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Minimalny CIT już niedługo!  
 
Jedną ze zmian, które ma wprowadzić „Polski ład” 
jest uchylenie przepisów dotyczących ograniczeń  
w zaliczaniu do kosztów podatkowych tzw. usług 
niematerialnych nabywanych od podmiotów 
powiązanych przy jednoczesnym wprowadzeniu 
minimalnego podatku dochodowego.  
 

Nowym podatkiem zostaną objęte spółki  

(bez względu na wielkość) oraz grupy kapitałowe, 

które w roku podatkowym: 

 

– poniosły stratę ze źródła przychodów innego 

niż zyski kapitałowe lub 

– osiągnęły rentowność podatkową (udział 

dochodów w przychodach innych niż zyski 

kapitałowe) nie większą niż 1%.   

Stawka podatku ma wynieść 10% podstawy 

opodatkowania składającej się z kilku 

komponentów.   

 

Nowelizacja nie przewiduje wyjątku od limitowania 
kosztów usług, opłat i należności niematerialnych 
nabytych od podmiotów powiązanych,  
a zaliczonych do kosztów podatkowych 
bezpośrednio związanych z wytworzonym lub 
nabytym towarem albo świadczeniem usługi.  
 

  

Podatek ma obowiązywać od 
 

1 STYCZNIA 2022 R. 
 

 
 

Spółki o niskiej rentowności podatkowej powinny 
sporządzić kalkulację i wykazać podatek minimalny 
w zeznaniu podatkowym za 2022 r.  Warto już dziś 
zweryfikować konsekwencje wprowadzenia 
nowego rozwiązania dla Państwa działalności.  
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Proponujemy: 
 

 Sprawdzenie, czy firma może być opodatkowana 

podatkiem minimalnym w oparciu o dane za 2020 i/lub 

2021 r. 

 Identyfikację rodzajów przychodów i kosztów, które 

należy uwzględnić w kalkulacji podatku minimalnego. 
 

 Pomoc w oszacowaniu wysokości dodatkowego 

obciążenia na podstawie danych za 2020 i/lub 2021 r. 
 

 Opracowanie metodologii kalkulacji podatku 

dostosowanej do specyfiki spółki. 
 

 Wsparcie spółki w przygotowaniach do samodzielnej  

kalkulacji podatku minimalnego za 2022 r. 
 

 
Co zyskasz?  
 

 Wczesną identyfikację nowego obowiązku podatkowego. 

 Wsparcie we wdrożeniu wewnętrznych procedur 

podatkowych zgodnych z wymogami przepisów prawa 

podatkowego. 

 Terminowe wypełnienie nowego obowiązku. 

 Optymalizację procesów  finansowo-księgowych  

spółki. 

 Planowanie budżetu przedsiębiorstwa.  
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Jak możemy pomóc? 
 
Oferujemy indywidualne wsparcie podzielone  
na trzy etapy. 
 

 1. 
Ustalenie, czy spółka będzie podlegać 
opodatkowaniu podatkiem minimalnym. 

 2. 
Ustalenie podstawy opodatkowania  
i oszacowanie jego potencjalnej wysokości. 

 3. 
Wsparcie w opracowaniu metodologii 
kalkulacji podatku dla spółki. 
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