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Spółka komandytowa i 
niektóre spółki jawne 

podatnikiem CIT od 2021 r.



Cel projektowanej ustawy

USZCZELNIENIE SYSTEMU
PODATKOWEGO



Zdaniem MF spółka komandytowa to powszechne narzędzie
optymalizacji podatkowej o czym świadczy...

dynamiczny przyrost liczby spółek komandytowych!

Skąd pomysł na opodatkowanie spółek
komandytowych podatkiem CIT?
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Czy tylko cel optymalizacyjny przyświeca

działalności w formie spółki komandytowej?
 40 578

Liczba spółek komandytowych w latach 2010 - 2019

na podstawie danych z uzasadnienia do projektu ustawy



Jednokrotne opodatkowanie zysków spółki 

Możliwość wyboru przez wspólników w spółce, będących osobami
fizycznymi, opodatkowania dochodów ze spółki stawką liniową 19%

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników

Dlaczego spółka
komandytowa jest

atrakcyjna?

Możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z o.o. lub spółki
akcyjnej w celu wyeliminowania osobistej odpowiedzialności osób
fizycznych

Elastyczność dysponowania zyskiem spółki, w tym możliwość
podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie
trwania roku obrotowego

Brak zależności pomiędzy wysokością wniesionego wkładu a
wysokością udziału w zysku i kwocie likwidacyjne

Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego

Możliwość bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i strat
spółki ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć
gospodarczych

Możliwość dokonania podziału ról w spółce 



CIT w spółce komandytowej a
uszczelnianie systemu podatkowego

Czy w polskim systemie podatkowym brakuje przepisów, które
mają na celu walkę z wszechobecnymi optymalizacjami do tego

stopnia, że MF zdecydowało sie podnieść podatki?



Jakie
dotychczasowe

narzędzia można
było wykorzystać

by uszczelnić
system

podatkowy?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Generalna klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania

Raportowanie schematów podatkowych

Międzynarodowe umowy o wymianie informacji
podatkowych

04

Przepisy o cenach transferowych

Zagraniczna jednostka kontrolowana

Konwencja międzynarodowa MLI

Klauzula beneficjenta rzeczywistego



Dotychczasowe zasady opodatkowania
spółek komandytowych

Spółka komandytowa Zysk
wypracowany
przez spółkę

Nie jest obciążony
podatkiem

dochodowym

Dochód uzyskany
przez wspólnika

Podatek
dochodowy do

US



Planowane zmiany w opodatkowaniu 

Opodatkowanie na poziomie spółki komandytowej

Opodatkowanie na poziomie wspólników



Opodatkowanie na poziomie wspólnika
uzależnione zostało od tego, jaką pełni funkcję

– komandytariusza czy komplementariusza

Przypomnienie:
Komplementariusz w spółce komandytowej jest wspólnikiem, który reprezentuje spółkę i kieruje jej działalnością.
Odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki komandytowej.

Komandytariusz jest natomiast wspólnikiem spółki komandytowej, który odpowiada za jej zobowiązania tylko do
wysokości sumy komandytowej. Nie jest przy tym uprawniony do reprezentowania spółki.



Komplementariusz w spółce komandytowej –
jak opodatkowane będą jego dochody?

Podstawa prawna art. 22 ust. 1a ustawy o CIT: "Zryczałtowany podatek od przychodów uzyskanych przez
komplementariusza z tytułu udziału w zyskach w spółki komandytowej, pomniejsza się o kwotę
odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementaiusza w zysku tej spółki i podatku
należnego od dochodu tej spółki"

Zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w wysokości 19%.

Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o
część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej)



Opodatkowanie dochodów wypłacanych
komandytariuszowi 

Zysk wypłacany komandytariuszowi, podobnie jak zysk komplementariusza, będzie podlegał
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%.

Komandytariusz nie będzie mógł zastosować mechanizmu odliczenia podatku dochodowego
zapłaconego przez spółkę komandytową



Opodatkowanie wspólników -
podsumowanie

Komplementariusz Komandytariusz

Opodatkowany
jednokrotnie

Opodatkowany
dwukrotnie



Zwolnienie od podatku dla niektórych
komandytariuszy

Zwalnia się od podatku CIT kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z
tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej niż 60 tys. 

Zwolnienie nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej, który...

Cztery potencjalne scenariusze wykluczające możliwość skorzystania ze zwolnienia od CIT na kolejnych
slajdach.



Komandytariusz posiada bezpośrednio lub
pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w

spółce posiadającej osobowość prawną lub
spółce kapitałowej w organizacji będących

komplementaiuszem w tej spółce
komandytowej

1.

Komandytariusz

Spółka komandytowa

Komplementariusz

co mniej 5% udziałów (akcji)



2. Komandytariusz jest członkiem zarządu:
a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki

kapitałowej w organizacji będących
komplementariuszem w tej spółce komandytowej, 

Komandytariusz

Spółka komandytowa

Komplementariusz

członek zarządu



3. Komandytariusz jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio

co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce

posiadającej osobowość prawną lub spółce

kapitałowej w organizacji będących

komplementariuszem w tej spółce komandytowej

Komandytariusz

Spółka komandytowa

Komplementariusz

członek zarządu

co mniej 5%

 udziałów (akcji)

Wspólnik komplementariusza



4. Komandytariusz jest podmiotem powiązanym w

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem

zarządu lub wspólnikiem posiadającym

bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5%

udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość

prawną lub spółce kapitałowej w organizacji

będacych komplementariuszem w tej spółce

komandytowej

KomplementariuszKomandytariusz

Spółka komandytowa

podmiot powiązany

członek zarządu 



Pozostałe istotne kwestie

Spółka komandytowa z prawem m.in. do 9% CIT

Wypłata „starych” zysków ze spółki komandytowej na
dotychczasowych zasadach

Kontynuacja wartości podatkowej aktywów przez spółkę
komandytową

Zmiany od 1 stycznia 2021 r., a rok obrotowy spółki komandytowej



Dziękuję


