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Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 
ustaw.

Dz. U. z 2020 r. poz. 2123 z dnia 30.11.2020 r.



Rozszerzenie katalogu podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych

- spółki komandytowe (możliwość posiadania statusu podatnika CIT nie od 01-01-2021 roku, lecz do 1-05-2021: 
podjęcie decyzji - uchwała wszystkich wspólników, którzy zdecydują, że status podatnika CIT spółki komandytowej 

będzie uzyskany od 01 maja 2021 roku.  
- niektóre spółki jawne (te spółki, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne i jednocześnie nie złożą  

informacji organowi podatkowemu o wspólnikach) UWAGA: spółki jawne, których wspólnikami są tylko osoby 
fizyczne nie są podatnikiem podatku CIT - nie składają informacji o strukturze własnościowej.

-



Rozszerzenie katalogu pojęć

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. 



Spółka komandytowa jaki 
to podmiot?



Spółka komandytowa

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.



Spółka komandytowa - uzasadnienie

“(...)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 
kapitałowych, a więc opodatkowanie także efektywnej dystrybucji zysku ze spółki kapitałowej do jej 
wspólników.(...)”
 



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 przez 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. 

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.



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

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, 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:

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.



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 30-04-2021, 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 30 -04- 2021 rok spółka jest obowiązana zamknąć księgi rachunkowe dla celów podatkowych, ale 
bez sporządzania sprawozdania finansowego. 



Czy spółki komandytowe mogą korzystać z Estońskiego CIT?

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



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?

- opodatkowanie CIT na zasadach ogólnych
- zeznanie CIT-8

- stawka 19% lub 9%
- wspólnicy nie są już (od uzyskania statusu podatnika CIT przez spółkę) podatnikami podatku dochodowego.



Rozliczanie nieodliczonych strat - materiał na przykładzie



Dziękuję za uwagę 

Ewelina Dulęba 

Bądźmy na bieżąco :)
✔FACEBOOK: https://www.facebook.com/dulebaewelina

https://www.facebook.com/dulebaewelina

