
Porozmawiaj z EY,

bez zobowiązań, kliknij

Fakty

• Obecnie wszystkie spółki komandytowe obowiązuje dwustopniowe opodatkowanie – tj. opodatkowanie CIT spółki 
komandytowej oraz opodatkowanie PIT wspólników z tytułu wypłacanego im zysku. 

• Przepisy przewidują:
• możliwość pomniejszenia podatku PIT komplementariusza o proporcjonalną wartość CIT zapłaconego na poziomie 

spółki – zasady rozliczeń w trakcie roku są sporne (patrz np. wyrok NSA o sygn. II FSK 2048/18, ale inaczej np. 
interpretacja o sygn. 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR),

• zwolnienie z podatku dochodowego części przychodów uzyskiwanych przez komandytariusza pod warunkiem 
wypełnienia ściśle określonych kryteriów.

• W praktyce obserwowane są różne działania, które mają na celu m.in. ograniczenie wpływu ww. zmian na wysokość 
opodatkowania wspólników.

Niezależnie od powyższego, 15 maja 2021 r. ogłoszono pierwsze założenia Nowego Polskiego Ładu, które mogą mieć 
potencjalnie wpływ na atrakcyjność korzystania ze spółek komandytowych w przyszłości.

W związku z powyższym, rekomendowane jest przeprowadzenie przeglądu podatkowego w celu zidentyfikowania 
potencjalnych ryzyk lub oszczędności/ ulg pozwalających ograniczyć wpływ zmian na wysokość opodatkowania 
wspólników. 

Podatki w spółkach komandytowych 
po 1 stycznia 2021 r. w kontekście 
Nowego Ładu

WSPARCIE DLA ZARZĄDU, CFO, DYR. PODATKOWEGO

Jak możemy Ci pomóc? 

Diagnoza wpływu zmian na Twoją firmę

• Dokonamy przeglądu wpływu zmian na rozliczenia podatkowe w ramach Twojej firmy/ grupy oraz możemy wskazać 
alternatywne rozwiązania i ich konsekwencje podatkowe. 

• Nasze prace mogą obejmować np.:

• przegląd CIT nakierowany na zidentyfikowanie ryzyk i oszczędności w zw. z objęciem spółki komandytowej 
reżimem CIT , 

• analizę w zakresie ryzyk podatkowych i rekomendacji związanych z podjętymi działaniami reorganizacyjnymi 
dotyczącymi spółki komandytowej,

• wsparcie w zakresie przekazania informacji do Szefa KAS dotyczącej tzw. schematów podatkowych (MDR),

• wsparcie w określeniu i zabezpieczeniu zasad rozliczeń PIT wspólników spółki komandytowej z uwzględnieniem 
najnowszego orzecznictwa NSA,

• analizę wpływu założeń Nowego Polskiego Ładu na działalność oraz atrakcyjność korzystania ze spółki 
komandytowej w przyszłości. 

Wsparcie we wdrożeniu zmian

• Zaproponujemy podjęcie działań w związku ze zmianami zarówno wdrożonymi, jak i planowanymi.

• Pomożemy kompleksowo dostosować procesy podatkowe i prawne w Twojej firmie do wymogów nowych regulacji.

verte

Spółki komandytowe stały się podatnikami CIT zasadniczo od 1 stycznia 2021 r., z opcją przesunięcia opodatkowania 
maksymalnie do 1 maja 2021 r. 
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Czas realizacji i koszty

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie
przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’.

Ustalane indywidualnie w zależności od skali projektu.

Korzyści ze współpracy z EY

• Szybka informacja o wpływie wprowadzonych i planowanych zmian na Twoją 
firmę, w tym na rozliczenia podatkowe.

• Kompleksowe wsparcie podatkowe i prawne na każdym etapie działań 
reorganizacyjnych.

• Doświadczenie i wiedza ekspertów EY.

Prześlij dalej w organizacji

kliknij

Co to oznacza dla Twojej firmy?

• W związku z wprowadzonymi zmianami, spółki komandytowe i ich wspólnicy powinni dostosować się do nowych regulacji, tj.: 

• Przeanalizować obecną strukturę oraz jej potencjalne zmiany przy założeniu zgodności z celami biznesowymi. 

• W przypadku spółek, które dokonały już takich zmian, warto przeanalizować, czy wszystkie obowiązki 
wymagane prawem podatkowym zostały wypełnione (np. te związane z przekazywaniem informacji 
o schematach podatkowych) oraz czy zmiany zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny.

Rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu podatkowego w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk lub 
oszczędności/ ulg pozwalających ograniczyć wpływ zmian na wysokość opodatkowania wspólników. 
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