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Cel i metodyka
badania
Badanie dotyczące zmian w CIT zostało
przeprowadzone w czerwcu 2021 roku wśród
uczestników IV Konferencji KPMG poświęconej
podsumowaniu pół roku stosowania
nowych przepisów w podatku dochodowym
od osób prawnych.
***
W IV edycji Konferencji KPMG „Pół roku
stosowania nowych przepisów w podatkach
dochodowych” udział wzięły 842 osoby, które
wysłuchały 4 prelekcji ekspertów KPMG
na temat zmian w zakresie CIT, istotnych
trendów i praktycznych doświadczeń
w kontrolach podatkowych w 2021 roku,
nowych źródeł finansowania działalności
– grantów i ulg podatkowych oraz nowych
obowiązków w cenach transferowych.
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Spółki komandytowe
W styczniu 2021 roku spółki komandytowe i niektóre spółki
jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób
prawnych (zgodnie z nowelizacją, spółki komandytowe
mogły postanowić, że nowe przepisy obejmą je dopiero
od 1 maja 2021 r.).
W związku z powyższą zmianą, dochody generowane przez
spółki komandytowe (i niektóre spółki jawne), które były
dotychczas podmiotami transparentnymi podatkowo, zostały
opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych
na poziomie spółki.
Okazuje się, że większość respondentów badania (87%
wskazań) przyznaje, że w swojej działalności nie korzysta

ze spółek komandytowych. 5% ankietowanych firm
zadeklarowało, że wykorzystuje spółki komandytowe
i skorzystali z możliwości odroczenia uzyskania przez nie
statusu podatników CIT do końca kwietnia 2021 r. 7% firm
dokonało zmiany formy prowadzenia działalności poprzez
przekształcenie spółek komandytowych (w spółkę z o.o.
lub spółkę jawną).
Powyższe oznacza, że wyraźna większość respondentów
wykorzystujących w swojej działalności spółki komandytowe,
zdecydowała się na podjęcie kroków minimalizujących
negatywne skutki wprowadzenia nowych przepisów.

Wykorzystanie spółek komandytowych po zmianach w ustawie o CIT

87%

Nie korzystamy ze spółek komandytowych
Korzystamy ze spółek komandytowych i od 1 stycznia
2021 r. spółki te uzyskały status podatników CIT
Korzystamy ze spółek komandytowych i skorzystaliśmy
z możliwości odroczenia uzyskania przez nie statusu
podatników CIT do końca kwietnia 2021 r.

1%
5%
3%
4%

Dokonaliśmy zmiany ról wspólników
(komplementariusza i komandytariusza)
Dokonaliśmy zmiany formy prowadzenia działalności
poprzez przekształcenie spółek komandytowych
w spółki jawne
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Zarządzanie funkcją
podatkową
w przedsiębiorstwie
Jedna piąta respondentów biorących udział w badaniu KPMG
przyznała, że ich organizacja wdrożyła już i zatwierdziła
wewnętrzną procedurę dotyczącą realizacji określonych
obowiązków, w związku z zarządzaniem funkcją podatkową
firmy. Kolejne 35% planuje rozpoczęcie działań w tym zakresie
w najbliższej przyszłości. Z drugiej strony, 40% badanych
respondentów przyznało, że ich firmy nie podjęły żadnych
działań w tym zakresie.

Wdrożenie i zatwierdzenie wewnętrznej
procedury dotyczącej realizacji określonych
obowiązków, w związku z zarządzaniem funkcją
podatkową ﬁrmy

4%
40%

Nie wiem

21%

Nie

35%

Tak

Jeszcze nie, ale
planujemy rozpocząć
działania w tej kwestii
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Informacja o realizacji strategii podatkowej
1 stycznia br. wszedł w życie obowiązek sporządzania
i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.
Nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczy zarówno
pojedynczych podatników CIT, których przychody w roku
podatkowym przekroczyły 50 mln euro oraz podatkowych grup
kapitałowych bez względu na osiągane przychody.
Obowiązek informowania o realizacji strategii podatkowej został
nałożony zarówno na całą grupę podatkową, jak i na pojedyncze
spółki wchodzące w jej skład.

Zgodnie z wynikami badania KPMG, 39% respondentów
zadeklarowało, że ich firma nie ma obowiązku sporządzania
informacji o realizacji strategii podatkowej. 29% respondentów
prowadzi już stosowane działania nad przygotowaniem takich
informacji we własnym zakresie lub z pomocą zewnętrznych
doradców, a 32% badanych organizacji planuje wkrótce
rozpoczęcie podobnych działań.

Działania ﬁrm dotyczące przygotowania tzw. informacji o realizacji strategii podatkowej
Nasza ﬁrma nie ma obowiązku przygotowania
takiej informacji

39%

Jeszcze nie, ale planujemy rozpocząć działania
w tej kwestii przy wykorzystaniu własnych
zasobów i wsparciu doradców

Jeszcze nie, ale planujemy rozpocząć działania w tej
kwestii przy wykorzystaniu własnych zasobów

20%

12%

Tak, prowadzimy już działania nad przygotowaniem
odpowiednich dokumentów i informacji przy
wykorzystaniu własnych zasobów i wsparciu doradców
Tak, prowadzimy już działania nad przygotowaniem
odpowiednich dokumentów i informacji przy
wykorzystaniu własnych zasobów

19%

10%
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Problematyczność poszczególnych
informacji zawartych w realizacji strategii
podatkowej
Firmy biorące udział w badaniu KPMG, które mają obowiązek
przygotowania informacji o realizacji strategii podatkowej
deklarują, że najwięcej zasobów muszą poświęcić
na zagadnienia związane z informacjami o stosowanych
procesach i procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów
podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Równie wymagające są informacje o transakcjach
z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza
5% sumy bilansowej aktywów. Z kolei najmniej angażujące,
zdaniem badanych firm są zagadnienia dotyczące złożonych
wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, informacji
stawkowych i akcyzowych oraz informacji na temat rozliczeń
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Obowiązki dotyczące informacji o realizacji strategii podatkowej, które wymagały lub wymagają
poświęcenia największej liczby zasobów w ﬁrmie (w skali 1 – najwięcej, 6 – najmniej)

1.

2.

3.

4.

5.

Informacje o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających
ich prawidłowe wykonanie

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza
5% sumy bilansowej aktywów

Opis podejścia do realizacji obowiązków podatkowych, liczba raportowań MDR
(z podziałem na podatki, których dotyczą)

Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika lub
podmiotów powiązanych

Informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, informacji
stawkowych oraz informacji akcyzowych

Informacja na temat rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

6.
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Ulgi w CIT w ramach Polskiego Ładu
W ramach tzw. Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów planuje
wprowadzić od 1 stycznia 2022 roku nowe ulgi w podatku CIT.
Planowane jest rozszerzenie ulgi B+R oraz IP Box. W dniu
przeprowadzenia niniejszego badania, projekt Polskiego Ładu
nie był jeszcze opublikowany. Z tego względu respondenci
oceniali jedynie wcześniej zapowiadane zmiany.
Jak wówczas sygnalizowano, planowane jest rozszerzenie ulgi
B+R oraz IP Box. Nowością ma być m.in. ulga na IPO czy ulga

na zatrudnienie nowych pracowników. Wśród zapowiadanych
nowych ulg, firmy biorące udział w badaniu, najlepiej oceniają
planowaną ulgę na automatyzację i robotyzację, rozszerzenie
ulgi B+R oraz rozszerzenie zakresu IP Box. Z kolei najgorzej
firmy oceniają zapowiadane zmniejszenie restrykcji dotyczących
tzw. „estońskiego CIT”, ulgę konsolidacyjną lub ulgę dla
Venture Capital.

Ocena ulg w CIT zapowiedzianych w ramach Polskiego Ładu
Ulga na automatyzację i robotyzację

13%

13%

40%

24%

10%

Ulga na badanie rynku

21%

15%

51%

13%

Ulga konsolidacyjna

21%

19%

48%

12%

Ulga dla Venture Capital

24%

20%

43%

13%

Ulga na IPO

21%

20%

44%

15%

Rozszerzenie zakresu IP Box

19%

19%

40%

20%

2%

Rozszerzenie ulgi B+R

12%

17%

41%

26%

4%

Zmniejszenie restrykcji dotyczących tzw. „estońskiego CIT”

38%
Bardzo słabo

Słabo

15%
Średnio

32%
Dobrze

15%

Bardzo dobrze
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Opodatkowanie
w ramach
„estońskiego CIT”
Założeniem „estońskiego CIT” jest odroczenie obowiązku
płatności podatku tak długo, jak zysk będzie pozostaje w firmie
i jest dalej przeznaczany na inwestycje. Pomimo
zapowiadanego zmniejszenia ograniczeń w zakresie
„estońskiego CIT”, żadna badana przez KPMG firma w chwili
obecnej nie planuje zmiany formy opodatkowania.
47% respondentów przyznaje, że pomimo zapowiadanych
zmian, wciąż nie spełniają ustawowych wymogów tego
modelu lub ewentualnie nie będzie on dla nich korzystny.
44% badanych firm nie dokonało jeszcze analizy takiej
możliwości. Kolejne 9% przyznało, że nie posiada wiedzy
na temat ewentualnej zmiany opodatkowania firmy.

Planowana przez ﬁrmy zmiana modelu
opodatkowania w związku ze zmniejszeniem
ograniczeń w zakresie „estońskiego CIT”

44%

Jeszcze nie
analizowaliśmy
tej kwestii

47%

9%

Nie wiem

Pomimo zapowiadanych zmian,
wciąż nie spełnimy wymogów
ustawowych tego modelu
(ew. nie jest on dla nas korzystny)
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Preferencyjna stawka WHT
Od 2018 r. polscy płatnicy podatku u źródła w celu
zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki
opodatkowania są obowiązani do dochowania należytej
staranności przy weryfikacji spełnienia warunków
uprawniających do zastosowania takiej preferencji.
Najpopularniejszym sposobem wykorzystywanym przez
respondentów badania umożliwiającym dochowanie należytej
staranności jest weryfikacja i analiza płatności

z wykorzystaniem własnych zasobów. Z takiego sposobu
korzysta 59% respondentów. 15% firm deklaruje, że uzyskanie
opinii zewnętrznego doradcy o możliwości zastosowania
zwolnienia lub preferencyjnej stawki WHT jest dla nich
wystarczające. Najmniejsza grupa (10% respondentów) chroni
swoje podejście poprzez uzyskanie opinii o zastosowaniu
zwolnienia w podatku u źródła wydawanej przez organy
podatkowe.

Działania podejmowane w ﬁrmach w celu zastosowania
zwolnienia lub preferencyjnej stawki WHT

10%
Nie podejmujemy
takich działań

Uzyskanie opinii o zastosowania
zwolnieniu w podatku u źródła (nie
dotyczy preferencyjnej stawki WHT)

16%
15%

59%

Uzyskanie opinii
zewnętrznego doradcy
o możliwości zastosowania
zwolnienia / preferencyjnej
stawki WHT

Weryﬁkacja i analiza
płatności przy wykorzystaniu
własnych zasobów
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11%
13%

Oczekiwane zmiany
w podatku u źródła
Najczęściej wskazywaną przez firmy zmianą w przepisach dot.
podatku u źródła jest odstąpienie od zastosowania mechanizmu
„pay and refund”, na którą wskazało 39% badanych firm.
13% respondentów wskazało, na możliwość zastosowania
mechanizmu „pay and refund” wyłącznie do płatności
z podmiotami powiązanymi, a 11% oczekiwałoby zwiększenia
limitu warunkującego konieczność zastosowania tego
mechanizmu.
Zdaniem 8% respondentów dobrym rozwiązaniem byłoby
rozszerzenie możliwości uzyskania opinii o zastosowaniu
zwolnienia z podatku u źródła. Z kolei 27% firm biorących udział
w badaniu nie posiada żadnych oczekiwań w stosunku
do ewentualnych zmian przepisów dot. podatku u źródła.

39%

Można wyciągnąć wniosek, że dla tej grupy respondentów
płatności objęte podatkiem u źródła nie są istotne biorąc pod
uwagę strukturę kosztów ich organizacji.

Oczekiwane przez ﬁrmy zmiany w przepisach
dot. podatku u źródła

Zwiększenie limitu warunkującego konieczność
zastosowania mechanizmu „pay and refund”

8%

Zastosowanie mechanizmu „pay and refund”
wyłącznie do płatności z podmiotami powiązanymi

Odstąpienie od zastosowania mechanizmu
„pay and refund”

27%

Rozszerzenie możliwości uzyskiwania opinii
o zastosowania zwolnienia z podatku u źródła

Brak oczekiwań

2%

Inne
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Zmiany w CIT zdaniem firm
Zdaniem firm biorących udział w badaniu KPMG najistotniejszą
zmianą wprowadzoną na początku 2021 roku w podatku
od osób prawnych jest obowiązek sporządzania i publikowania
informacji z realizacji strategii podatkowej. Duże znaczenie
miało również odroczenie mechanizmu „pay and refund”
w podatku u źródła do 30 czerwca 2021 roku (warto dodać, że
już po odbyciu się Konferencji, wejście w życie tych przepisów

zostało ponownie odroczone, tym razem do 31 grudnia 2021
roku). Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali
ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych oraz „estoński
CIT”. Najmniej istotną zdaniem badanych firm zmianą w CIT
było objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych
spółek jawnych.

Istotność zmian wprowadzonych 1 stycznia 2021 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
(w skali 1 – najbardziej, 5 – najmniej)

Obowiązek sporządzania i opublikowania informacji z realizacji strategii podatkowej

1.
Odroczenie mechanizmu pay and refund w WHT do 30 czerwca 2021 r.

2.
Ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych

3.
„Estoński CIT”

4.
Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych

5.
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Nasze usługi
Doradcy podatkowi KPMG zapewniają kompleksowe porady
w szerokim zakresie zagadnień danin publicznych, każdorazowo
dostosowane do realiów gospodarczych oraz indywidualnych
potrzeb klientów. Dzięki naszemu doradztwu pomagamy
osiągnąć cele jakie stawiają sobie firmy.

Obsługujemy klientów działających w szerokim przedziale
branż, m.in. w nieruchomościach, handlu detalicznym, sektorze
dóbr konsumpcyjnych, jak również w branży finansowej,
energetycznej, sektorze bankowym czy też sektorze usług
telekomunikacyjnych.

Usługi CIT
compliance
Ogólne
doradztwo
w zakresie
podatku CIT

Przeglądy
podatkowe

Zespół
CIT
Podatek
u źródła
(WHT)

Reorganizacja
działalności
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