Komentarz do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 643)
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw adresowany jest do grupy przedsiębiorców, która z uwagi na słabszą pozycję
konkurencyjną i związane z tym m.in. mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego
oraz towarzyszący temu niedobór środków pieniężnych na realizację inwestycji, nie może rozwijać się
zgodnie ze swoim potencjałem. Grupą docelową nowych regulacji są podmioty należące do sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą i posiadające
prostą strukturę udziałową. Regulacje skierowane są do podmiotów, które chcą realizować
proinwestycyjną strategię rozwoju w szczególności poprzez wzrost zatrudnienia oraz systematycznie
ponoszone nakłady inwestycyjne zwiększające ich realny kapitał.
Wnioskodawca zamierza osiągnąć wyżej wymienione cele poprzez wprowadzenie konstrukcji tak
zwanego estońskiego CIT-u. Polega ona na tym, że CIT odprowadzany jest nie od wypracowanego przez
firmę zysku w danym roku, ale dopiero w momencie wypłaty tego zysku z firmy w formie dywidendy.
Dopóki pieniądze pozostają w firmie (zyski są inwestowane w rozwój), podatek nie jest wymagany.
Rozwiązanie to w polskiej wersji ma dotyczyć wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i
spółek akcyjnych, które spełniają łącznie następujące warunki: ich przychody nie przekraczają w roku
podatkowym 100 mln. zł, udziałowcami spółek są wyłącznie osoby fizyczne, spółki nie posiadają
udziałów w innych pomiotach, zatrudniają minimum 3 pracowników (nie licząc udziałowców), ich
przychody pasywne nie przekraczają przychodów z działalności operacyjnej, oraz wykazują nakłady
inwestycyjne.
Polska 2050 pozytywnie ocenia pomysł pozostawienia większej ilości środków firmom, uzależniając ich
opodatkowanie od inwestowania, a także pozwoli im na stosowanie prostszych rozliczeń podatkowych.
Jest to szczególnie istotne w obliczu konieczności przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego
pandemią COVID-19.
Za warte rozważenia uważamy postulaty dotyczące m.in. włączenia do tak zwanego estońskiego CIT-u
także spółek komandytowo-akcyjnych, a także przesunięcie wejścia w życie ustawy tak, aby nie
obowiązywała ona od 1 stycznia 2021 r. Ta druga zmiana, choć mogłaby zostać uznana za niezgodną z
orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, naszym zdaniem pozwoli przedsiębiorcom lepiej
przygotować się do korzystania z nowego rozwiązania, a tym samym przyczyni się do jego lepszego i
bardziej efektywnego wykorzystania. Zasadnym byłoby także „poluzowanie” kryteriów korzystania z
nowej regulacji. Wydaje się, że np. zakaz posiadania przez spółkę innych spółek zależnych jest w tym
wypadku nietrafiony.
Ruch Polska 2050 rekomenduje szczegółową debatę nad projektem ustawy oraz zgłoszenie do niego
stosownych uwag, a jego ewentualne poparcie uzależnia do ostatecznego kształtu ustawy.

