
Zmiany w PIT/CIT 2021 Ewelina Dulęba Kursy z księgowości: www.ewelinaduleba.pl

Opodatkowanie podatkiem CIT spółki komandytowe i niektórych
spółek jawnych

Od 1 stycznia 2021 roku zostały wprowadzone regulacje, które powodują, że spółki
komandytowe (mające siedzibę i zarząd na terytorium Polski) jak również niektóre
spółki jawne (niektóre spółki jawne, tzn. te spółki mające siedzibę i zarząd na terytorium
Polski, w których co najmniej jednym ze wspólników jest inny podmiot niż osoba
fizyczna) stają się podatnikami podatku CIT. UWAGA! Spółka komandytowa może
postanowić o tym, że nabędzie status podatnika CIT od 01 maja 2021 roku - zgodnie z
regulacjami przejściowymi.

Wejście w życie przepisów powoduje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i roku
podatkowego w spółkach komandytowych (o tym w dalszej części).

Jednym zdaniem napisz jakim podmiotem jest spółka komandytowa?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a
odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Zmiana definicji podatnika podatku CIT (uwaga, poszerzenie grupy podatników CIT o
spółki komandytowe, sp. jawną (niektóre) oraz poszerzenie pojęć w art. 4a w zakresie:
udział (akcja), udział w zyskach osób prawnych, objęcie udziału (akcji) - oznaczają te
pojęcia również ogół praw obowiązków wspólników spółki komandytowej, spółki jawnej.

Ważne: Spółka jawna osób fizycznych nie jest podatnikiem podatku CIT, bez względu
na to czy złożyła informację, czy też nie - nie ma obowiązku również składać takiej
informacji o strukturze wspólników.

✔FACEBOOK: https://www.facebook.com/dulebaewelina
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Zmiana art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT)

“(...)3.  Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:
1) spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1a) spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka
jawna nie złoży:
a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o
podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku
dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem
podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku
tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1426, z późn. zm.( 4 )), lub
b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia
zaistnienia zmian w składzie podatników
- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej
oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego
dochody z takiej spółki;
(...)”

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem wprowadzonych zmian jest wyeliminowanie
optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek komandytowych, w których
komplementariusz jest spółką z o.o. a komandytariusz to najczęściej wspólnik lub też
wspólnicy będący osobami fizycznymi. Zmiany mają w ocenie Ministerstwa Finansów,
zrównać sytuację spółek z o.o. z sytuacją podatkową spółki komandytowej.

“(...)utworzenie spółki komandytowej, w której spółka z o.o. jest komplementariuszem,
może skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej w postaci jednokrotnego
opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej przy jednoczesnym zachowaniu
atrybutów działalności charakterystycznych dla spółek kapitałowych (ograniczona
odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki). W ten sposób następuje
połączenie podstawowych zalet spółek osobowych i spółek kapitałowej: jednokrotne
opodatkowanie dochodu oraz ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania.
Jednocześnie ustawodawca w przepisach ustawy o CIT oraz PIT w sposób spójny
przewidział zasadę podwójnego opodatkowania dochodów w przypadku spółek
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kapitałowych, a więc opodatkowanie także efektywnej dystrybucji zysku ze spółki
kapitałowej do jej wspólników.(...) ”1

Zasady opodatkowania spółek komandytowych od 01-01-2021 roku

- przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę
dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych
źródeł przychodów.

- stawka podatku

Podatek wynosi odpowiednio:
a) 19% podstawy opodatkowania lub
b) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków

kapitałowych - dotyczy podatników, którzy mają status, tzw. małych podatników.

Kto to jest mały podatnik?

Za małych podatników uznaje się podatników, u których przychody osiągnięte w roku
podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez2

Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu
do 1000 zł, co zgodne jest z nowym brzmieniem w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT.

Zasady opodatkowania komplementariusza w spółkach komandytowych od
01-01-2021

Komplementariusz, będący sp. z o.o. lub inną spółką opodatkowaną podatkiem CIT.

Podstawa prawna określająca zasady opodatkowania komplementariusza spółek
komandytowych: art. 22 ust. 1a-1e ustawy o CIT:

2 9 031 000 zł

1 Uzasadnienie - materiał w PDF do pobrania z materiałów.
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1a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych
przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust.
3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału
komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki,
obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w
zysku został uzyskany.

1b. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie może przekroczyć kwoty
podatku obliczonego zgodnie z ust. 1.

1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału
w zysku spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, za dany rok podatkowy zostanie
uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku
podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca
roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.

1d. Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów
(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1,
albo z jego wystąpienia z takiej spółki.

1e. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału
w zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejszenie, o
którym mowa w ust. 1a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów
uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.

Zatem, zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami zryczałtowany podatek od przychodów
uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki
komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału
komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki,
obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w
zysku został uzyskany. UWAGA Kwota pomniejszenia podatku nie może przekroczyć
kwoty podatku obliczonego od przychodów z dywidend oraz innych przychodów
(dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przykład

Komplementariusz posiada 25% udziałów w zyskach spółki komandytowej. Zatem 25%
zapłaconego przez spółkę podatku pomniejszy podatek należny od wspólnika z tytułu
udziału w zyskach spółki, wypłaconych przez ten podmiot w danym roku podatkowym.

Zasady opodatkowania komandytariusza w spółkach komandytowych od
01-01-2021

Komandytariusze, będący osobami fizycznymi opodatkują przychody z udziału w spółce
komandytowej. WAŻNE! Dochody wspólników z udziału w zyskach spółek
komandytowych traktowane będą jako przychody z kapitałów pieniężnych i
opodatkowane stawką podatku dochodowego w wysokości 19%. Wspólnicy nie zapłacą
z tego tytułu daniny solidarnościowej.

Komandytariusze, którzy są osobami prawnymi, uzyskiwane z udziału w zyskach spółki
komandytowej przychody wspólników takiej spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym tak, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Zastosowanie również znajdą przepisy o umożliwieniu skorzystania ze zwolnienia w
wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie
więcej jednak niż wartość 60 000 zł takiego przychodu rocznie.

Zwolnienie z opodatkowania części przychodów komandytariusza, uzyskanych z
udziału w spółce komandytowej (dotyczy komandytariuszy będących osobami
fizycznymi oraz komandytariuszami będącymi osobami prawnymi)

50% przychodów z zysków w spółce komandytowej jest u komandytariusza zwolnione z
opodatkowania do limitu 60.000 zł takiego przychodu rocznie. (zwolnienie do kwoty 60
000 zł rocznie dotyczy przychodów z każdej spółki, w której podatnik jest
komandytariuszem).
Za wyjątkiem komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce
posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących
komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:
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a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji
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 komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu
lub wspólnikiem 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.

Pytanie

Co w sytuacji, gdy spółka komandytowa ma status podatnika CIT od 01 stycznia 2021 roku, a
do końca 2020 r. wspólnicy tej spółki płacili podatek, rozliczali się na PIT-36L. Jak prawidłowo
obliczyć CIT w spółce komandytowej po zmianie?

Odpowiedź:

Od 2021 roku dochody spółki komandytowej są opodatkowane podatkiem CIT na ogólnych
zasadach: wyjątek, gdy wspólnicy będą mogli ulgowo opodatkować podzielony zysk
(dywidendy) takiej spółki .3

Spółka komandytowa musi:
- ustalić dochód jako różnicę kosztów i przychodów,
- obliczyć i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy,
- złożyć zeznanie CIT-8.
-

Opodatkowanie: stawka 19% bądź 9% (dla niektórych małych podatników). Nie ma tutaj
zastosowania estoński CIT (ryczałt - art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych).

Wspólnicy nie będą już podatnikami podatku dochodowego od dochodu spółki, podobnie jak w
spółkach kapitałowych, opodatkują uzyskane z niej dywidendy (podzielony zysk) stawką 19% .4

Komandytariusz może w omawianych wcześniej przypadkach skorzystać z 50% ulgi w podatku

4 art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

3 Spółka komandytowa CIT powinna obliczać według zasad przewidzianych w przepisach
ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
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od dywidendy (nie więcej niż 60.000 zł - art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT), komplementariusz
podlegający CIT będzie mógł odliczyć przypadający na niego podatek CIT spółki komandytowej
(art. 22 ust. 1a ustawy o PDOP).

Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych ze statusem podatnika CIT

● status podatnika uzyskany z dniem 01-01-2021 roku:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

● status podatnika uzyskany z dniem 01-05-2021 roku:

1 WARIANT
Decyzja o przedłużeniu roku obrotowego do 30-04-2020, zatem sprawozdanie finansowe dla
celów bilansowych obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 roku, i kończący się
30-04-2021 roku. Z kolei sprawozdanie finansowe za kolejny rok podatkowy obejmie okres od
01-05-2021 do 31-12-2021 roku. Na dzień 30-04-2021 roku nastąpi zamknięcie ksiąg
rachunkowych dla celów podatkowych i bilansowych.

2 WARIANT

Nie ma przedłużenia roku obrotowego : sprawozdanie finansowe dla celów bilansowych
obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31-12-2020 roku. Z kolei
sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy, obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku. Na dzień 31 -04- 2021 rok spółka jest obowiązana zamknąć księgi
rachunkowe dla celów podatkowych, ale bez sporządzania sprawozdania finansowego.

Rozliczenie nieodliczonych strat

W przypadku gdy wspólnik spółki komandytowej jest podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych, może obniżyć przychód z udziału w zyskach osób prawnych o nieodliczoną
przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych stratę w takiej części, 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 zasadami ogólnymi. Zasady
ogólne w tym aspekcie pozostają bez zmian to jest o wysokość straty ze źródła przychodów,
poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
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1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących
pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie
może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po
sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł,
nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu,
z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50%
wysokości tej straty.

Z kolei w sytuacji, kiedy wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i
przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć
przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy to jest z kapitałów pieniężnych o
nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego
podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej
kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – o ile strata ta nie może zostać
odliczona zgodnie z zasadami ogólnymi. Dla zasad ogólnych również bez zmian pozostaje, iż o
wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących
pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie
może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po
sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł,
nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu,
z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50%
wysokości tej straty.

Przykład:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i jest równocześnie wspólnikiem spółki
komandytowej. W roku 2020 osiągnęła przychód z tytułu udziału w spółce komandytowej w
wysokości 120 000,00 złotych, a jednocześnie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej osiągnęła w 2020 r. przychód wynoszący 30 000,00 złotych.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce komandytowej w wysokości 160 000,00
złotych, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 20 000,00 złotych.
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Tym samym podatnik ten osiągnie stratę podatkową w roku 2020: 120 000,00+30 000,00-160
000,00-20 000,00=-30 000,00 zł.

W roku 2021 podatnik osiągnie zysk w wysokości: 20 000,00 złotych.

Tym samym strata podatkowa na zasadach ogólnych nie może zostać rozliczona, a zatem
podatnik może ją rozliczyć z przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, jeśli taki
osiągnie. W tej sytuacji, jak wskazuje zapis ustawy należy rozliczyć stratę w takiej części, w
jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w
poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej.

Kalkulacja zatem będzie wyglądała następująco:

120 000,00(120 000,00+30 000,00)=80,00%.

Strata w roku 2020 wyniosła 30 000,00 złotych, zatem możliwa część do jej odliczenia
wyniesie: 30 000,00x 80,00%, tj. 24 000,00 złotych.

Czy spółki komandytowe mogą korzystać z Estońskiego CIT?

Nie nie mogą, Estoński CIT ma zastosowanie do spółek kapitałowych.

Pytanie

Spółka komandytowa od 2021 r. zobowiązana jest do zapłaty CIT. Do końca 2020 r.
podatek płacili wspólnicy i rozliczali się PIT-36L.
W jaki sposób należy obliczyć CIT w spółce komandytowej wg. nowych zasad i
dokonywać wpłat?

Analiza odpowiedzi:

Dochody spółki komandytowej będą od 2021 r. opodatkowane podatkiem CIT na
ogólnych zasadach, niekiedy jednak wspólnicy będą mogli ulgowo opodatkować
podzielony zysk (dywidendy) takiej spółki.
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Spółka komandytowa CIT powinna obliczać według zasad przewidzianych w przepisach
ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.
1406 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p., skoro stała się podatnikiem CIT (art. 1 ust. 3 pkt 1
u.p.d.o.p.). Będą to zatem zasady tożsame z zasadami dotyczącymi spółek
kapitałowych (jak np. spółka z o.o.). Spółka komandytowa będzie więc ustalać dochód
jako różnicę kosztów i przychodów, obliczać i opłacać zaliczki na podatek dochodowy i
składać zeznanie CIT-8. Zastosowanie znajdzie do niej zatem stawka 19% bądź 9%
(dla niektórych małych podatników). Niestety do spółek komandytowych nie znajdzie
zastosowania tzw. estoński CIT (ryczałt - art. 28j ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.).

Wspólnicy nie będą już podatnikami podatku dochodowego od dochodu spółki.
Niemniej jednak, podobnie jak w spółkach kapitałowych, opodatkują uzyskane z niej
dywidendy (podzielony zysk) stawką 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.07.1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) - dalej
u.p.d.o.f.). Komandytariusz może niekiedy skorzystać z 50% ulgi w podatku od
dywidendy (nie więcej niż 60.000 zł - art. 21 ust. 1 pkt 51a u.p.d.o.f.), komplementariusz
podlegający CIT będzie mógł odliczyć przypadający na niego podatek CIT spółki
komandytowej (art. 22 ust. 1a u.p.d.o.p.).

Notatki
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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Spółki jawne po zmianach

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej:
ustawy o CIT) spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie, jjeśli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed
rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej
informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub
aktualizacji takiej informacji w odpowiednim terminie, są podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych.

Spółka jawna chcąca zachować status podmiotu transparentnego podatkowo (czyli nie
stanowią samodzielnego podatnika w zakresie podatków dochodowych. W
konsekwencji w ich przypadku opodatkowaniu podatkami dochodowymi podlegają
wspólnicy) są zobligowane do:

- złożenia informacji (złożenie przed każdorazowym rozpoczęciem roku
podatkowego) o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem
podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w
jej zysku, a także

- dokonywania aktualizacji powyższej informacji, w przypadku wystąpienia w
trakcie jej roku obrotowego zmian w składzie podatników posiadających udziały
w jej zysku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takich zmian.

Spółka, która nie dochowa powyższych obowiązków, uzyska status podatnika CIT od
pierwszego dnia roku obrotowego, przed rozpoczęciem którego nie złoży takiej
informacji lub d dnia wystąpienia zmian w składzie podatników.

WAŻNE: Spółki jawne utworzone przed 1 stycznia 2021 jak również w styczniu 2021
roku, których wspólnikami nie są tylko i wyłącznie osoby fizyczne, pierwszą informację
są obowiązane złożyć do 31 stycznia 2021 roku. Jeśli tego nie uczynią spółki te
uzyskują status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 lub z dniem rozpoczęcia
działalności.
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Obowiązkowe elementy informacji:

Obowiązkowe elementy informacji zostały określone w art. 1 ust. 4 ustawy o CIT, są to:

1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

2) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego
podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga
dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału
w zysku tego podmiotu.

WZÓR INFORMACJI5

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór informacji, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca
składania, mając na uwadze identyfikację podatnika i naczelnika urzędu skarbowego,
do którego jest kierowana informacja, określenie wielkości przysługujących podatnikom
praw do udziału w zysku w spółce jawnej bezpośrednio lub za pośrednictwem
podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego oraz identyfikację tych
podmiotów.

Podatnikami nie będą zatem spółki jawne, w przypadku których tożsamość
wszystkich wspólników spółki, będących podatnikami podatku dochodowego
(osoby fizyczne lub prawne) zostanie ujawniona właściwemu urzędowi
skarbowemu.

5 Informacja ma być składana na druku CIT-15J do pobrania w materiałach PDF
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Gdzie złożyć taką informację?

Informację zawierającą wszystkie wyżej wymienione dane spółka obowiązana jest
złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę
spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego
podatnika osiągającego dochody z udziału w zysku takiej spółki.

Opodatkowanie wspólników spółki jawnej mającej status podatnika CIT

Spółki jawne po uzyskaniu statusu podatnika CIT będą traktowane analogicznie
jak spół sp z o.o. i akcyjne, natomiast wspólnicy analogiczne jak udziałowcy lub
akcjonariusze spółek kapitałowych.

Art. 1 ust. 5 u.p.d.o.p. precyzuje termin, od którego spółka jawna posiada status
podatnika.

Dodanym art. 8 ust. 2b u.p.d.o.p. doprecyzowuje się czas trwania pierwszego roku
podatkowego spółki jawnej w przypadku uzyskania przez nią statusu podatnika.

Dodanym art. 9 ust. 2e u.p.d.o.p. określa się obowiązki spółki jawnej w przypadku
uzyskania przez nią statusu podatnika (m.in. zamknięcie ksiąg rachunkowych).

Przepisy art. 12 i art. 13 Nowelizacji regulują kwestie związane z rozliczeniami
związanymi z upodmiotowieniem spółki jawnej w czasie, w którym spółka będzie
podatnikiem podatku CIT.
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