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DLA BIZNESU 
 

Projekt ustawy wprowadzający zmiany dla 
spółek komandytowych wpłynął do Sejmu  

  
 
Informujemy, że do sejmu wpłynął projekt ustawy       
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.       
Ustawa zakłada zmiany w CIT, w tym objęcie        
opodatkowaniem nim spółek komandytowych. 
 
O projekcie informowaliśmy już w poprzednich      
biuletynach jednak z uwagi na liczne wątpliwości       
oraz dynamikę zmian przypominamy najważniejsze     
punkty ustawy dotyczące spółek komandytowych. 
Aktualną treść przepisów wraz z uzasadnieniem      
znajdziecie Państwo TUTAJ. 
 
Zmiany dla Komplementariuszy 
 
Projekt zakłada, że komplementariusz spółki     
komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu    
19% podatkiem dochodowym od dywidend.     
Będzie on mógł pomniejszyć jednak podatek od       
dywidendy o zapłacony przez spółkę     
komandytową podatek CIT. Do komplementariusza     
znajdować będą zastosowanie przepisy art. 22 ust.       
1a-1e ustawy o CIT oraz art. 30a ust. 6a-6e ustawy o           
PIT pozwalające na odliczenie przez ten podmiot       
od podatku dochodowego wyliczonego od dochodu      
z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwoty       
podatku zapłaconej przez tę spółkę,     
proporcjonalnie obciążającej zysk   
komplementariusza uzyskany z udziału w takiej      
spółce. W konsekwencji komplementariusz spółki     
komandytowej podlegać będzie podobnym    
obciążeniom podatkowym jak to miało miejsce      
dotychczas. 
 

UWAGA! Komplementariusz, będzie uprawniony    
do pomniejszenia podatku od dywidendy o      
zapłacony przez spółkę komandytową podatek     
CIT, w takiej proporcji w jakie komplementariusz       
uczestniczy w zyskach tej spółki. Jeżeli spółka       
komandytowa będzie miała status małego podatnika i       
zapłaci podatek CIT 9% to w momencie wypłaty        
zysku, komplementariusz będzie musiał zapłacić 10%      
podatku od zysku (swojej części), co razem da        
opodatkowanie 19%. Jeżeli spółka komandytowa     
zapłaci 19 proc. CIT to komplementariusz już nie        
zapłaci podatku. 
 
WAŻNE! Takie rozliczenie będzie możliwe, jeżeli      
zyski zostaną wypłacone komplementariuszowi w     
ciągu 5 lat. Tym samym nowe rozwiązania nie        
zachęcają do inwestowania zatrzymanego    
kapitału. 
 
 
Zwolnienie dla Komandytariusza  
 
Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to zyski        
przypadające na komandytariusza będą podlegać     
podwójnemu opodatkowaniu. W nowych    
przepisach ich zysk będzie obciążony zarówno      
przez CIT jak i 19%wym podatkiem od dywidend.         
Resort finansów zdecydował się jednak na      
wprowadzenie częściowego zwolnienia dla zysków     
wypłacanych komandytariuszom z tytułu udziału     
w zyskach spółki komandytowej. Będzie się ono       
jednak różnić od znanego od dawna zwolnienia       
przychodów z tytułu wypłaconych dywidend.     
Rozwiązanie zaproponowane przez MF zakłada, iż      
wolną od podatku będzie kwota stanowiącą 50       
proc. przychodów uzyskanych przez    
komandytariusza z tytułu jego udziałów w      
zyskach w spółce komandytowej. Zwolnienie to      
jest jednak ograniczone do kwoty 60 000 zł        
przychodów uzyskanych w roku podatkowym     
odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej spółce         
komandytowej, w której podatnik jest     
komandytariuszem. 
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Pozostała część zysku będzie podlegać po raz       
drugi opodatkowaniu. Katalog wyłączeń    
zakreślony został bardzo szeroko. Z podmiotów      
uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia     
wyłączono komandytariuszy posiadających   
równocześnie udziały w spółce kapitałowej (np. sp. z        
o.o.) będącej komplementariuszem. Przy czym próg      
udziałów ustanowiono na bardzo niskim poziomie 5       
proc. Ze zwolnienia nie będzie mógł skorzystać       
również komandytariusz, który pełni funkcję     
członka zarządu w spółce: 

● będącej komplementariuszem spółki   
komandytowej, 

● posiadającej co najmniej 5 proc. udziałów w       
spółce będącej komplementariuszem, mogli    
skorzystać jeżeli ten będzie członkiem     
zarządu, 

● i jest podmiotem powiązanym w rozumieniu      
przepisów o cenach transferowych z     
członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki     
będącej udziałowcem komplementariusza. 

Analogiczne ograniczenia dotkną zarówno    
komandytariuszy będących osobami fizycznymi jak     
osobami prawnymi. Takie rozwiązania de facto      
oznaczają koniec struktur w formie sp. z o.o. sp. k. 
 
 
Przepisy przejściowe 
 
Zgodnie z przepisami przejściowymi, do dochodów      
wspólników spółki uzyskanych z udziału w zyskach       
takiej spółki, a osiągniętych przed dniem, w którym        
spółka ta stała się podatnikiem podatku CIT, stosuje        
się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed      
dniem 1 stycznia 2021 r. 
 
Z projektu można ponadto wyczytać, że      
komplementariusz spółki komandytowej będący    
podatnikiem podatku dochodowego od osób     
fizycznych, który przed dniem 1 stycznia 2021 r.        
poniósł stratę z pozarolniczej działalności     
gospodarczej, może obniżyć przychód z tytułu      

dywidendy (w tym tych wypłacanych z ze spółki        
komandytowej) o nieodliczoną przed dniem 1      
stycznia 2021 r. 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.   
Ministerstwo Finansów zapomniało jednak    
całkowicie o komandytariuszach, którzy zgodnie z      
projektem ustawy, nie będą mogli rozliczyć straty z        
lat ubiegłych. 
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