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Procedura legislacyjna

28 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę 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

Ustawa trafia do Senatu, w następnym kroku Sejm podejmie decyzję w sprawie
ewentualnych poprawek Senatu i skieruje ustawę do podpisu Prezydenta. Prezydent
powinien podpisać ustawę tak, by przed 30 listopada 2020 r. została opublikowana
w Dzienniku Ustaw

Prezydent może również skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ewentualnie
wystąpić do Sejmy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy.
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Przepisy przejściowe

Zasadniczo, ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku, za wyjątkiem zmian w ustawie
o rachunkowości i Kodeksie spółek handlowych – te regulacje wchodzą w życie 1 marca
2021 r. Dodatkowo, część przepisów – m. in. dotyczących ulg w zakresie zwalczania COVID-
19, ale też eliminujące możliwość „restrukturyzacji” wchodzą w życie w dniu następującym
po ogłoszenia ustawy

Wspólnik spółki komandytowej, który poniósł stratę podatkową, może obniżyć przychód
„dywidend” według zasad rozliczania strat podatkowych

Do dochodów wspólników osiągniętych przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika
CIT stosuje się przepisy dotychczasowe. Dodatkowo, wspólnicy, którzy przed dniem,
w którym spółka stała się podatnikiem CIT dokonywali odliczeń od podstawy
opodatkowania, zachowują prawo do tych odliczeń na zasadach obowiązujących przed
dniem, w którym spółka stała się podatnikiem CIT
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Przepisy przejściowe

Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy nowelizacji stosuje się w stosunku
do niej od 1 maja 2021 r. W takim wypadku spółka staje się podatnikiem CIT od tego dnia.
Dodatkowo, jeżeli ostatni dzień roku podatkowego takiej spółki komandytowej przypada
okresie od 31 grudnia 2020 do 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg

rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r.

W jaki sposób spółka komandytowa może postanowić o wyborze daty 1 maja 2021 r.?
Czy spółka ma obowiązek poinformowania organu podatkowego?

Jakie skutki niesie ze sobą zamknięcie ksiąg rachunkowych?

Czy można wybrać opcję z datą 1 maja 2021 roku i nie zamykać ksiąg?
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Charakter zmian

Spółki komandytowe – obok spółek komandytowo – akcyjnych, dołączą do grupy
podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Dochód spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu CIT według stawki
podstawowej (19%), możliwe również będzie wybranie opodatkowania stawką 9% (o ile
spełnione zostaną warunki ustawowe)

Dochody wspólnika opodatkowane będą tak, jak dochody z dywidend – według stawki 19%
- możliwe są zwolnienia i odliczenia od podatku
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Kalkulacja obciążenia podatkowego

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Rok 2020 Rok 2021

Dochód spółki 1.000.000 zł Dochód spółki 1.000.000 zł

CIT Brak CIT 190.000 zł

Dochód wspólnika 500.000 zł Dochód wspólnika 405.000 zł

PIT wspólnika 95.000 zł PIT wspólnika 76.950 zł

Efektywna stawka podatkowa 19% Efektywna stawka podatkowa 34,39%



Zwolnienie dla komandytariuszy

Zwalnia się z podatku kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez
komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł
w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce
komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.
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Zwolnienie dla komandytariuszy

Pod warunkiem, że komandytariusz nie:
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:
1) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji

będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
2) 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 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki
posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce
posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących
komplementariuszem w tej spółce komandytowej.
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Rozliczenie podatkowe komplementariusza

Dochody komplementariusza, podobnie jak komandytariusza, uznane będą za dochody
z zysków osób prawnych – opodatkowane stawką ryczałtową 19% przychodów.

W przypadku komplementariusza będącego osobą prawną (bądź podatnikiem CIT)
zastosowanie znajdzie przepis art. 22 ust. 1a ustawy o CIT – zryczałtowany podatek wg
stawki 19% pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału
komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od tej spółki.

W przypadku komplementariusza będącego osobą fizyczną zastosowanie znajdzie
przepis art. 30a ust. 6a ustawy o PIT – analogiczne rozwiązanie jak w ustawie o CIT.
Uwaga na daninę solidarnościową!
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Potencjalne rozwiązania - czym trzeba pamiętać planując zmianę

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Ryzyko biznesowe a 
majątek prywatny

Relacje biznesowe Zobowiązania 
finansowe

Analiza skutków



Potencjalne rozwiązania

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Analiza ryzyka biznesowego

Analiza możliwości ich ubezpieczenia

Weryfikacja ewentualnych skutków podatkowych 

Ocena reakcji otoczenia biznesowego

Przekształcenie w spółkę osobową 
(jawną albo partnerską)

Ewentualnie rozwiązanie umowy spółki i prowadzenie jednoosobowej 
działalności gospodarczej



Potencjalne rozwiązania

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Analiza ryzyka biznesowego

Analiza możliwości ich ubezpieczenia

Ocena reakcji otoczenia biznesowego

Zmiana umowy spółki w zakresie udziału 
w zyskach komplementariusza 

i komandytariusza



Potencjalne rozwiązania

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Brak możliwości wyeliminowania ryzyka bądź 
negatywna ocena otoczenia biznesowego

Przekształcenie w spółkę kapitałową (spółkę 
z o.o. bądź akcyjną)

Opcja wyboru „estońskiego CIT”



Potencjalne rozwiązania

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Możliwość podzielenia biznesu pomiędzy 
dotychczasowego komplementariusza 

i komandytariusza

Połączenie spółki z o.o. (komplementariusza) 
ze spółką komandytową

Pozostawienie dotychczasowej struktury 
z ewentualnymi przesunięciami w zakresie 

aktywów
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Przesłanki do opodatkowania CIT

Spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski stanie się podatnikiem
CIT, o ile jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka ta nie złoży:

1) Przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach CIT i PIT,
posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących
podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziały w zysku tej spółki,

2) Aktualizacji powyższej informacji w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmian
w składzie podatników

- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej
oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego
dochody z tej spółki.

Spółki jawne podatnikami CIT



Co zawiera informacja

1) Dane identyfikacyjne oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
a) Wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej;
b) Podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej

spółki;
2) Dane identyfikacyjne podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego,

za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej oraz wielkość
posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku takiego podmiotu.

Pierwszą informację składa się do 31 stycznia 2021 roku – według stanu na dzień:
- 1 stycznia 2021 r. – jeśli spółka funkcjonowała wcześniej
- na dzień rozpoczęcia działalności, jeśli spółka ją rozpoczęła pomiędzy 1 stycznia a 31

stycznia 2021 r.

Spółki jawne podatnikami CIT



Uzyskanie statusu podatnika CIT

Spółka jawna posiada status podatnika od pierwszego dnia roku obrotowego albo
od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, do dnia likwidacji lub wykreślenia
z rejestru takiej spółki.

Pierwszy rok podatkowy takiej spółki trwa od dnia, w którym uzyskała status podatnika
CIT do końca przyjętego roku obrotowego.

Spółka zobowiązana jest:
a) Zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień

uzyskania statusu podatnika CIT
b) Wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie, w którym spółka

ta nie była podatnikiem CIT, jeśli zyski nie zostały podzielone między wspólników.

Spółki jawne podatnikami CIT



Przepisy przejściowe

Przychody i koszty osiągane przez wspólników spółki przed uzyskaniem przez
nią statusu podatnika CIT opodatkowane są na dotychczasowych zasadach (podział
zysku)

Wspólnicy zachowują prawo do stosowania odliczeń od podstawy opodatkowania
na zasadach przewidzianych w przepisach o PIT i CIT, w brzmieniu obowiązującym
w dniu poprzedzającym uzyskanie statusu podatnika CIT przez spółkę

Wspólnik spółki jawnej nie ma prawa do rozliczenia straty podatkowej poniesionej
przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT.

Spółki jawne podatnikami CIT



Obowiązki nałożone na spółki nieruchomościowe
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Definicja

Spółka nieruchomościowa to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do
sporządzenia bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:
1) W przypadku podmiotów rozpoczynających działalności: na pierwszy dzień roku

podatkowego (a gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – roku
obrotowego), co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio
lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub
praw do takich nieruchomości oraz wartość ta była wyższa niż 10.000.000 zł;

2) Na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy), co najmniej
50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość
bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości
i wartość ta była wyższa niż 10.000.000 zł oraz w poprzedzającym roku

podatkowym (obrotowym) przychody ujęte w wyniku finansowym netto z tytułu
najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze tych
nieruchomości, bądź z tytułu przeniesienia ich własności stanowiły co najmniej
60% przychodów

Spółki nieruchomościowe



Miejsce opodatkowania przychodów

Za przychody (dochody) osiągane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez
podatników niemających na terytorium RP siedziby lub zarządu, uważa się przychody
(dochody) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków,
tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej

Spółki nieruchomościowe



Obowiązki quazi - płatnika

Spółka nieruchomościowa której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły
uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić
na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek
od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli:

1. stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2. przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu
w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa o udziału
w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby
tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce
nieruchomościowej.

Spółki nieruchomościowe



Obowiązki quazi - płatnika

Identyczne regulacje znajdą zastosowanie w przypadku dokonania przez jeden podmiot
więcej niż jednej transakcji zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów
uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej,
w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy liczonych począwszy od ostatniego dnia
miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich zbycie, jeżeli są spełnione warunki określone
w tym przepisie. W takim przypadku spółka nieruchomościowa jest obowiązana
wpłacić zaliczkę na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym suma praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte,
albo ogółu praw i obowiązków dających prawa do udziału w zyskach w spółce
niebędącej osobą prawną, albo tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym
charakterze, w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wyniosła co najmniej 5%.

Spółki nieruchomościowe



Obowiązki quazi - płatnika

W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie
transakcji zbycia zaliczkę na podatek, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości
19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów
uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze.

Podatnik jest obowiązany przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek. W terminie
wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek płatnik jest
obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek.

Spółki nieruchomościowe



Przedstawiciel podatkowy

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Polski jest
obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej
obowiązki płatnika, przy czym odpowiada solidarnie ze spółką nieruchomościową za
zobowiązania podatkowe, które rozlicza w imieniu i na rzecz tej spółki (wyjątek: spółki z
siedzibą w UE lub EOG).

Niewypełnienie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego – kara
pieniężna w wysokości 1.000.000 zł

Spółki nieruchomościowe



Obowiązki informacyjne

Spółka nieruchomościowa oraz podatnicy posiadający co najmniej 5% praw głosu
w takiej spółce, obowiązani są przekazywać Szefowi KAS w terminie do końca trzeciego
miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, informację:
1) O podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziały

(akcje), ogół praw i obowiązków, wraz z podaniem liczby posiadanych takich praw –
w przypadku informacji przekazywanej przez spółkę nieruchomościową;

2) O liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce nieruchomościowe
udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków – w przypadki przekazywania informacji
przez podatników będących wspólnikami takich spółek.

Spółki nieruchomościowe



Ograniczenie możliwości rozliczania strat 
podatkowych
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Ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia
się strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo
lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego,
lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część
przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności
gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż
przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed
takim przejęciem lub nabyciem, lub

b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które
na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw
takich nie posiadały.

Pozostałe zmiany



Opodatkowanie majątku polikwidacyjnego
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Opodatkowanie majątku polikwidacyjnego

W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje
w całości albo w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu),
dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), podziału
pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni,
przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego
w następstwie takiego świadczenia

Pozostałe zmiany



Zmiana definicji używanych środków trwałych
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Używane środki trwałe

❑ Środki trwałe (inne niż nieruchomości) uznaje się za używane, jeżeli podatnik
udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż
podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy

❑ Środki trwałe – nieruchomości – uznaje się za używane, jeżeli podatnik wykaże,
że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co
najmniej przez okres 60 miesięcy

Pozostałe zmiany
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