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Poszerzenia grupy podatników CIT

Nowa kategoria podatników CIT:

• spółka komandytowa mająca siedzibę i zarząd na terytorium Polski –

podatnik bezwzględny 

• spółka jawna mająca siedzibę i zarząd na terytorium Polski, której co 

najmniej jednym wspólnikiem jest inny podmiot niż osoba fizyczna –

podatnik względny 

UWAGA: Spółka nieruchomościowa nie jest kolejną kategorią podatnika CIT!
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Poszerzenia grupy podatników CIT

Dla potrzeb CIT pojęcie „spółka” oznacza również spółki, o których mowa w 

art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy o CIT, mające siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, czyli:

• spółka komandytowo-akcyjna,

• spółka komandytowa,

• spółka jawna będąca podatnikiem CIT.
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Poszerzenia grupy podatników CIT

Dla potrzeb CIT pojęcie:

• udział (akcja) – oznacza również ogół praw i obowiązków wspólnika w 

spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 (SKA, SpK, Sp.j.-CIT);

• udział w zyskach osób prawnych – oznacza również udział w zyskach 

spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3 (SKA, SpK, Sp.j.-CIT);

• objęcie udziału (akcji) – oznacza również uzyskanie przez wspólnika spółki, 

o której mowa w art. 1 ust. 3 (SKA, SpK, Sp.j.-CIT), ogółu praw i obowiązków 

wspólnika w tej spółce.
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Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Zasada:
Spółka komandytowa – podatnik CIT od 1 stycznia 2021 r.

Opcja:
Decyzją spółki komandytowej może ona zyskać status podatnika CIT 
od 1 maja 2021 r.

„Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 
1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz 
przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od 
dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status 
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.”
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Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu 

podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółka ta jest obowiązana 

do zamknięcia ksiąg rachunkowych. 

Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie 

od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie 

zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do 

dnia 30 kwietnia 2021 r.

stosuje się do spółki jawnej będącej 
podatnikiem CIT

NIE stosuje się do spółki jawnej będącej 
podatnikiem CIT

UWAGA: nie zwalnia to z 
obowiązku rozliczenia 
podatku wspólników!
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Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Przesunięcie momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu

podatnika CIT do 1 maja 2021 r. a „podatkowe” zamknięcie ksiąg na ostatni

dzień kwietnia 2021 r. wg resortu finansów.
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Spółka jawna jako podatnik CIT

Przepisy ustawy o CIT stosuje się do spółek jawnych mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki
jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego
wzoru, o podatnikach CIT oraz o podatnikach PIT posiadających,
bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami
podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub

b. aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od 
dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki
jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika
osiągającego dochody z takiej spółki.
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Spółka jawna jako podatnik CIT

Informacja o wspólnikach zawiera:
1. imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres 

siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w 
zysku spółki jawnej:

a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki 
jawnej,

b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego 
dochody z tej spółki;

2. nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego 
podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik 
osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez 
podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Spółka jawna jako podatnik CIT

UWAGA!

Spółka jawna posiada status podatnika CIT odpowiednio od: 

• pierwszego dnia roku obrotowego, dla którego nie została złożona 

informacja, albo 

• od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników w przypadku braku 

aktualizacji 

do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru.

Oznacza to brak możliwości rezygnacji ze statusu podatnika CIT po jego
uzyskaniu.
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Spółka jawna jako podatnik CIT

Pierwszą informację do US spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie
osoby fizyczne, składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na
dzień:
1. 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła

działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;
2. rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła

działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli przed przekazaniem pierwszej informacji nastąpi zmiana w składzie
podatników, pierwszą aktualizację informacji składa się w terminie do dnia 31
stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później.

W przypadku niezłożenia informacji j.w., spółka jawna uzyskuje status
podatnika CIT odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia
działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.
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Spółka jawna jako podatnik CIT

Ważne:

Spółka jawna osób fizycznych (wyłącznie) nie może być podatnikiem CIT!

Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie składa 

informacji o wspólnikach. 
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Rodzaje spółek jawnych objętych 
statusem podatnika CIT 

i sposoby uniknięcia takiego statusu

Podatnikiem CIT jest spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie albo 

również inne podmioty niż osoby fizyczne, a które to spółki nie złożyły 

informacji. 
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Przychody, koszty, amortyzacja przed uzyskaniem 
statusu podatnika i od momentu opodatkowania 

CIT spółki komandytowej i spółki jawnej

Do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów spółki 

komandytowej/spółki jawnej, która zyskała status podatnika CIT, nie zalicza się 

przychodów oraz kosztów, które na podstawie art. 8 ustawy o PIT lub art. 5

ustawy o CIT stanowiły przychody lub koszty wspólników takiej spółki.
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Przychody, koszty, amortyzacja przed uzyskaniem 
statusu podatnika i od momentu opodatkowania 

CIT spółki komandytowej i spółki jawnej

Spółka komandytowa/spółka jawna kontynuuje dokonaną przed dniem, w 

którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych: 

• wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w 

składników majątku trwałego,  

• przyjęte metody amortyzacji, 

• stawki oraz okresy amortyzacji, a także 

• wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy 

opodatkowaniu transparentnym. 
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Straty z lat ubiegłych

Spółka komandytowa oraz spółka jawna będąca podatnikiem CIT nie 

może rozliczyć straty z okresu transparentnego charakteru spółki!

W przypadku spółki komandytowej stratę może rozliczyć wspólnik 

spółki.
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Zyski z lat ubiegłych

Nowe zasady opodatkowania stosuje się wyłącznie do dochodów 

uzyskanych przez spółki komandytowe i odpowiednio spółki jawne od dnia 

uzyskania przez takie podmioty status podatnika CIT. 

Do dochodów wspólników spółki komandytowej/jawnych uzyskanych z 

udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed 

dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem CIT, stosuje się, w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się 

podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – czyli według 

metod właściwych dla spółek transparentnych. 
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Zasada ogólna: podwójne opodatkowanie – jak u wspólnika sp. z o.o.

Z uzasadnienia projektu:
„W praktyce zatem sytuacja prawna oraz odpowiedzialność komandytariusza w spółce

komandytowej jest zbliżona do sytuacji prawnej oraz odpowiedzialności wspólników

spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.).

Uznając zatem, iż brak jest racjonalnego uzasadnienia dla dalszego podatkowego

różnicowania zasad opodatkowania komandytariusza w spółce komandytowej z

zasadami dotyczącymi wspólników spółki kapitałowej proponuje się nadanie spółce

komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego.”

W nowym stanie prawnym, przychody wspólników spółki komandytowej (oba 
rodzaje wspólników) uzyskują przychody w źródle zysków 
kapitałowych/kapitałów pieniężnych  (tzw. udział w zysku osób prawnych).   

stosuje się do wspólników spółki jawnej będącej 
podatnikiem CIT
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Zwalnia się od podatku dochodowego kwotę stanowiącą:

• 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.

ale
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Zwolnienia nie stosuje się do komandytariusza sp.k., mającej siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
• 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

• jest członkiem zarządu:
• spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji 

będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
• 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

• jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu 
lub wspólnikiem 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.
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

A co ze zwolnieniem w CIT na podstawie art. 22 ust. 4?
Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów 

uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w 

art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

stosuje się do wspólników spółki jawnej 
będącej podatnikiem CIT
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Czy art. 13 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2020 r. to potwierdza?

Według takiego:

„Przepis art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2 oraz zwolnienie 

przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy mają zastosowanie wyłącznie do 

przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej 

wypracowanych od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku 

dochodowego od osób prawnych.”

stosuje się do wspólników spółki jawnej 
będącej podatnikiem CIT
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w 

zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym 

taka spółka stała się podatnikiem CIT, stosuje się, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku 

dochodowego od osób prawnych – czyli według metod właściwych dla spółek 

transparentnych. 

stosuje się do wspólników spółki jawnej 
będącej podatnikiem CIT
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Jeżeli udziały w spółce komandytowej zostały nabyte lub objęte przez 
wspólnika przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku 
dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:
1. umorzenia udziałów lub wystąpienia ze spółki,
2. odpłatnego zbycia tych udziałów,
3. ich wniesienia do innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
4. likwidacji spółki
- pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie udziału w takiej spółce oraz o
określoną zgodnie z art. 8 ustawy o PIT albo art. 5 ustawy o PIT w część
odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka
komandytowa stała się podatnikiem CIT nadwyżce przychodów nad kosztami
ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce i o
wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

stosuje się do wspólników spółki jawnej 
będącej podatnikiem CIT

WWW.INFORAKADEMIA.PL

https://sip.lex.pl//document/16794311?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT


Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Podatnicy będący wspólnikami spółki komandytowej, którzy przed dniem, w 

którym spółka taka stała się podatnikiem CIT dokonywali na podstawie 

przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT odliczeń od podstawy opodatkowania, 

zachowują prawo do tych odliczeń na zasadach przewidzianych w tych 

przepisach, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień, w 

którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT.

stosuje się do wspólników spółki jawnej 
będącej podatnikiem CIT
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Pozycja podatkowa komandytariusza 
spółki komandytowej

Wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem CIT może obniżyć

przychód z zysków kapitałowych/kapitałów pieniężnych o nieodliczoną przed

dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, stratę w

takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w

spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie

jego przychodów – o ile strata ta nie może zostać odliczona ze źródła

przychodów, z którego została poniesiona.

Nie stosuje się do spółki komandytowej utworzonej po 31 grudnia 2020 r.!
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Inne zagadnienia 

• Składki na ubezpieczenia wspólników spółki komandytowej i
jawnej będących podatnikami CIT.

• Stawka CIT 9% dla spółek komandytowych i jawnych.

• Estoński CIT a spółka komandytowa i jawna.
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Zapraszamy do zadawania pytań
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Radosław Kowalski
doradca podatkowy

Opodatkowanie CIT 
spółek komandytowych i jawnych 
- jak bezpiecznie przejść przez zmiany?
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INFORAKADEMIA jest organizatorem licznych webinariów, 
których retransmisje na bieżąco wzbogacają Platformę 
INFORAKADEMIA.

To idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach 
w prawie dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę, 
oszczędność czasu oraz merytoryczne i aktualne informacje. 

Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać 
wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, 
w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o zbliżających się 
webinariach, nowościach wideo oraz promocjach, 
zachęcamy do zapisania się na bezpłatny newsletter 
INFORAKADEMII. 

Podgląd bezpłatnego newslettera oraz link do zapisu 
na www.inforakademia.pl/newsletter

http://www.inforakademia.pl/newsletter
http://www.inforakademia.pl/newsletter


http://www.inforakademia.pl/


Kancelaria Doradcy Podatkowego 
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