
Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych 

 

Najważniejsze zmiany w 2021 r. 

 

Sprawiamy, że prawo 
działa na Twoją korzyść. 
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 Do tej pory spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa z wyjątkiem spółki 
komandytowo-akcyjnej) były opodatkowane jedynie na poziomie wspólników, a więc podatek 
płacili jedynie wspólnicy partycypujący w zyskach. Natomiast spółki kapitałowe (spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) jako osoby prawne były obowiązane do zapłaty 
osobnego podatku dochodowego, mimo że jednocześnie wspólnicy takich spółek płacili 
własny podatek dochodowy w związku z zyskami osiągniętymi w ramach spółki.  
 
Najnowsze zmiany w prawie podatkowym, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. powodują, 
że podatkiem dochodowym od osób prawnych zostają objęte spółki komandytowe 
i w niektórych przypadkach także spółki jawne, zaliczane przez prawo handlowe do spółek 
osobowych, niebędących osobami prawnymi. 
 
Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje w zakresie zmian w opodatkowaniu 
spółek komandytowych, zasad opodatkowania ich wspólników, możliwości odroczenia 
objęcia CIT-em spółek komandytowych do maja 2021 r., możliwe rozwiązania w zakresie 
zamykania ksiąg rachunkowych oraz wskazanie jakie spółki jawne staną się podatnikami CIT 
od 2021 r. 
 
W celu uzyskania pełnego wsparcia, w tym odroczenia zapłaty CIT w spółce komandytowej 
zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z prawnikami naszej kancelarii. 

 

  

 



 

 

Dwa rodzaje wspólników w spółce komandytowej i zasady ich 
opodatkowania  
W spółkach komandytowych występują dwa rodzaje wspólników: 

• Komplementariusz  

− reprezentujący spółkę i odpowiadający za jej zobowiązania całym swoim majątkiem;  

− w ich przypadku uzyskana dywidenda formalnie będzie opodatkowana, jednak od tego 
podatku będzie można odliczyć przypadającą na danego wspólnika część CIT 
zapłaconą już przez spółkę komandytową w zakresie odpowiadającym procentowemu 
udziałowi tego wspólnika w zysku; w konsekwencji nowelizacja będzie dla 
komplementariuszy neutralna podatkowo. 

• Komandytariusz 

− co do zasady odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy 
komandytowej; 

− co prawda nowe przepisy przewidują, że 50 % przychodów komandytariusza z udziału 
w zyskach w spółce komandytowej będzie zwolnionych z podatku, ale zastrzeżono 
jednocześnie, że kwota ta nie może przekroczyć 60 tys. zł w roku podatkowym; co 
więcej, przewidziano szereg warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać ze 
zwolnienia. Ogólnie rzecz ujmując, zwolnienie nie dotyczy komandytariuszy 
powiązanych osobowo lub kapitałowo ze spółką będącą komplementariuszem w tej 
samej spółce komandytowej. 

 

 

 



 

 

Nowelizacja przewiduje objęcie CIT każdej spółki komandytowej, bez względu na rodzaj czy 
skalę prowadzonej działalności. 

 

Możliwość odroczenia płatności CIT w spółce komandytowej  
W zasadzie CIT będzie trzeba płacić już od 1 stycznia 2021 r., ale jest możliwe, aby przesunąć ten 
obowiązek do maja 2021 r.  

Przepisy nie są w tym zakresie precyzyjne, jednak wydaje się, że powinno to nastąpić zgodnie 
z zasadami reprezentacji spółki określonymi w umowie spółki, a więc co do zasady w celu 
odroczenia objęcia spółki podatkiem wspólnicy powinni podjąć stosowną uchwałę. Warto 
zaznaczyć, iż podjęcie takiej uchwały stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.  

 

O podjęciu uchwały warto powiadomić urząd skarbowy właściwy dla spółki oraz każdego ze 
wspólników.  

 

Nie ma natomiast konieczności zmiany umowy spółki w zakresie roku obrotowego. 

W przepisach brak jest także konkretnego terminu do kiedy należy dokonać powyższych 
czynności, aby skorzystać z odroczenia. Warto więc dokonać tego jak najszybciej. 

 

 



 

 

Problem zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania 
finansowego  
 
W sytuacji przesunięcia obowiązku zapłaty CIT do maja 2021 r., spółka nie ma obowiązku 
sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. Wystarczy sporządzenie 
sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2021 r., jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym.  
W przypadku odroczenia uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT, spółka komandytowa  
ma więc dwie możliwości: 

1) sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. oraz za rok od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz możliwość zamknięcia ksiąg 
rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. i następnie na dzień 30 kwietnia 2021 r., bez 
sporządzania osobnego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r.; 

2) sporządzenie sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. 
oraz za okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a także niezamykanie ksiąg 
rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. i odroczenie zamknięcia ksiąg do 30 kwietnia 2021 
r. Jednakże takie rozwiązanie utrudni ustalenie dochodu do opodatkowania dla wspólników 
za rok 2020, gdyż dla osób fizycznych rok podatkowy nadal pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym. 

 
 
 
 



 

 

 

Objęcie CIT spółek jawnych od 2021 r. 
Od 2021 r. podatkiem dochodowym od osób prawnych będą objęte także niektóre spółki 
jawne. 

Jakich spółek jawnych to dotyczy? 

Chodzi o spółki jawne, których wspólnikami nie są jedynie osoby fizyczne, jeśli spółka nie 
złoży: 

• przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach CIT i PIT, posiadających 
bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku 
dochodowego - prawa do udziału w zysku tej spółki 
 
lub 
 

• aktualizacji takiej informacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian w składzie 
podatników. 

 
Stosowne informacje trzeba przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla spółki 
i urzędów skarbowych właściwych dla każdego ze wspólników do 31 stycznia 2021 r. 
 

 
 
 

 



 

 

 

Kim jesteśmy? 

 

                

Dominik Sęczkowski 
partner | radca prawny 

+48 660 179 080 
dominik@sslg.pl 

Grzegorz Synal 
partner | radca prawny 

+48 793 060 036 
grzegorz@sslg.pl 

Robert Dąbrowski 
aplikant radcowski 

+48 42 307 18 92 
r.dabrowski@sslg.pl 

 
 
 
 
 

Dane kontaktowe: 
 

Sęczkowski Synal Legal Group 
Kancelaria Radców Prawnych sp.p. 
ul. Targowa 27, 90-043 Łódź 
+ 48 42 307 18 92 
kancelaria@sslg.pl 

Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej. Opracowanie 
zostało przygotowane w oparciu o stan prawny w dniu 4 stycznia 
2021 r. Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za 
ujemne skutki wykorzystania informacji bez uprzedniej, 
szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego oraz 
obowiązującego prawnego. Wykorzystanie informacji objętych 
niniejszym opracowaniem winno każdorazowo uwzględniać 
wszelkie aspekty danego stanu faktycznego i aktualnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
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