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Ulga na złe długi w VAT

Warunki ustawowe

Podatnik – wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli:

1. Wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności;
2. Dostawa towarów lub świadczenie usług zostało dokonane na rzecz podatnika:

a) zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;
b) niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie

likwidacji;
3. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie

likwidacji;
4. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku,

w którym została wystawiona.



Ulga na złe długi w VAT

Wyrok z 15 października 2020 r. C-335 / 19 

Konsekwentnie Trybunał wielokrotnie wyraźnie orzekał, że „kwota stanowiąca podstawę opodatkowania VAT,
który ma być pobrany przez organy podatkowe, nie może być wyższa niż świadczenie wzajemne rzeczywiście
zapłacone przez konsumenta końcowego i na podstawie którego naliczony został faktycznie uiszczony przez
niego VAT”.

W tym względzie nie są zatem uzasadnione obawy sądu odsyłającego, że w przypadku dokonania korekty
podstawy opodatkowania w razie niewywiązania się z zapłaty ceny ostateczna konsumpcja nie byłaby
opodatkowana. W braku wynagrodzenia – pomijając fikcję przewidzianą w art. 16 i 26 dyrektywy VAT –
nie dochodzi również do podlegającej opodatkowaniu „ostatecznej konsumpcji”, gdyż odbiorca
nie wydatkował w tym celu żadnych środków majątkowych.



Ulga na złe długi w VAT

Wyrok z 15 października 2020 r. C-335 / 19 

Artykuł 90 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
nie zezwala państwom członkowskim na wyłączenie możliwości dokonania korekty zobowiązania
podatkowego podatnika wykonującego świadczenie na tej podstawie, że w chwili wykonania świadczenia
lub w chwili dokonania korekty odbiorca świadczenia jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub
w likwidacji. Artykuł 185 ust. 2 tej dyrektywy zezwala jednak państwom członkowskim na wprowadzenie –
w przypadku niepełnej płatności – wymogu dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego już w kolejnym
okresie podatkowym.



Ulga na złe długi w VAT

Skutki orzeczenia TSUE

1. Odzyskanie VAT w sytuacjach, gdy dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego,
restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji na moment dostawy towarów bądź też na moment
skorzystania z ulgi;

2. Wznowienie prawomocnych postępowań podatkowych (miesiąc od publikacji) oraz sądowo
administracyjnych (trzy miesiące od publikacji).



Ulga na złe długi w VAT

Pozostałe warunki ustawowe

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, w przypadku gdy:

1. Dłużnik nie był podatnikiem VAT czynnym na moment dostawy bądź na moment skorzystania z ulgi
(transakcje B2C) ?

2. Upłynęło więcej niż 2 lata od końca roku, w którym wystawiono fakturę?
3. Wierzyciel zbył swoją wierzytelność?
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Przemieszczenie towarów w procedurze call-off stock

Na czym polega usprawnienie



PAKIET QUICK FIXES

Przemieszczenie towarów w procedurze call-off stock

Warunki uprawniające do zastosowania procedury call – off:

Towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości dodanej lub przez osobę
trzecią działającą na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium Polski
w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu call – off stock innemu
podatnikowi, uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zgodnie
z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;

Podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności
gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;

Podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa
lub imię i nazwisko oraz NIP są znane podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu
lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;

Podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary rejestruje przemieszczenie
towarów w ewidencji oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej NIP nabywcy.

3.

4.



Warunki formalne

Podatnik lub podatnik od wartości dodanej prowadzący magazyn, w terminie 14 dni
od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu składa w formie elektronicznej
zawiadomienie o prowadzeniu magazynu w procedurze call – call of stock.

Podatnicy, na rzecz których są przemieszczane towary z terytorium państwa
członkowskiego w procedurze call-off oraz którzy przemieszczają takie towary,
są obowiązani prowadzić ewidencje tych towarów zgodnie z wymogami wskazanymi
w rozporządzeniu 282/2011.

Podatnicy, prowadzący magazyny typu call-off stock zobowiązani są prowadzić ewidencję
towarów, dostępna dla organów podatkowych w miejscu prowadzenia magazynu.
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Transakcje łańcuchowe

W przypadku, gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane
lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności
nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

W powyższym przypadku, jeżeli towary są wysyłane lub transportowane
z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę, który
dokonuje również ich dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są
przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że
z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towarów należy
przyporządkować jego dostawie.
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Transakcje łańcuchowe

W przypadku, gdy towary są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa
członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych
towarów są przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

W przypadku, gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny
dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego
towary są wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie dostawie
dokonanej przez ten podmiot.
Podmiot pośredniczący: inny niż pierwszy w kolejności dostawca towarów, który wysyła
lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego
rzecz.

PAKIET QUICK FIXES



Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Zastosowanie stawki 0% możliwe jest pod warunkiem, że podatnik dokonał dostawy
na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji
wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,
zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca
podał podatnikowi;

Stawka 0% nie ma zastosowania, jeżeli:
1) Podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia zbiorczych informacji podsumowujących

o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT UE) lub
2) Złożona informacja podsumowująca nie zawierała prawidłowych danych

dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
- Chyba, że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu
skarbowego.
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Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów –
dowody

Regulacje polskie:
Dowodami, potwierdzającymi, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski
i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego są:

dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego
za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały
dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi
(spedytorowi),

specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

O ile łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium
innego państwa członkowskiego.
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Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów –
dowody

Regulacje polskie:
W przypadku gdy wskazane dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy
znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego, dowodami, mogą być również
inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

Korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

Dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy
dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej
formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie
zobowiązania;

Dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju.
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Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów –
dowody

Regulacje unijne (Rozporządzenie 282/2011):
Domniemywa się, ze towary zostały wysłane lub przetransportowane z państwa członkowskiego
do miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Wspólnoty, w którymkolwiek
z następujących przypadków:

sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez
niego lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, oraz sprzedawca jest
w posiadaniu co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności
dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), które zostały wydane przez dwie
różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od
nabywcy, albo sprzedawca jest w posiadaniu jakichkolwiek pojedynczych
dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi
niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit.
b), potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie
różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od
nabywcy;

UE
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Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów –
dowody

sprzedawca jest w posiadaniu następujących dokumentów:
(i) pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane
lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz
nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów; takie
pisemne oświadczenie określa: datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz adres
nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów; w przypadku dostawy
środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu; oraz identyfikację osoby
przyjmującej towary na rzecz nabywcy; oraz
(ii) co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których
mowa w ust. 3 lit. a), które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od
siebie nawzajem, od sprzedawcy i nabywcy, lub jakichkolwiek pojedynczych dowodów,
o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą
w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b), potwierdzających transport lub
wysyłkę, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie
nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.
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Stawka 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów –
dowody

Do celów ust. 1 następujące dokumenty są akceptowane jako dowód wysyłki lub
transportu:
a) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak
podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz
lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;
b) następujące dokumenty:

i. polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu
towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę
lub transport towarów;

ii. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na
przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa
członkowskiego przeznaczenia;

iii. poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w
państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie
towarów w tym państwie członkowskim.
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NOWA MATRYCA VAT

Przepisy w zakresie nowej matrycy VAT oraz WIS weszły w życie z dniem 1 kwietnia 
2020

Kluczowe zmiany 

1. Zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT poprzez odejście
od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz
aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

2. Opodatkowanie taką samą stawką całych (w miarę możliwości) grup towarów/usług. Efekty
to taka sama stawka dla podobnych towarów/usług.

3. Wprowadzenie możliwości występowania o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).



Nowe stawki

Lód spożywczy, drewno kominkowe 8%                               23%                              

Homary, ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki, 
kraby, krewetki i langusty, kawior

Artykuły higieniczne                                                                                     8% 5%

Produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i 
małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe                                              8% 5%

5% / 8% 23%

NOWA MATRYCA VAT



Zupy, buliony, żywność homogenizowana 8%                              5%

E- prasa                                                                                                            23%         8% 

E-booki 23% 8%

Owoce tropikalne 8% 5%

Pieczywo 23% / 8% / 5%                          5%

Nowe stawki

NOWA MATRYCA VAT



Wiążąca Informacja Stawkowa

Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby
opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo
według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi
według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług;

3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS wydawany jest na wniosek podatnika lub innego podmiotu zamierzającego wykonywać
czynności opodatkowane na gruncie VAT.

WIS



Wiążąca Informacja Stawkowa 

WIS wydawany jest w formie decyzji administracyjnej. Zapewnia ochronę podatnikom. 

WIS może dotyczyć 

1. Towarów (CN), usług (PKWiU 2015) oraz klasyfikacji PKOB

2. Klasyfikacji dla potrzeb stawkowych, a także innych celów przewidzianych w ustawie o VAT (split
payment, odpowiedzialność solidarna)

Wnioskodawca: WIS wiąże organy w stosunku do czynności podjętych po doręczeniu WIS.
Warunkiem jest aby towar lub usługa były zgodne z opisem zawartym w WIS

Pozostali podatnicy: WIS chroni pozostałych podatników po opublikowaniu decyzji w BiP. 
Warunkiem skuteczności ochrony jest tożsamość towaru lub usługi.  

WIS



Procedura uzyskania WIS

Wniosek o WIS powinien zawierać:
• dane wnioskodawcy oraz pełnomocnika;
• określenie przedmiotu wniosku, w tym:
• szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich

identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z
Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i
Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,

• wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane
towar lub usługa.

Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące
się do towaru albo usługi.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 PLN (opłata może zostać
zwiększona np. w przypadku konieczności wykonania dodatkowych
badań lub analiz).

Wniosek o WIS może dotyczyć towarów i usług oraz świadczeń
kompleksowych

Wniosek 
Ochrona  

Decyzja  

Decyzję wydaje Dyrektor KIS, który jest również
organem odwoławczym.

Decyzja wydawana jest w terminie 3 m-ce od
otrzymania wniosku

Organ może ponadto zażądać dostarczenia próbki
towaru.

WIS wiąże organy w stosunku do czynności
dokonanych po doręczeniu decyzji.

Decyzja wydana przed wejściem nowych stawek
wiąże w odniesieniu do transakcji, których podatnik
dokona po wejściu w życie nowych stawek.

Jedna WIS może dotyczyć jednego towaru/usługi
oraz świadczenia kompleksowego/usługi.

WIS
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PAKIET SLIM VAT 

Korekty

Moment rozpoznania korekt
Obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze
z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę
korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił
z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych
towarów lub świadczenia tych usług określone w fakturze korygującej i faktura ta jest zgodna
z posiadaną
dokumentacją.
W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie posiada
tej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się za ten okres rozliczeniowy,
w którym tę dokumentację uzyskał.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty dokonuje się w rozliczeniu
za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.
W przypadku eksportu, zwiększenia podstawy opodatkowania dokonuje się nie wcześniej
niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazany został ten eksport.



Przeliczenie walut obcych

Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone
w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie
z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku
dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania
danej transakcji.

Wybór powyższego sposobu rozliczenia obowiązuje przez 12
kolejnych miesięcy. W przypadku rezygnacji z uproszczonej metody,
powrót do jej stosowania może nastąpić dopiero po 12 miesiącach.
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Stawka 0% przy eksporcie towarów

Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed
dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0%
w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej
zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi
w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym
podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie
otrzymał dokument potwierdzający wywóz poza terytorium
Wspólnoty.
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Wiążąca Informacja Stawkowa

Nie wydaje się WIS w zakresie przedmiotowym wniosku, który w dniu jego złożenia jest
przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli
celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty
w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

WIS nie wiąże organów podatkowych, jeśli jej przedmiot stanowi element
czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku
z wystąpieniem nadużycia prawa.

WIS oraz decyzje Szefa KAS i Dyrektora KIS o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od
dnia ich wydania.
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Pozostałe zmiany

Podatnik będzie mógł rozliczyć podatek naliczony w pierwszym okresie
rozliczeniowym, w którym przysługiwało mu to prawo oraz w jednym z trzech
następnych okresów (dla podatników rozliczających się kwartalnie – dwóch okresów).

Podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu usług noclegowych
w celu ich odprzedaży.

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie obowiązkowy w przypadku potrącenia
wierzytelności (również umownego).

System TAX FREE – obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji oraz wydawania
elektronicznych dokumentów TAX FREE.

Prezenty o niskiej wartości – podwyższono limit do 20 zł
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Spółki komandytowe w CIT
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Charakter zmian

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

Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustawy stosuje się to jej przychodów
i kosztów począwszy od 1 maja 2021 r. – w takim wypadku spółka uzyskuje status podatnika
CIT od tego dnia

Jeśli ostatni dzień roku obrotowego takiej spółki przypadałby na okres pomiędzy 31 grudnia
2020 a 31 marca 2021, spółka może nie zamykać ksiąg rachunkowych do 30 kwietnia 2021

Spółka komandytowa podatnikiem CIT



Jakie skutki podatkowe przyniesie zmiana statusu spółki

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.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT



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.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT



O czym trzeba pamiętać planując zmianę

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Ryzyko biznesowe a 
majątek prywatny

Relacje biznesowe Zobowiązania 
finansowe

Analiza skutków
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