
Kaszubski Związek Pracodawców wraz z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy 
zapraszają na spotkanie, podczas którego eksperci opowiedzą dlaczego warto wybrać model

opodatkowania w postaci estońskiego CIT-u. 
 

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2022 r. (wtorek) od godz. 10:00 w Centrum UŁAN SPA 
w Bytowie przy ul. Tartacznej 10.

 

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego
lub pod adresem mailowym info@zwiazekpracodawcow.pl. 

18.01.2022 r. godz. 10:00 Centrum UŁAN SPA
ul. Tartaczna 10, 77-100 Bytów

SPOTKANIE EKSPERCKIE

Estoński CIT 
- korzystne opodatkowanie

zysków 

SPRAWDŹ CZY TO ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k.

ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń
Oddział Gdynia: ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia

Kaszubski Związek Pracodawców

ul. Sienkiewicza 12
83-330 Żukowo 

Jarosław Ostrowski
radca prawny, doradca podatkowy 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Paweł Cioban
radca prawny 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Zastrzegamy możliwość ograniczenia liczby uczestników. Informacje z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych 
w związku z rejestracją na wydarzenie dostępne są tutaj. 

https://ostrowski.legal/osoby/ostrowski/
https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
https://ostrowski.legal/szkolenia_custom/estonski-cit-korzystne-opodatkowanie-zyskow-spotkanie-eksperckie-18-stycznia-2022-r-bytow/
mailto:info@zwiazekpracodawcow.pl
https://ostrowski.legal/wp-content/uploads/2020/07/20_06_04_klauzula_informacyjna_dla_uczestnik%C3%B3w_spotka%C5%84_online.docx
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Brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych
 

Obecna ustawa nie wymaga już dokonywania nakładów inwestycyjnych. Nawet jeśli nie będziesz
inwestować, to i tak możesz korzystać z ulgi. 

Korzystać mogą spółki z o.o., komandytowe, akcyjne i komandytowo akcyjne, których
udziałowcami są osoby fizyczne

 

Rozszerzono zakres stosowania ustawy na spółki komandytowe i komandytowo akcyjne. Trzeba spełnić
określone warunki. 

Brak opodatkowania „na wejściu” w system estoński
 

Nowe przepisy przewidują, że ewentualny podatek, który wynikałby z wejścia w system estoński wygasa
po nieprzerwanym korzystaniu z tej formy opodatkowania okres dłuższy niż 4 lata.

Korzystne stawki efektywnego opodatkowania dochodów wypłacanych osobom
fizycznym 

 

Cały należny podatek od wypłat dokonanych dla wspólników wyniesie 18,1% u małych podatników i 21,2%
u pozostałych. Opodatkowane są tylko zyski przeznaczone do wypłaty. Jeśli zatrzymujesz część zysków

w spółce to będą one nieopodatkowane przez co najmniej 4 lata z możliwością przedłużenia tego okresu. 

Estoński CIT - kluczowe założenia 


