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ESTOŃSKI CIT W 2023 R. 
 

Estoński CIT jako podatek dochodowy od osób prawnych obowiązuje w Polsce od 1.01.2021 
r. Celem jego wprowadzenia było uproszczenie zasad opodatkowania spółek, a jego istotą jest zapłata 
podatku dopiero w momencie wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki. 
 

Pierwotnie wprowadzone przepisy, ze względu na znaczne i rozbudowane wymogi formalne, 
nie spotkały się z dużym zainteresowaniem podatników. Od 1.01.2022 r. ustawodawca poszerzył 
katalog podmiotów mogących korzystać z tego rozwiązania prawnego i znacznie zliberalizował 
przepisy o ryczałcie spółek, a kolejne istotne doprecyzowania obowiązują od 1.01.2023 r. 
 

Systematycznie w porządku prawnym pojawia się również wiele interpretacji indywidualnych, 
precyzujących zakres rozumienia i stosowania obowiązujących przepisów. 
 

Niemnie jednak w dalszym ciągu korzystanie z estońskiego CIT wzbudza wiele wątpliwości 
prawnych i praktycznych. 

 

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu podatkowym on-line. 
 

 

Szkolenie w czasie rzeczywistym - nie będzie to nagrany  uprzednio materiał. 

Będzie istniała możliwość zadawania pytań trenerowi i dyskusji z innymi uczestnikami. 

Bez instalacji dodatkowego oprogramowania - szkolenie z poziomu przeglądarki 
 

 
 

 

TERMIN: 30.01.2023 r. - od godz. 9.00 do godz. 15.00 
 
 
 
 

Cena szkolenia (bez  dofinansowania ) - 375 zł netto (461,25 zł brutto)  
 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, obszerne 
materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa przesłane na adres e-mail danego 
uczestnika szkolenia w formacie pdf, certyfikat ukończenia szkolenia przesłane na adres e-mail do 
wydruku (istnieje także możliwość przesłania tradycyjną pocztą po uprzedniej prośbie uczestnika 
szkolenia). 
 

Prowadzący: 
 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa 
podatkowego (www.pkostrzewski.pl), wspólnik spółki partnerskiej Kostrzewski Kołecki Doradca 
Podatkowy Radca prawny Spółka Partnerska (www.prawo-podatki.com), posiada ponad 10 letnie 
doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty 
gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz 
uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych. 
Specjalizacja – reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed NSA 
i WSA, reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli 
celno – skarbowej – podatki VAT, CIT, akcyza, dokumentacje cen transferowych, opinie prawne, 
konsultacje, audyty oraz zgodne z prawem optymalizacje podatkowe. 

 



  
   

   
  

 Centrum Kształcenia Personalnego                              
  ul. Sobieszowska 36 lok. 28                                                                                                            tel.:  (+48) 75-76-15-883  
  58-560 Jelenia Góra                                             fax: (+48) 75-64-07-065 
  www.masterbiznes.pl                                                              tel.: (+48) 509 229 182 

www.szkoleniawyjazdowe.com.pl                                      e-mail: edu@masterbiznes.pl    
  

         NIP: 611-208-37-67 REGON: 020061405 Rachunek bankowy: Santander Bank Polska O/Jelenia Góra 65 1500 1429 1214 2007 9255 0000 

Autor publikacji książkowych: „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (e-book – portal 
podatki.biz), „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Wszechnica Podatkowa) oraz „Jak 
przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej” (Wydawnictwo Ekspert Księgowy). 
Prowadzi wykłady i seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego. 
Zrealizował ponad 600 wykładów podatkowych. Działalność wykładową realizuje dla Krajowej Izby 
Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych. Autor licznych publikacji 
prawno – podatkowych i filmów szkoleniowych (podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert 
Księgowy). Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu. 

 
  

Na szkolenie można zapisać się on-line wypełniając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio z naszej 
strony internetowej.  Można także pobrać formularz zgłoszenia na szkolnie w formacie doc z naszej 
strony www. W tym wypadku wypełniony formularz proszę przesłać na nasz adres e-mail:  
edu@masterbiznes.pl lub biuro@szkoleniawyjazdowe.com.pl   
 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia 
 
 
PROGRAM SZKOLENIA 
 

1. Zakres regulacji prawnej. 
2. Aktualne warunki ustawowe. 
3. Przygotowanie do wyboru ryczałtu (wyodrębnienie zysków i strat, korekta wstępna, CIT/KW, 

dochód z przekształcenia). 
4. Wybór opodatkowania (zawiadomienie ZAW-RD, oświadczenie OSW-RD, wybór w trakcie 

roku podatkowego). 
5. Podstawa (przedmiot) opodatkowania. 
6. Kategorie dochodów podlegających opodatkowaniu. 
7. Tzw. ukryte zyski. 
8. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (samochody pracowników od 1.01.2023 r., 

kary i odszkodowania, odsetki, reprezentacja, wydatki pozostałe) 
9. Stawka i termin płatności podatku 
10. Odliczenia zapłaconego podatku 
11. Zaliczki na poczet dywidendy od 1.01.2023 r. 
12. Opodatkowanie wypłacanej dywidendy 
13. Zakończenie stosowania zasad estońskiego CIT (utrata prawa do stosowania ryczałtu, 

rezygnacja,  płatność podatku po wyjściu z ryczałtu). 
14. Objaśnienia MF. 
 
 
 
 
 

Program wykładu stanowi wyłączną własność autora i chroniony jest prawami autorskimi wyrażonymi 
w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1062, ostat. 
zm.Dz.U. z 2022 r., poz. 712). Wszelkie prawa zastrzeżone. 


