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Esto&#324;ski CIT – Eesti tulumaksusüsteemi eksport Poolasse. Mis imeloom on Esto&#324;ski
CIT?Esto&#324;ski ei tekita ilmselt kelleski küsimusi, CIT on inglisekeelne lühend väljendist
corporate income tax, mis maakeeli tähendab ettevõtte tulumaksu. Ettevõtte tulumaksu Eestis aga
teatavasti ei eksisteeri. Kas see on päris nii? Meil on ainult eraisiku tulumaks, nt see, mis inimese
palgast ja muudest tasudest/tuludest kinni peetekse. Aga meil on ka dividendi tulumaks, mida on
ekslik segi ajada ettevõtte tulumaksuga. Siiski, neil kahel süsteemil (ettevõtte tulumaks, dividendi
tulumaks) on nii palju sarnasusi, et EL-i astudes, kui Eestis oli suurde sõbralikku Euroopa Liidu
liikmesriikide perre vastuvõtmiseks vajalikud tulumaksumuudatused (e klassikalise ettevõtte
tulumaksu) valmis saanud, selgus viimasel sekundil, et meie lihtsat ja väheste eranditega
tulumaksusüsteemi siiski pole vaja lammutada. EL oli rahul. Kuigi, kui oma maksuõiguse
praktiseerimise algusaastaid meenutan, tuli see "roheline tuli" Eestile tõesti viimasel sekundil, sest
koolitusfirmad ning maksuametnikud käisid juba usinalt koolitustel rahvale uut tulumaksusüsteemi
tutvustamas.
Eesti edumeelse dividendi tulumaksu säilimise järel muutus meie ettevõtjasõbraliku maksusüsteemi
edulugu niivõrd mastaapseks, et oli võimalus seda eksportimagi hakata. Viimane ekspordiuudis
pärinebki Poolast. Juunikuus, veidi enne jaanipäeva ilmus uudis sellest, et Poola peaminister käis
Esto&#324;ski CIT eelnõuna välja.
Poola valitsus on avalikustanud kava vabastada äriühingud ettevõtte tulumaksu tasumisest kuni
kasumi jaotamiseni. Selle eesmärk on erasektori investeeringute ja töökohtade suurendamine.
Business Insider Polska vahendab lugu sellest, kuidas peaminister Mateusz Morawiecki valitsus
tutvustab maksupoliitikat, mida nimetatakse ka Eesti ettevõtte tulumaksuks (Esto&#324;ski CIT),
kuna Eestis on sarnane maksusüsteem. Peaministri sõnul on pakutavad maksulahendused
"uuenduslikud" ja "väga paindlikud".
Maksuvabastust (e ettevõtte tulumaksust vabastamist) kohaldatakse ettevõtete suhtes, mille aastane
käive on alla 50 miljoni zloti (11 miljonit eurot). Eeldatavasti on selle süsteemi kõlblikud üle 200 000
ettevõtte ehk 97% kõigist Poolas registreeritud osaühingutest-aktsiaseltsidest.
Praeguse maksusüsteemi järgi maksavad ettevõtted tulumaksu igal aastal teenitud kasumilt. Uued
reeglid võimaldavad ettevõtetel sellist klassikalist ettevõtte tulumaksu vältida, kuni äriühing otsustab
kasumit jaotada (nt omanikele makstavate dividendide kaudu), võimaldades nii kasumit maksuvabalt
reinvesteerida.
Valitsus usub, et uued maksueeskirjad, mis võetakse kasutusele juba sel aastal või 2021. aasta
alguses, võivad järgmisel aastal suurendada erainvesteeringuid 2 protsendipunkti võrra ja ergutada
120 000 uue töökoha loomist.„See on turgu toetav ja töötajaid toetav lahendus. Tahame reageerida
töötajate ja ettevõtjate vajadustele,“ märkis Morawiecki.Inglisekeelne originaaluudis:
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11.08.2020 18:57:43 - 1

https://notesfrompoland.com/2020/06/18/poland-to-exempt-reinvested-profits-from-corporate-incometax-to-boost-investment-and-jobs/
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