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Czy „model estoński” może być remedium 
na opodatkowanie CIT spółek komandytowych?

Ministerstwo Finansów, jak co roku, nie pozwala 
spokojnie otworzyć noworocznego szampana. Tym razem 
resort powrócił do pomysłu opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. 
Pomysł, który pierwotnie pojawił się jeszcze w 2013 r., tym 
razem skrystalizował się w treści ustawy z dnia 28 paździer-
nika 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw1.

Przedstawicielom resortu finansów udało się przeprowa-
dzić przez trzy czytania sejmowe wiele poprawek do ustaw 
podatkowych. Wprowadzono m.in. nowe obowiązki dla tak 
zwanych spółek nieruchomościowych, ograniczono możli-
wość rozliczania straty podatkowej, rozszerzono obowiązek 
dokumentowania cen transferowych, jak też wprowadzono 
cały pakiet rozwiązań antycovidowych. 

Niemniej, najbardziej kontrowersyjną zmianą jest uznanie 
spółek komandytowych za podatników podatku dochodowego 
od osób prawnych. Do tej pory, spółka komandytowa, tak jak 
spółka jawna czy partnerska, nie były uznawane za podatników 
podatku dochodowego – jako tak zwane spółki transparentne 
(przejrzyste) podatkowo. Podatnikami podatku dochodowego 
w takim przypadku byli wspólnicy spółki osobowej (podat-
nicy PIT – jeśli wspólnikami były osoby fizyczne, albo też 
podatnicy CIT – w przypadku spółek kapitałowych). Jedynie 
na marginesie wskazać należy, iż spółki osobowe do tej pory 
nie były podatnikami podatku dochodowego, natomiast są 
podatnikami podatku od towarów i usług.

Wejście w życie nowych regulacji
W myśl znowelizowanego przepisu art. 1 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1406), przepisy ustawy mają również 
zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandy-
towo-akcyjnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 


