
A
L
E

R
T

 

kancelaria@marianskigroup.pl 

www.marianskigroup.pl  

 

EXIT TAX  

od 2019r.  

utrudni sukcesję 

biznesu. 

Kancelaria  

Mariański Group 

Łódź 

1 

Łódź, sierpień 2018r.  



A
L
E

R
T

 

kancelaria@marianskigroup.pl 

www.marianskigroup.pl  

 

2 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej 

do polskiego systemu podatkowego nowy podatek – podatek od 

wyjścia, tzw. exit tax. 

 

Nowe obciążenie fiskalne ma zapobiegać ucieczce od podatku 

poprzez zmianę rezydencji podatkowej bądź przeniesienie działalności 

przedsiębiorstwa czy też określonych praw (np. patentów, udziałów, 

akcji, papierów wartościowych) do kraju o korzystniejszej jurysdykcji 

podatkowej.  

 

Nowy podatek uderzy jednak nie tylko w osoby szukające 

oszczędności podatkowych. Uderzy również w przedsiębiorców, którzy 

do zaplanowanej sukcesji biznesu bądź majątku, zamierzają 

wykorzystać zagraniczne instytucje, takie jak chociażby fundacje 

prywatne. 

 

Ministerstwo Finansów zakłada, że nowa regulacja obowiązywać 

będzie już od 1 stycznia 2019 r., za czym przemawiają sygnały 

płynące z Ministerstwa oraz tempo pracy nad zmianami – projekt 

został skierowany do konsultacji publicznych, na które wyznaczono 

bardzo krótki termin – 14 dni. 

 

Próba uszczelnienia systemu uderzy w podatników 

planujących sukcesję 

 

Nowy podatek obejmować będzie zgodnie z projektowanymi 

zmianami m. in. przypadki nieodpłatnego przekazania składnika 

majątku innemu podmiotowi położonemu poza terytorium Polski, 

jeżeli w związku z tym Polska utraci w całości lub w części prawo do 

opodatkowania odchodów ze zbycia tego składnika majątku.  
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Analogiczne zasady przewidziano dla wniesienia majątku do podmiotu 

innego niż spółka lub spółdzielnia. Powyższe oznacza, że exit tax 

obejmie również podatników planujących wykorzystać dla celów 

rodzinnych zagraniczne instytucje planowania sukcesyjnego takie jak 

trusty i fundacje prywatne.  

 

Fundacja prywatna to często konieczny element 

planowania rodzinnego 

 

Oczekiwania przedsiębiorców związane z sukcesją na obecnym etapie 

świadomości prawnej nie ograniczają się wyłącznie do przygotowania 

testamentu. Sukcesja biznesu stanowi złożony proces, który 

obejmuje w szczególności zbudowanie odpowiedniej struktury 

prowadzonej działalności oraz posiadanego majątku, w sposób 

odpowiadający woli spadkodawcy co do dalszych losów majątku, 

zasad zarządu tym majątkiem oraz kontroli nad nim.  

 

Zaplanowanie procesu sukcesji w obecnych realiach prawnych nie jest 

możliwe wyłącznie przy użyciu polskich instrumentów spadkowych. 

Dostępne rozwiązania w tej kwestii nie spełniają w pełnym zakresie 

oczekiwań przedsiębiorców, a w przypadku złożonych struktur 

biznesowych są niewystarczające.  

 

Zagraniczne fundacje prywatne to obecnie jedyne 

rozwiązanie 

 

W obecnym stanie prawnym krajowe fundacje nie mogą być 

tworzone dla zaplanowania właściwej sukcesji majątku na przyszłe 

pokolenia, zabezpieczenia zasad zarządu majątkiem czy też 

zabezpieczenia samego majątku, pomimo że taką możliwość oferują 

inne kraje europejskie.  
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Właśnie z tego względu, w obliczu postępującej zmiany pokoleniowej, 

zainteresowanie fundacjami prywatnymi jest coraz bardziej 

zauważalne, a fundacje prywatne położone w innych krajach są coraz 

częściej wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców do 

przeprowadzenia bezpiecznego i rozbudowanego procesu sukcesji. 

 

Kosztowny proces sukcesji biznesu od 2019 r. 

 

Zważywszy na to, że nowe obciążenie podatkowe obowiązywać ma   

w założeniu już od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy planują 

wdrożyć odpowiednie rozwiązania sukcesyjne, już teraz bądź            

w najbliższych latach powinni dokonać analizy planowanych działań 

pod kątem ich opłacalności i kosztowności w kontekście 

następujących zmian w przepisach.  

 

Wprowadzane bariery fiskalne mogą oznaczać dla niektórych 

przedsiębiorców, że 2018 r. to ostatni moment na wdrożenie 

odpowiednich rozwiązań sukcesyjnych gwarantujących 

zabezpieczenie biznesu na dalsze pokolenia przy wykorzystaniu 

fundacji prywatnej bez wystąpienia nadmiernych obciążeń 

podatkowych. 
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Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy 

materiał jako informacyjny  i nie mający charakteru opinii lub 

porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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