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DLA BIZNESU 

Przekształcenie spółki komandytowej a 
estoński CIT 

Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania    
dochodu spółek komandytowych jest już     
uchwalona przez Sejm, w tym tygodniu zajmuje się        
nią Senat.  

Wątpliwy pozostaje termin wejścia w życie nowych       
przepisów. Przepisy przyjęte przez Sejm wskazują      
datę 1 stycznia 2021. Spółka komandytowa będzie       
miała jednak prawo postanowić o zastosowaniu      
nowych regulacji do przychodów i kosztów      
związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy       
od 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka         
komandytowa uzyska status podatnika podatku     
dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja        
2021 r.  

Obecne zapowiedzi Senatu o odrzuceniu ustawy      
dają jednak szansę na jej odroczenie. Tym bardziej,        
że aby ustawa mogła obowiązywać od stycznia       
przyszłego roku musiałaby zostać ogłoszona w      
Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada. Sam ten       
fakt może być powodem odroczenia niepożądanych      
przepisów do 2022 r. Niezależnie jednak od tego        
firmy powinny rozważyć różne możliwości     
przekształceń.  

Podwójne opodatkowanie zysku spółki 

Głównym ryzykiem związanym z działalnością w      
formie spółek komandytowych będzie podwójne     
opodatkowanie dochodów w chwili wypłaty zysku.      
Firmy szukają więc sposobów, by znaleźć takie       
rozwiązanie, by uniknąć konieczności dwukrotnego     
opodatkowania zysków. Okazuje się, że nie będzie to        
łatwe. 

Pewnym rozwiązaniem może być pozostawienie     
spółki komandytowej w dotychczasowym    
kształcie, wraz ze zmianą proporcji podziału      
zysku lub objęcie funkcji zarządczych przez      
dotychczasowych komandytariuszy. To   
rozwiązanie cechuje przede wszystkim szybkość     
działania (wystarczy jedynie zmiana umowy spółki,      

nie jest potrzebne uzyskanie nowych numerów NIP,       
wymiana pieczątek itp.). Koniecznie trzeba jednak      
pamiętać, że podział zysku winien odzwierciedlać      
poziom aktywów, ryzyka i funkcji każdego ze       
wspólników spółki a objęcie funkcji     
komplementariusza oznacza nieograniczoną   
odpowiedzialność za zobowiązania spółki    
komandytowej. 

Rozważanym przez wielu rozwiązaniem jest na      
przekształcenie w spółkę kapitałową (z     
ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjną).    
Spółka jest odrębnym od swoich wspólników      
podatnikiem podatku dochodowego, niemniej, przy     
uwzględnieniu planowanych zmian, m. in. w      
zakresie funduszu na cele inwestycyjne, czy      
modelu estońskiego CIT rozwiązanie to może      
okazać się bardzo interesujące. 

Jak podkreślają eksperci od doradztwa podatkowego,      
przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z      
ograniczoną odpowiedzialnością i skorzystanie z     
nowego planowanego mechanizmu, czyli estońskiego     
CIT, jest obarczone jednak ryzykiem podatkowym.      
W tym kontekście nowelizacja ustawy przewiduje, iż       
w sytuacji, gdy dochodzi do przekształcenia, a       
pierwszy rok podatkowy spółki powstałej w wyniku       
przekształcenia jest równocześnie pierwszym rokiem     
stosowania estońskiego CIT, spółka zobowiązana jest      
do ustalenia i opodatkowania dochodu z      
przekształcenia równego nadwyżce wartości    
rynkowej składników majątku, ustalonej na dzień      
przekształcenia, ponad ich wartość podatkową     
ustaloną na ten dzień.  

Możliwe jest jednak zrezygnowanie z tej regulacji       
przez ustawodawcę co byłoby dodatkową zachętą dla       
zastosowania estońskiego CIT.  

Estoński CIT 

Przypomnijmy! Estoński CIT, czyli ryczałt od      
dochodów spółek kapitałowych, oznacza, że podatek      
byłby płacony dopiero w momencie wypłaty      
zysku/dywidendy. 

Rozwiązanie ma zacząć obowiązywać od przyszłego      
roku i skierowane będzie do małych i średnich spółek         
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kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i     
akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100      
mln zł w których udziałowcami są wyłącznie osoby        
fizyczne. Będą mogły skorzystać z niego spółki: 

● nie posiadające udziałów w innych     
podmiotach, 

● zatrudniające co najmniej 3 pracowników     
oprócz udziałowców, 

● których przychody pasywne nie    
przewyższają przychodów z działalności    
operacyjnej, 

● wykazujące nakłady inwestycyjne. 

Wszystkie te kryteria będą musiały być spełnione       
jednocześnie. Podatnik będzie mógł wybrać estoński      
CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie           
okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim,       
czwartym roku korzystania z rozwiązania,     
przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria. 

Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca       
będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15%        
w ciągu dwóch lat.  

 
UWAGA! Prawa do zastosowania estońskiego CIT      
nie będą mieli ci, którzy nie spełnią wymienionych        
warunków, a także m.in. przedsiębiorstwa finansowe,      
instytucje pożyczkowe, firmy działające w specjalnej      
strefie ekonomicznej, będące w stanie upadłości lub       
likwidacji, utworzone w wyniku podziału lub      
połączenia. 

Specjalny fundusz inwestycyjny 

Projekt Ustawy przewiduje również drugi -      
alternatywny wariant ułatwień podatkowych.    
Jeżeli spółka uzna, że estoński CIT nie jest dla niej          
optymalny, będzie mogła korzystać z     
dotychczasowych ulg, a dodatkowo ze specjalnego      
funduszu inwestycyjnego, który umożliwi szybsze     
podatkowe rozliczenie amortyzacji środków    
trwałych. 

UWAGA! To rozwiązanie również ma dotyczyć      
tylko tych podmiotów, które spełnią warunki      
przewidziane w estońskim CIT 

Zmiany legislacyjne dotyczące projektu można     
śledzić pod TYM adresem. 

Możliwe rozwiązania dotyczące przekształcenia    
spółki komandytowej w kontekście nowych     
przepisów zostaną opisane w przyszłotygodniowym     
biuletynie.  

Źródło: prawo.pl, ksiegowosc.infor.pl 
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