ESTOŃSKI CIT OD 2023 ROKU – JAK WDROŻYĆ I CZY WARTO?
Ryczałt od przychodów spółek (tzw. „estoński CIT”) to obecnie jedno z najatrakcyjniejszych
rozwiązań podatkowych pozwalających w sposób legalny oraz relatywnie prosty znacznie obniżyć
wysokość zobowiązań podatkowych, a ponadto poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Dzięki
licznym modyfikacjom, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz kilku poprawkom od 2023 r.
stanowi rozwiązanie niemalże bezkosztowe (brak obowiązkowych nakładów inwestycyjnych). Dlatego też
zapoznanie się z tym zagadnieniem to absolutny „must have” dla właścicieli firm, dyrektorów
finansowych, managerów, czy księgowych.
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie estońskiego CITu, tak abyście Państwo byli w stanie
wdrożyć to rozwiązanie u siebie lub swoich klientów. Program szkolenia został skonstruowany w sposób,
który ułatwia przyswojenie wiedzy; poruszone zostaną wszystkie kluczowe aspekty dla wdrożenia tego
rozwiązania. Odniesiemy się także do bieżącej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądów
administracyjnych. Dużą zaletą jest fakt, że trener realizujący szkolenie wdrożył ryczałt w kilkunastu
podmiotach. Oznacza to solidną dawkę praktycznej wiedzy, porad zbudowanych na bazie doświadczeń
wdrożeniowych.

Korzyści:
✓
✓
✓
✓
✓

kompleksowe i wyczerpujące omówienie modelu opodatkowania
przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
praktyczne przykłady i wskazówki
zrozumiały język
maksymalnie interaktywna formuła

Dla kogo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

właściciele firm
managerowie
dyrektorzy finansowi
główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
pracownicy biur rachunkowych
wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program szkolenia
1. Estoński CIT zagadnienia wstępne:
1) istota rozwiązania polskiego: model pełny (ryczałt od dochodów spółek),
2) istota rozwiązania polskiego: model hybrydowy.
2. Ryczałt od dochodów spółek – kto może stosować?
1) podmioty wyłączone ustawowo,
2) kryteria, które musi spełniać spółka, żeby skorzystać z ryczałtu po zmianach wprowadzonych,
Podatkowym Nowym Ładem,
3) restrukturyzacja, fuzje i przejęcia a prawo do ryczałtu,
4) spółki z o.o. komandytowe – co zrobić i czy raportować schemat MDR?
3. Wybór ryczałtu – kwestie formalne:
1) wybór ryczałtu przez podatnika,
2) oświadczenia wspólników,
3) wzory zawiadomień i oświadczeń.
4. Wybór ryczałtu – kwestie rozliczeniowo-sprawozdawcze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

szczególne obowiązki w księgach,
wyrównanie wyniku finansowego i podatkowego,
szczególna kategoria przychodu i kosztu podatkowego,
tzw. "dochód z przekształcenia",
raportowanie szczególnych kategorii przychód i kosztów oraz termin zapłaty,
przekształcenie os. fizycznej w spółkę, a rozliczenia związane z "wejściem" w ryczałt.

5. Rok podatkowy na ryczałcie i okres opodatkowania:
1) rok podatkowy na ryczałcie,
2) okres opodatkowania ryczałtem,
3) automatyczna prolongata.
6. Zdarzenia powodujące obowiązek zapłaty ryczałtu, terminy zapłaty i deklarowania:
1) podzielone zyski i ukryte straty,
2) nieujawnione operacje gospodarcze,
3) ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, w tym:
a) wynajem nieruchomości spółce przez udziałowców/członków zarządów,
b) świadczenie usług dla spółki przez udziałowców/członków zarządów (B2B),
c) korzystanie z samochodów firmowych przez udziałowców, członków zarządów oraz
pracowników,

4)
5)
6)
7)

zmiana wartości składników majątku,
wypracowane vs konsumowane zyski,
terminy zapłaty,
termin raportowania.

7. Efektywność podatkowa ryczałtu:
1)
2)
3)
4)

stawki ryczałtu,
opodatkowanie wspólników,
odliczenia wspólników,
efektywność na przykładach.

8. Przesłanki powodujące utratę prawa do opodatkowania ryczałtem.
9. Pozostałe zagadnienia związane z ryczałtem od dochodów spółek
1) szczególne zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych,
2) wyłączenie obowiązku raportowania MDR w odniesieniu do spółek „ryczałtowych”,
3) KKS: uchybienie obowiązkowi składania oświadczeń.
10.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Model hybrydowy (uproszczony):
odpisy na fundusz inwestycyjny jako koszty uzyskania przychodów,
przesłanki skorzystania,
wymogi dotyczące tworzenia funduszu,
cele inwestycyjne objęte preferencją,
refundacja wydatków a odpisy na fundusz,
zaprzestanie spełniania warunków do korzystania z modelu hybrydowego,
skutki wydatkowania niezgodnego z wymogami ustawy,
odpisy na fundusz inwestycyjna a amortyzacja,
opodatkowanie ryczałtem a utworzenie funduszu inwestycyjnego.

SZKOLENIE OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI
Prelegent: Wojciech Safian - założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca
podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii
doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za
nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów
podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami
administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka
zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym”
oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany
wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Termin: 28.10.2022, godz. 9:00 – 14:30
Cena: 349,00 zł + 23% VAT/os.
50% rabatu za każdy dodatkowy dostęp!
Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do
platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć
oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich

DLACZEGO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIA?
☑ wygodna formuła szkolenia online w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań
prelegentowi (moduł pytań i odpowiedzi)
☑ nasi prelegenci to praktycy, specjaliści w swojej dziedzinie o bogatym doświadczeniu i
szerokim spojrzeniu na omawiany temat
☑ certyfikat i materiały szkoleniowe w cenie
☑ łączymy TEORIĘ z PRAKTYKĄ, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy
☑ wiemy jak przekazać wiedzę - działamy w branży od 18 lat co przekłada się na WYSOKĄ
JAKOŚĆ USŁUG i tysiące przeprowadzonych szkoleń

Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do
platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć
oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ONLINE:
ESTOŃSKI CIT OD 2023 ROKU– JAK WDROŻYĆ I CZY WARTO?
28.10.2022
DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA/KURSU:

Imię i Nazwisko:
…………………………………………………………………….………………………………..……………........................................................
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………………….……
Adres e – mail :
………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………….………
DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy:
……………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….…………
Adres:………………………………………………………………………………………….………………………………………...……………
Numer NIP: ………………………………………………………….……
Warunki uczestnictwa:
•
•
•

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora.
Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed
terminem szkolenia.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz
akceptacją powyższych warunków.

Formularz prosimy przesłać e-mailem na adres: ece@eceszkolenia.pl lub faksem: 12 62 69 200.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu oraz realizacji czynności rozliczeniowych.
Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane.
Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez formularz wycofania
zgody.
Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwi realizację wskazanych w treści zgody celów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. w celu
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie działań marketingowych polegających na cyklicznym wysyłaniu na
wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail informacji dotyczących organizowanych szkoleń. Wiem, że mam
prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących organizowanych szkoleń przez Europejskie Centrum
Edukacji na przekazany przeze mnie adres e-mail
*pole obowiązkowe

--------------------------------------------------Podpis

