
•  Akcjonariusz SKA jest opodatkowany 
dopiero na otrzymanej dywidendzie,  
do czasu jej uzyskania opodatkowany  
nie jest. 

•  SKA z odpowiednio konstruowaną 
strukturą właścicielską oferuje  
odroczenie opodatkowania zysku 
akcjonariusza (na rys. 99,9%)  
i możliwość jego inwestowania  
w kwocie brutto/ opodatkowanie  
bieżące 0,1% zysku (dochodu).

•  Scenariusz taki będzie działał w 2013 r. 
Od 2014 r. mogą obowiązywać przepisy, 
które spowodują opodatkowanie wyniku 
SKA CIT bezpośrednio na jej poziomie 
(SKA jako podatnik CIT) – pyt. o możliwość 
wydłużenia w czasie tej opcji na 2014 r./ 
możliwości zmodyfikowania struktury pod 
kątem utrzymania optymalizacji po ew. 
zmianie przepisów.
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•  Fundusz Inwestycyjny zamknięty Aktywów 
Niepublicznych (FIzAN) jest podmiotowo 
zwolniony z CIT. zwolnienie to rozciąga się 
też na działalność operacyjną prowadzoną 
przez SKA, w której akcjonariuszem jest 
FIzAN (SKA nie jest opodatkowana CIT 
jako spółka transparentna podatkowo, 
FIzAN nie jest opodatkowany CIT ze 
względu na podmiotowe zwolnienie z podatku).

•  Struktura z FIzAN w powyższym kształcie 
będzie, analogicznie jak struktura z SKA, 
działała do końca 2013 r. 

•  Jej przewaga nad SKA polega na tym,  
że można tę strukturę ustawić w taki 
sposób, że będzie ona działała również  
w 2014 r. po ew. zmianie przepisów  
ustawy o CIT. Taka struktura na 2014 r. 
opierałaby się (poza FIzAN) o: spółkę 
operacyjną (generującą zyski) działającą  
w formie spółki komandytowej (SK)  
i spółkę osobową zagraniczną (SOz),  
która miałaby wszelkie cechy SKA,  
ale nie byłaby objęta zmianami ustawy  
o CIT wprowadzonymi ew. w 2014 r.,  
jako spółkę pośredniczącą pomiędzy  
spółką operacyjną i FIzAN.
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