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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE 
 

Estoński CIT, Spółka komandytowa akcyjna 
oraz prosta spółka akcyjna 

– sposób na Polski Ład? 
 
 

 

Informacje organizacyjne: 

 

TERMIN SZKOLENIA 

 

04 marca 2022 r. (piątek) 

 

GODZINY SZKOLENIA 09:00 – 12:00  

 

PROWADZĄCY 
PIOTR JAŃCZAK 

 

CENA SZKOLENIA 
250,00 zł netto + VAT / 1 osobę  

 

FORMA SZKOLENIA 
ONLINE 

 

KONTAKT 
karolina.marzec@tax-duty.pl 
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Estoński CIT, Spółka komandytowa akcyjna 
oraz prosta spółka akcyjna 

– sposób na Polski Ład? 
 

W związku z wprowadzonym „Polskim Ładem” wobec wzrostu obciążeń fiskalnych podatnicy zaczęli 
szukać sposobu możliwie optymalnego rozliczania podatków oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne. Najgłośniej jest o prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym 
od przychodów ewidencjonowanych, jednak często wskazuje się także na CIT estoński, spółkę 
komandytowo akcyjną a także prostą spółkę akcyjną jako korzystne formy prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Proponowane szkolenie zajmuje się analizą plusów oraz minusów opodatkowania oraz 
oskładkowania przy prowadzeniu działalności opodatkowanej CIT estońskim, w ramach spółki 
komandytowo-akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej. 

 

 I. CIT estoński. 

1. Istota estońskiego CIT. 

2. Jakie podmioty mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. 

3. Zgłoszenie podmiotu do estońskiego CIT 

a) wejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego – czy to możliwe i na jakich zasadach? 

b) zawiadomienie ZAW-RD. 

c) oświadczenie OSW-RD. 

4. Przedmiot opodatkowania estońskim CIT: 

5. Stawka podatku i termin płatności podatku.  

6. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej wspólnikom – efektywna stopa opodatkowania. 

a) zasady pomniejszania podatku PIT od dywidendy o estoński CIT spółki. 

b) zysk sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT wypłacony w okresie stosowania 

ryczałtu – jak opodatkowany? 

c) zysk wypracowany w okresie stosowania ryczałtu wypłacony po zakończeniu estońskiego 

CIT – jak opodatkowany? 

7. Inne świadczenia na rzecz wspólników i ich opodatkowanie. 

8. Zakończenie stosowania estońskiego CIT: 
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a) Rezygnacja z estońskiego CIT - skutki. 

a) Utrata prawa do stosowania ryczałtu - skutki. 

c) Podatek po wyjściu z estońskiego CIT. 

d) Powrót do rozliczenia CIT na zasadach ogólnych.  

 

II. Spółka komandytowo akcyjna (SKA) 

1. Spółka komandytowo-akcyjna charakterystyka. 

2. Istotne zasady prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej. 

3. Status spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej wspólników na gruncie ZUS, ubezpieczenia 

zdrowotnego a także podatku CIT oraz PIT, 

4. Składki na ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne komplementariusza oraz 

akcjonariusza 

5. Spółka komandytowo-akcyjna jako podatnik CIT (stawki podatku), 

6. Wypłaty zysków przez SKA oraz ich opodatkowanie. 

7. Efektywna stopa opodatkowania.  

 

III. Prosta spółka akcyjna. 

1. Prosta spółka akcyjna – charakterystyka 

2. Istotne zasady prowadzenia działalności w formie prostej spółki akcyjnej. 

3. Status prostej spółki akcyjnej, jej akcjonariuszy oraz zarządu na gruncie ZUS, ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz podatku PIT oraz CIT, 

4. Obciążenie składką zdrowotną oraz składką na ubezpieczenie społeczne akcjonariuszy 

5. Obciążenie podatkowe spółki oraz jej akcjonariuszy, 

a) mały podatnik 

b) podatnik nie będący małym podatnikiem 

c) opodatkowanie zwrotu kapitału akcyjnego 

d) efektywna stopa opodatkowania. 

6. Wynagrodzenie członka zarządu  

a)        opodatkowanie 

b)        składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
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 IV. Podsumowanie  

1) Podsumowanie.  

2) Odpowiedzi na pytania. 

 

 

PROWADZĄCY: 
 
 

 

PIOTR JAŃCZAK 
 
 
PARTNER TAX & DUTY 
Prawnik, doradca podatkowy  
Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie 
podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych 
oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi 
oraz spraw karno-skarbowych.  

 
Zakres działania: sprawy procesowe – wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podatnika w 
charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed 
organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i celnej a także przed sądami 
administracyjnymi (w tym liczne wygrane postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony 
fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki 
zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów podatkowych.  
Prywatnie: miłośnik historii, muzyki bluesowej, szachów oraz żeglarstwa; kibic żużla - częsty gość 
na stadionie. 
 
 
 
 
 
 

Z A P R A S Z A M Y  


