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Niniejszy alert nie stanowi porady 
podatkowej, a jedynie wskazanie 
informacji na temat wybranych 
nadchodzących zmian podatkowych. 
 
Dział prawno-podatkowy UHY ECA jest  
w stanie wesprzeć Państwa poprzez 
szczegółowe omówienie wspomnianych 
zmian i określenia ich wpływu na Państwa 
działalność. 

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym CIT   
  

 
  
 
 
 
 
 

 

Opodatkowanie spółek komandy-
towych podatkiem dochodowym  
od osób prawnych (CIT). 

 

W ubiegły piątek w rządowym wykazie 
prac legislacyjnych pojawił się projekt 
zmian, którego głównym punktem jest 
opodatkowanie spółek komandytowych 
podatkiem dochodowym CIT. Propono-
wana zmiana jest dużym zaskoczeniem. 
 
 
 

Jak jest dzisiaj? 

Spółki komandytowe nie są podatnikiem 
podatku dochodowego. Podatek płacą 
wspólnicy – w przypadku osób fizycznych 
zwykle „liniowy” PIT 19%. 

Co zmiana może oznaczać w pra-
ktyce? 

Po zmianie spółki komandytowe zostałyby 
odrębnymi od wspólników podatnikami 
CIT. Oznacza to, że opodatkowanie było-
by podobne jak w przypadku spółek z o.o, 
czyli podatek od dochodu raz płaci spółka 
(19% CIT), a potem drugi raz wspólnicy 
(19% od dywidendy). W praktyce zlikwi-
dowana byłaby jednokrotność opoda-
tkowania wspólników spółek komandy-
towych. 

Na jakim etapie są te zmiany? 

Aktualnie opublikowano jedynie informa-
cję, że planowane jest przyjęcie projektu 
ustawy przez Radę Ministrów w III 
kwartale 2020, a więc do końca września 
br. Nie znamy jeszcze treści projektu 
ustawy, a jedynie jego założenia. Udostęp-
nienie projektu powinno nastąpić w ciągu 
najbliższych dni. Aby zmiany obowiązy-
wały, ustawa musi zostać przyjęta przez 
Sejm i ogłoszona w Dzienniku Ustaw  
do końca listopada 2020. 

Od kiedy te zmiany mają obowiązy-
wać?  

WAŻNE – według projektodawców 
zmiany miałby obowiązywać już od stycz- 

 

 

nia 2021. Jednocześnie naszym zdaniem 
są duże szanse, że projekt zostanie 
uchwalony przez Sejm. Przy czym ostate-
cznie uchwalona ustawa musi zostać 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw do końca 
listopada 2020, aby mogła obowiązywać 
od 2021. 

W 2013 roku była już propozycja, aby 
spółki komandytowe zostały podatnikami 
CIT-u. Wówczas ta zmiana została 
zablokowana w Sejmie po dużej presji ze 
strony przedsiębiorców. Proponowana 
zmiana uderzy przede wszystkim w pol-
skie firmy, w tym firmy rodzinne. 

Czego nie wiemy? 

Nie wiemy tego, czy zmiany obejmą 
wszystkie spółki komandytowe, czy 
zostaną przewidziane jakieś wyłączenia. 
W szczególności, czy opodatkowana 
będzie wypłata zysków ze spółki koman-
dytowej z ewentualnym mechanizmem 
odliczenia podatku przez wspólników. Jak 
będą wyglądały przepisy przejściowe, w 
szczególności w odniesieniu do spółek, 
których rok podatkowy jest inny niż 
kalendarzowy. Te odpowiedzi pewnie 
poznamy, jak tylko zostanie opublikowany 
projekt ustawy w najbliższym czasie. 

W tej chwili monitorowanie tej zmiany 
przez UHY ECA ma wysoki priorytet i 
będziemy informować na bieżąco o 
kolejnych doniesieniach. 
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