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SPÓŁKI KOMANDYTOWE I NIEKTÓRE JAWNE 

PODATNIKAMI CIT OD 2021 R. 
 

  

 

Wczoraj opublikowana została nowelizacja przepisów ustaw PIT/CIT na mocy 

której wszystkie spółki komandytowe i niektóre jawne zostały objęte 

opodatkowaniem CIT. Powoduje ona ekonomiczne podwójne opodatkowanie 

środków z nich wypłacanych komandytariuszom lub wspólnikom spółek jawnych, 

które staną się podatnikami CIT. 

 

Ustawa została uchwalona w wersji zaakceptowanej przez Sejm – wszystkie poprawki 

Senatu zostały odrzucone. 

 

Oznacza to, że spółki komandytowe nie będą dłużej transparentne podatkowo.  

Bezwarunkowo staną się one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych  – 

podobnie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Analogiczny status uzyskają również te spółki jawne, które mają wspólników innych niż 

osoby fizyczne i nie ujawnią organom podatkowym, kto jest podatnikiem zobowiązanym 

do zapłaty podatku dochodowego od generowanych przez nie dochodów. Raportowane 

muszą być także wszelkie zmiany wspólników. Od razu należy zwrócić uwagę, że 

przepisy dotyczące sposobu i czasu składania takiej informacji są nieprecyzyjne, 

szczególnie w przypadku spółek nowych. Z kolei nieprzekazanie takiej informacji 

spowoduje, że spółka jawna na zawsze stanie się podatnikiem CIT. 

 

Spółki komandytowe będą miały prawo wyboru odroczenia stosowania nowych zasad 

opodatkowania do 1 maja 2021 r. Spowoduje to jednak komplikacje w zakresie 

prowadzenia ksiąg i innych obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. 

 

Trudno zgodzić się z sugestiami zawartymi w uzasadnieniu projektu, jakoby spółki 

komandytowe były źródłem nieuzasadnionych korzyści podatkowych. Nie potwierdziły 

tego żadne dane, a opisane przypadki optymalizacji miały charakter jednostkowy i można 

je było wyeliminować w inny sposób. 

 

W żaden sposób nie została wzięta pod uwagę powszechna krytyka zarówno samego 

projektu, jak i wyboru momentu na jego wprowadzenie. Biorąc pod uwagę wskazane 

okoliczności należy uznać, że celem projektu jest realne podwyższenie podatków bez 

formalnego zwiększania stawek.  
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