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Rozdział 2
Spółki komandytowe oraz spółki jawne 

podatnikami CIT

2.1. Spółki komandytowe
Od 1 stycznia 2021 r. (z wyjątkiem opisanym poniżej) wszystkie spółki ko-
mandytowe z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski stają się podatnika-
mi podatku dochodowego od osób prawnych13. Oznacza to podwójne opodat-
kowanie:
– dochodu spółki (stawka 19% albo 9% CIT) oraz
– przychodu wypłacanego wspólnikom (zryczałtowany podatek CIT albo PIT 

o stawce 19%, przy czym omawiany przychód będzie przychodem z tytułu 
udziału w zyskach spółki, nie zaś przychodem z pozarolniczej działalności 
gospodarczej).
Konsekwencją takiej klasyfikacji przychodów z tytułu udziału w zysku 

spółki uzyskiwanych przez osoby fizyczne jest brak możliwości odliczeń skła-
dek na ubezpieczenia społeczne od przychodu oraz na ubezpieczenie zdro-
wotne od podatku (chyba że wspólnik osiąga również inne przychody opodat-
kowane według skali podatkowej lub przychody z działalności gospodarczej 
opodatkowane liniowo).

Tak jak w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych podatek od przy-
chodu wypłacanego komplementariuszowi (osobie fizycznej albo prawnej) 
pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału 
komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej 
spółki, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został 
uzyskany14.

Z kolei w przypadku komandytariuszy dochodzi do zwolnienia kwoty sta-
nowiącej 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach w spółce 
komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym (odręb-

 13 Art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT.
 14 Art. 30a ust. 6a–6e ustawy o PIT, art. 22 ust. 1a–1e ustawy o CIT.
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nie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której 
podatnik jest komandytariuszem)15. Zwolnienie nie ma jednak zastosowania 
dla komandytariusza, który:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) 

w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organi-
zacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:
a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organi-

zacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
b) 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 komandyto-
wej, lub

3) jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki 
posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) 
w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organi-
zacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej16.
Spółka komandytowa może postanowić, że nowe zasady opodatkowania 

stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnic-
twem w tej spółce, począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spół-
ka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób 
prawnych z dniem 1 maja 2021 r.17 Brak jest w przepisach ustawy zmieniającej 
2 jakichkolwiek wymagań formalnych dla stosowania dotychczasowych zasad 
opodatkowania do końca kwietnia 2021 r., ale decyzja spółki powinna zapaść 
w zgodzie z jej umową oraz Kodeksem spółek handlowych. Ponadto dla bez-
pieczeństwa wspólnicy spółki oraz spółka powinni zawiadomić właściwe dla 
nich i spółki urzędy skarbowe o opodatkowaniu przez nich dochodów w okre-
sie 1 stycznia – 30 kwietnia 2021 r. według reguł sprzed zmiany przepisów.

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową sta-
tusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółka ta jest obo-
wiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeżeli ostatni dzień roku obro-
towego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. 
do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych 
na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.18 Co 
istotne, Ministerstwo Finansów stwierdziło, że jeśli spółka komandytowa nie 
zdecyduje się na przedłużanie roku obrotowego (np. przy roku obrotowym bę-

15  Art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT, art. 22 ust. 4e ustawy o CIT.
16  Art. 21 ust. 40 ustawy o PIT, art. 22 ust. 4f ustawy o CIT.
17  Art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej 2.
18  Art. 12 ust. 3–4 ustawy zmieniającej 2.
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dącym rokiem kalendarzowym zamknie księgi na dzień 31 grudnia 2020 r.), 
a spółka ta stanie się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r., to zamknięcie ksiąg 
na dzień 30 kwietnia 2020 r. nie powoduje konieczności sporządzenia spra-
wozdania finansowego19.

Do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów spółek komandyto-
wych nie zalicza się przychodów oraz kosztów, które stanowiły przychody lub 
koszty wspólników takiej spółki. Ponadto spółka komandytowa kontynuuje 
dokonaną przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowe-
go od osób prawnych, wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, 
w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji, 
stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych 
uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, oraz uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed dniem, w któ-
rym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mające 
wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym 
od osób prawnych20.

W przypadku wspólników spółki komandytowej:
– do ich dochodów uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągnię-

tych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się po-
datnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się 
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych21;

– jeżeli udziały w spółce zostały nabyte lub objęte przez wspólnika przed 
dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego 
od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu umorzenia udziałów lub 
wystąpienia ze spółki, odpłatnego zbycia tych udziałów, ich wniesienia do 
innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego, likwidacji spółki pomniejsza 
się o wydatki na nabycie lub objęcie udziału w takiej spółce oraz o część 
odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka 
stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce 
przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokona-

 19 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2020 r. skierowane do Polskiej Izby Bie-
głych Rewidentów, https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5514,Odpowied%C5%BA%20
DWR%20do%20PIBR.pdf, informacja na stronie https://www.podatki.gov.pl/cit/wyja-
snienia/spolka-komandytowa-cit-i-rok-obrotowy. 

 20 Art. 12 ust. 5–6 ustawy zmieniającej 2.
 21 Art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej 2.
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ne z tytułu udziału w spółce i o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodu22;

– którzy przed dniem, w którym spółka taka stała się podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych, dokonywali odliczeń od podstawy opo-
datkowania, zachowują prawo do tych odliczeń na zasadach przewidzia-
nych w przepisach, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym
dzień, w którym spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych23.
Ponadto wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku do-

chodowego od osób prawnych może obniżyć przychód z udziału w zysku tej 
spółki, o nieodliczoną przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się 
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stratę w takiej czę-
ści, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce 
komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego 
przychodów – o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z ogólnymi 
zasadami, ze źródła przychodów, z którego została poniesiona24. Analogicznie 
może postąpić wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku 
dochodowego od osób fizycznych, który poniósł stratę z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej25.

Z przepisów przejściowych wynika ponadto, że przychód komandytariusza 
z udziału w zysku spółki będzie podlegać zwolnieniu z CIT dla wspólników 
posiadających minimum 10% udziałów w kapitale (art. 22 ust. 4–4d ustawy 
o CIT)26, przy czym w przypadku spółek komandytowych należy założyć, że
warunek ten dotyczy odpowiedniego poziomu udziału w zysku spółki.

 22 Art. 13 ust. 2 ustawy zmieniającej 2.
 23 Art. 13 ust. 4 ustawy zmieniającej 2.
 24 Art. 15 ust. 1 ustawy zmieniającej 2.
 25 Art. 15 ust. 2–3 ustawy zmieniającej 2.
 26 Art. 13 ust. 3 ustawy zmieniającej 2.


