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DLA BIZNESU 
 

Projekt ustawy wprowadzających zmiany w 
podatkach  

  
 
Z projektowanych przez MF przepisów, których treść       
znajdziecie Państwo TUTAJ wynika, że     
komplementariusz spółki komandytowej będzie    
podlegał opodatkowaniu 19 proc. podatkiem     
dochodowym, o którym mowa w art. 30a ustawy PIT         
(podatek od dywidendy). Z tym, że jednocześnie będzie        
on uprawniony do pomniejszenia podatku od      
dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową      
podatek CIT. 
 
Jeżeli spółka komandytowa będzie miała status małego       
podatnika i zapłaci podatek CIT 9 proc., to w momencie          
wypłaty zysku, komplementariusz będzie musiał dopłacić      
10 proc., co razem da opodatkowanie 19 proc. Jeżeli         
natomiast spółka zapłaci 19 proc. CIT to       
komplementariusz już nie dopłaci podatku. Takie      
zaliczenie będzie możliwe jeżeli zyski zostaną wypłacone       
komplementariuszowi w ciągu 5 lat. Tym samym nowe        
rozwiązania nie zachęcają do inwestowania zatrzymanego      
kapitału. 
 

Zwolnienie dla komandytariusza  
 

Przychód osiągany przez komandytariuszy będzie     
podlegał opodatkowaniu 19 proc. 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 udziału w       
zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub       
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.     
Zwolnienie to jest jednak ograniczone do kwoty 60.000        
zł przychodu przypadającego na jedną spółkę      
komandytową. Pozostała kwota będzie podlegać po raz       
drugi opodatkowaniu. 
 

Ministerstwo Finansów uznało jednak, iż nie każdy       
powinien skorzystać z opisanego powyżej zwolnienia, zaś       
katalog włączeń 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 ograniczania dotkną zarówno    
komandytariuszy będących osobami fizycznymi jak     
osobami prawnymi. Takie rozwiązania de facto      
oznaczają koniec struktur w formie sp. z o.o. sp. k. 
 
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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Limit 2 mln przychodów w 2020 roku uprawniających        
do 9% stawki CIT 
 

Projekt przewiduje podwyższenie limitu przychodów     
uprawniających do skorzystania z obniżonej - 9% stawki        
podatku CIT z 1,2 do 2 mln euro. Co więcej limit ten            
dotyczyć ma przychodów osiągniętych już w bieżącym,       
2020 roku. 
 
Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 
 

Zmiany zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów mają      
dotyczyć również ryczałtu ewidencjonowanego. Jak można      
przeczytać na stronie resortu ,,propozycja MF przewiduje: 
 

● podniesienie limitu: 250 tys. euro do 2 mln euro; 
● podniesienie limitu (kwartalne rozliczenia) z 25      

tys. euro do 200 tys. euro; 
● likwidację wielu włączeń; 
● obniżenie stawek ryczałtu; 
● ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu; 
● likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą     

podatkową w przypadku prowadzenia takiej     
samej działalności przez małżonka; 

● dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu    
zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających    
kartę podatkową.” 

 
Ograniczenie ulgi abolicyjnej 
 
Projekt nowelizacji ustawy zakłada również ograniczenie      
stosowania ulgi abolicyjnej, co wpłynie na zwiększenie       
zobowiązań podatkowych osób pracujących za granicą,      
które nadal pozostają polskimi rezydentami podatkowymi.      
Przepisy zakładają, że osoby posiadające dochód z       
zagranicy będą musiały zapłacić fiskusowi różnicę      
między podatkiem zapłaconym w kraju, w którym       
uzyskały dochód a tym jaki zapłaciłyby w Polsce. Tak         
długo jednak, jak dochody osiągnięte poza granicami nie        
przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą one rozliczane na         
dotychczasowych zasadach. 
 
W doniesieniach medialnych coraz częściej mówi się       
również o planach wprowadzenia pełnej składki ZUS dla        
umów zleceń. Plany te nie zostały jednak potwierdzone        
przez MF.  
 
 

Projekt uregulowania pracy zdalnej 
 
Jak podał portal prawo.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i        
Polityki Społecznej przekazało Radzie Dialogu     
Społecznego projekt nowych przepisów. Mają one      
uregulować pracę zdalną tak, aby została ona z nami na          
dłużej niż tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego        
lub stanu epidemii oraz trzech miesięcy po ich        
zakończeniu, jak stanowi obowiązująca ustawa w sprawie       
COVID-19. 
 
Zgodnie z ministerialną propozycją, praca zdalna będzie       
mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo poza       
siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem       
świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub        
wskazanym przez pracodawcę. Jej uzgodnienie będzie      
następowało między pracodawcą a pracownikiem (czyli      
stronami umowy o pracę) przy zawieraniu umowy o        
pracę albo w trakcie zatrudnienia. Pracodawca będzie       
mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie      
tylko w dwóch przypadkach. Mianowicie, gdy      
wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny lub stan      
epidemii, lub gdy jest to niezbędne ze względu na         
obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi    
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
 

Ponadto, zgodnie z propozycją ministerstwa pracy, jeśli       
pracownik wykorzystuje swoje prywatne narzędzia i      
materiały, musi to być określone w porozumieniu, w        
formie określonego wartościowo ekwiwalentu. 
 

Co istotne, to pracownik ma odpowiadać za       
zapewnienie sobie bezpiecznych i higienicznych     
warunków pracy, co będzie musiał potwierdzić      
złożeniem oświadczenia przed dopuszczeniem go do      
pracy zdalnej. Pracodawca może też kontrolować      
pracownika w domu, ale za jego zgodą. Ma to robić bez           
naruszenia prywatności. W firmach, gdzie działają      
związki zawodowe, zasady wykonywania pracy mogą być       
z nimi ustalone, ale nie muszą. Ważnym punktem jest         
również umożliwienie pracy zdalnej na wniosek      
pracownika wychowującego dziecko do lat 3 lub       
opiekującego się dzieckiem z niepełnosprawnością.  
 

Szczegółowe zapisy projektu poznamy dopiero po      
oficjalnym opublikowaniu projektu. 
 
 

źródło: prawo.pl, gov.pl  
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