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  SPÓŁKI KOMANDYTOWE PODATNIKAMI CIT?  

  

 

W piątek, 4 września 2020 r. zaktualizowana została Lista prac legislacyjno-

programowych Rady Ministrów. Niepodziewanie ujawniono w niej plany prac 

nad ustawą, która ma objąć spółkę komandytową podatkiem CIT. Nie 

przedstawiono jednak żadnych szczegółów. 

 

Spółki komandytowe są transparentne podatkowo, co oznacza, że podatnikiem  

w podatku dochodowym są jej wspólnicy płacący PIT/CIT, a nie sama spółka. Stawka  

i inne zasady opodatkowania zależą od statusu wspólnika, np. może on płacić  

19% PIT – jeśli jest osobą fizyczną lub 9/19% CIT – jeśli jest spółką kapitałową. 

 

Gdyby zapowiedziana zmiana miała wejść w życie, spółki komandytowe 

prawdopodobnie podlegałyby podatkowi CIT na takich zasadach, jak spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne czy komandytowo-akcyjne.   

W konsekwencji wypłacane wspólnikom dochody, co do zasady, byłyby 

opodatkowane dwukrotnie (CIT z prowadzonej działalności oraz PIT/CIT  

od dywidendy) – w miejsce obecnego jednokrotnego opodatkowania u wspólnika. 

 

Plany objęcia spółki komandytowej CIT powstały już w 2013 r. Po powszechnej 

krytyce pomysłu opodatkowania spółki komandytowej CIT Ministerstwo Finansów  

z niego zrezygnowało (podatnikami stały się jedynie spółki komandytowo-akcyjne). 

Teraz pojawia się on ponownie. Nie są natomiast znane szczegóły.  

Z dotychczasowych doniesień Ministerstwa Finansów wynikało bowiem, że  obecnie 

trwają jedynie prace nad tzw. „Estońskim podatkiem”, które zostały ogłoszone  

w IV kw. 2019 r.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miała to być jedyna 

istotna zmiana planowana na 2021 r. 

 

Spółki komandytowe są standardową formą prawną, w której prowadzone są polskie 

firmy rodzinne małej i średniej wielkości. Pozwalają one na ograniczoną 

odpowiedzialność biznesową i jednokrotne opodatkowanie uzyskiwanych dochodów.  

Proponowana zmiana w dramatyczny sposób zaszkodzi więc przede wszystkim 

polskim przedsiębiorcom. Zupełnie nieprzekonujące są deklarowane przez MF cele 

„uszczelnienia systemu podatkowego” i „możliwości uchylania się tych podmiotów od 

opodatkowania”. 
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