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NOTA AKTUALIZACYJNA DO PUBLIKACJI
Spó³ka komandytowa od utworzenia do likwidacji.
Praktyczny poradnik
(z suplementem elektronicznym)
1. Spó³ka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych1 z dniem 1 stycznia 2021 r. spó³ki
komandytowe uzyska³y status podatników tego¿ podatku. Tym samym sposób opodatkowania tych spó³ek osobowych i ich wspólników zbli¿ony
bêdzie do konstrukcji stosowanej obecnie w spó³kach kapita³owych oraz
spó³kach komandytowo-akcyjnych.
W praktyce oznacza to, ¿e dochód wypracowany przez spó³kê komandytow¹ podlegaæ bêdzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
prawnych przy zastosowaniu stawki 9%2 albo 19%. Nastêpnie zysk wyp³acony wspólnikom spó³ek komandytowych bêdzie opodatkowany zrycza³towanym podatkiem dochodowym od przychodów kapita³owych osi¹ganych
przez osoby fizyczne b¹dŸ od zysków kapita³owych osi¹ganych przez
wspólników bêd¹cych podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych3. Przedmiotowe zmiany dotkn¹ zatem nie tylko spó³kê, ale równie¿
i wspólników:
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Zmiany wprowadzono ustaw¹ z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123).
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Dla spó³ek komandytowych, które spe³niaæ bêd¹ wymagania opisane w przepisie art. 19 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Zob. art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tak¿e art. 30a ust. 1 pkt 4
oraz art. 26 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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• spó³ki komandytowe, które dotychczas nie by³y podatnikami ¿adnego
z podatków dochodowych – podatek ten by³ bowiem rozliczany bezpoœrednio przez ich wspólników – uzyskaj¹ status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
• wspólnicy, którzy dotychczas rozpoznawali dochód uzyskany w ramach
spó³ki komandytowej i rozliczali w³aœciwymi im stawkami podatkowymi, obecnie bêd¹ uznawali kwoty przekazane przez spó³kê komandytow¹
jako przychody kapita³owe b¹dŸ zyski kapita³owe, czyli podobnie jak dywidendy otrzymywane ze spó³ek kapita³owych.
2. Zasady szczególne

Wy¿ej omówione zasady ogólne doznaj¹ kilku istotnych wyj¹tków, które
charakterystyczne bêd¹ wy³¹cznie dla spó³ek komandytowych. Mowa tu o:
a) mo¿liwoœci przed³u¿enia roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r. i zamkniêcia ksi¹g rachunkowych z tym dniem, co skutkuje tym, ¿e zyski
osi¹gane przez spó³ki komandytowe mog¹ byæ opodatkowane na dotychczasowych zasadach do dnia 1 maja 2021 r.,
b) wprowadzeniu zwolnienia kwotowego dla zysków osi¹ganych przez komandytariuszy,
c) ograniczeniu mo¿liwoœci rozliczenia straty powsta³ej w latach ubieg³ych,
d) stosowaniu zasady kontynuacji do przychodów, kosztów oraz dotychczasowych odliczeñ.
Przed³u¿enie roku obrotowego
Podstawê prawn¹ powy¿szej regulacji stanowi¹ przepisy art. 12 ustawy
nowelizacyjnej. Nie precyzuj¹ one wszak¿e w ¿aden sposób kwestii formalnych, czyli w jaki sposób spó³ka mo¿e zakomunikowaæ swoj¹ wolê zachowania dotychczasowych metod rozliczeñ do koñca kwietnia 2021 r.
Najczêœciej postuluje siê, aby wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
– powziêcie uchwa³y przez wszystkich wspólników spó³ki komandytowej,
– powziêcie uchwa³y przez komplementariusza, np. zarz¹d spó³ki z o.o.,
– zg³oszenie powy¿szych uchwa³ do w³aœciwego dla spó³ki komandytowej
urzêdu skarbowego.
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ü Przyk³ad uchwa³y spó³ki komandytowej
Gdañsk, dnia 30 grudnia 2020 r.
Uchwa³a wspólników
ABC spó³ka z o.o. spó³ka komandytowa
w sprawie przed³u¿enia roku obrotowego
rozpoczynaj¹cego siê w dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 maja 2021 r.
1. Wspólnicy ABC spó³ka z o.o. spó³ka komandytowa, dzia³aj¹c na podstawie art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123),
postanawiaj¹, ¿e przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ww.
ustaw¹, stosuje siê do Spó³ki oraz przychodów i kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem
w tej spó³ce pocz¹wszy od dnia 1 maja 2021 r., a spó³ka komandytowa uzyskuje status
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem powziêcia.
Podpisy wspólników:
..................................

Zwolnienie kwotowe
Aby czêœciowo z³agodziæ skutki objêcia spó³ek komandytowych poda
dochodowym od osób prawnych, wprowadzono dodatkowe zwolnienie.
Zgodnie z nim zwalnia siê od podatku dochodowego kwotê stanowi¹c¹ 50%
przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytu³u udzia³u w zyskach
w spó³ce komandytowej maj¹cej siedzibê lub zarz¹d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wiêcej jednak ni¿ 60.000 z³ w roku podatkowym odrêbnie z tytu³u udzia³u w zyskach w ka¿dej takiej spó³ce komandytowej,
w której podatnik jest komandytariuszem4.
4

Zob. art. 22 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Przedmiotowego zwolnienia nie stosuje siê wszak¿e do komandytariusza
spó³ki komandytowej maj¹cej siedzibê lub zarz¹d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada bezpoœrednio lub poœrednio co najmniej 5% udzia³ów (akcji)
w spó³ce posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ lub spó³ce kapita³owej w organizacji bêd¹cych komplementariuszem w tej spó³ce komandytowej lub
2) jest cz³onkiem zarz¹du:
a) spó³ki posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ lub spó³ki kapita³owej w organizacji bêd¹cych komplementariuszem w tej spó³ce komandytowej,
lub
b) spó³ki posiadaj¹cej bezpoœrednio lub poœrednio co najmniej 5% udzia³ów (akcji) w spó³ce posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ lub spó³ce kapita³owej w organizacji bêd¹cych komplementariuszem w tej spó³ce
komandytowej, lub
3) jest podmiotem powi¹zanym z cz³onkiem zarz¹du lub wspólnikiem spó³ki
posiadaj¹cej bezpoœrednio lub poœrednio co najmniej 5% udzia³ów (akcji)
w spó³ce posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ lub spó³ce kapita³owej w organizacji bêd¹cych komplementariuszem w tej spó³ce komandytowej 5.
Ograniczenie rozliczenia straty
W przypadku spó³ek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia
2021 r. przepisy art. 15 ustawy nowelizacyjnej wprowadzaj¹ zmianê w sposobie rozliczania straty z lat ubieg³ych. Pod rz¹dami nowych przepisów
wspólnik spó³ki komandytowej – niezale¿nie, czy jest osob¹ fizyczn¹, czy
te¿ jednostk¹ organizacyjn¹ – bêdzie uprawniony do obni¿enia swojego
przychodu z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych o stratê nieodliczon¹
przed dniem, w którym spó³ka komandytowa sta³a siê podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych, wy³¹cznie w proporcji stosownej do
udzia³u tego wspólnika w zysku spó³ki komandytowej oraz tylko o ile strata
ta nie mo¿e zostaæ odliczona przez sam¹ spó³kê komandytow¹.
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Zob. art. 22 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Powy¿szy przepis bêdzie niekorzystny przede wszystkim dla tych spó³ek,
w których udzia³y wspólników w zyskach i stratach s¹ okreœlone na ró¿nym
poziomie – przyk³adowo, gdy komplementariusze takich spó³ek uczestnicz¹
w zyskach spó³ki w niewielkim procencie, zaœ w stratach w znacznie wiêkszym. Straty przypisane takiemu wspólnikowi nie bêd¹ zatem mog³y byæ
rozliczone przez niego w ca³oœci, a jedynie w proporcji, w jakiej uczestniczy
on w zyskach spó³ki komandytowej.
Stosowanie zasady kontynuacji
Pomimo opisywanych zmian spó³ki komandytowe kontynuowaæ bêd¹
m.in. wycenê wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych, przyjêt¹ metodê amortyzacji, stawki i okres amortyzacji, jak równie¿ uwzglêdniaæ bêd¹ wysokoœæ odpisów amortyzacyjnych
dokonanych uprzednio od tych œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych.
Natomiast wspólnicy spó³ki komandytowej zachowuj¹ prawo do odliczeñ dokonanych przed uzyskaniem przez spó³kê statusu podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych6.
3. Optymalizacja podatkowa

Zwiêkszenie obci¹¿eñ podatkowych rodzi zachêtê do ich zmniejszania.
Decyduj¹c siê na wybór jednej ze œcie¿ek takiej optymalizacji, nale¿y mieæ
na wzglêdzie przepisy dotycz¹ce zapobiegania unikaniu opodatkowania
przez tzw. szkodliw¹ optymalizacjê podatkow¹7. Na podstawie tych przepisów organ podatkowy mo¿e uznaæ, i¿ chêæ korzystniejszego opodatkowania by³a g³ównym lub jednym z g³ównych celów czynnoœci (w tym
przekszta³cenia spó³ki), a sposób dzia³ania by³ sztuczny, tj. oderwany od
innych przes³anek, w szczególnoœci gospodarczych lub organizacyjnych.
Przyk³adami dzia³añ uznawanych za sztuczne s¹:
– nieuzasadnione dzielenie operacji,
6

Zob. art. 12 ust. 5 i 6 oraz art. 13 ustawy nowelizacyjnej.
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Zob. art. 119a ustawy – Ordynacja podatkowa.
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– anga¿owanie podmiotów poœrednicz¹cych mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,
– elementy prowadz¹ce do uzyskania stanu identycznego lub zbli¿onego do
stanu istniej¹cego przed dokonaniem czynnoœci,
– elementy wzajemnie siê znosz¹ce lub kompensuj¹ce,
– ryzyko gospodarcze przewy¿szaj¹ce spodziewane korzyœci inne ni¿ podatkowe w takim stopniu, ¿e nale¿y uznaæ, ¿e dzia³aj¹cy rozs¹dnie podmiot nie wybra³by tego sposobu dzia³ania,
– sytuacje, w których osi¹gniêta korzyœæ podatkowa nie ma odzwierciedlenia w poniesionym przez podmiot ryzyku gospodarczym lub jego przep³ywach pieniê¿nych,
– wyst¹pienie zysku przed opodatkowaniem, który jest nieznaczny w porównaniu do korzyœci podatkowej niewynikaj¹cej bezpoœrednio z rzeczywiœcie poniesionej ekonomicznej straty,
– anga¿owanie podmiotu, który nie prowadzi rzeczywistej dzia³alnoœci gospodarczej lub nie pe³ni istotnej funkcji ekonomicznej, lub który posiada
siedzibê lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium stosuj¹cym
szkodliw¹ konkurencjê podatkow¹.
W powy¿szych wypadkach dokonane transformacje nie bêd¹ brane pod
uwagê do celów podatkowych. Je¿eli natomiast chodzi o najczêœciej stosowane transformacje podmiotowe, to zaliczyæ do nich nale¿y:
– kontynuowanie dzia³alnoœci w dotychczasowej formie oraz optymalizacja maj¹ca na celu opodatkowanie spó³ki 9% stawk¹ podatku,
– kontynuowanie dzia³alnoœci z optymalizacj¹ struktury wspólników, np.
poprzez likwidacjê spó³ki z o.o. bêd¹cej komplementariuszem spó³ki komandytowej – dzia³anie takie pozwoli na zaoszczêdzenie wydatków
zwi¹zanych z funkcjonowaniem tej spó³ki; innym rozwi¹zaniem by³aby
zmiana umowy spó³ki pozwalaj¹ca w wiêkszym stopniu rozliczaæ straty
z lat ubieg³ych,
– po³¹czenie ze spó³k¹ bêd¹c¹ komplementariuszem – tu efekt bêdzie
podobny, jak przy ww. zmianach podmiotowych, tj. zaoszczêdzenie wydatków zwi¹zanych z funkcjonowaniem dwóch spó³ek (spó³ki komandytowej oraz spó³ki z o.o.),
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– przekszta³cenie w spó³kê z o.o. – spó³ka ta daje bowiem pe³n¹ ochronê
maj¹tku wszystkich wspólników przy takich samych zasadach opodatkowania jej zysków, a nadto posiada inne zalety spó³ek kapita³owych (np.
³atwoœæ zmian podmiotowych poprzez zbycie udzia³ów),
– przekszta³cenie w prost¹ spó³kê akcyjn¹ – mo¿liwoœæ ta pojawi siê od
1 lipca 2021 r.; prosta spó³ka akcyjna, przy zachowaniu ww. zalet spó³ki
z o.o., zapewnia jeszcze wiêksz¹ elastycznoœæ w kszta³towaniu treœci
umowy spó³ki, zasad zarz¹dzania spó³k¹ (mo¿liwoœæ wyboru modelu
monistycznego z rad¹ dyrektorów i modelu dualistycznego z zarz¹dem
i rad¹ nadzorcz¹) oraz wnoszonych wk³adów (mo¿liwoœæ wniesienia do
spó³ki praw niezbywalnych oraz pracy i œwiadczenia us³ug),
– przekszta³cenie w spó³kê jawn¹ – to rozwi¹zanie mog³oby mieæ sens,
gdyby wspólnikami spó³ki jawnej by³y wy³¹cznie osoby fizyczne; spó³ki
takie nie s¹ bowiem podatnikami podatku dochodowego, a ten rozliczany
jest na dotychczasowych zasadach bezpoœrednio przez wspólników spó³ki.
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