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3. Gdzie jest najwięcej spółek komandytowych?

Według danych na koniec 2017 r. prym w liczbie spółek komandytowych wiedzie
województwo mazowieckie. Drugie miejsce przypada Wielkopolsce, a  trzecie –
Małopolsce. Najmniej spółek komandytowych zarejestrowano w  województwie
warmińsko-mazurskim. Wykres przedstawia liczbę spółek komandytowych zareje-
strowanych w poszczególnych województwach na dzień 31 grudnia 2017 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON.
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4. Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?

Spółka komandytowa jest spółką osobową i  podobnie jak inne spółki osobo-
we (spółka jawna, partnerska oraz komandytowo-akcyjna) jest zaliczana do tzw.
ułomnych osób prawnych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej,
a więc nie należy do kategorii osób prawnych, do której zaliczamy m.in. spółkę z o.o.

Choć spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, to k.s.h. przyznaje jej zdol-
ność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych.
Spółka komandytowa może więc we własnym imieniu nabywać prawa (np. kupić
samochód, nieruchomość czy też otrzymać koncesję) i zaciągać zobowiązania (np.
zawrzeć umowę kredytu), pozywać i być pozywana.

Podstawa prawna: art. 8 § 1 k.s.h.; art. 33(1) k.c.

5. Jakie są zalety spółki komandytowej w porównaniu do innych spółek
handlowych?

Spółka komandytowa ma wiele zalet. Poniżej przedstawia-
my ich zestawienie.

1) Jednokrotne opodatkowanie zysków spółki,
w przeciwieństwie do spółki z o.o. lub akcyjnej.

2)

3)

Możliwość wyboru przez wspólników będących
osobami fizycznymi opodatkowania dochodów ze
spółki stawką liniową 19%.
Ograniczenie odpowiedzialności wspólników – ko- FILM: 

mandytariuszy do wysokości sumy komandytowej, sp.k. – dlaczego warto?

a w przypadku wniesienia przez nich wkładów co najmniej w wysokości
równej sumie komandytowej całkowite wyłączenie ich odpowiedzialności
osobistej.

4) Możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej
w celu wyeliminowania osobistej odpowiedzialności osób fizycznych.

5) Elastyczność konstrukcji – bardzo szerokie możliwości modyfikowania po-
stanowień ustawowych.

6) Elastyczność dysponowania zyskiem spółki, w tym możliwość podjęcia uchwał
o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego.

7) Zasadniczo brak sztywnej zależności pomiędzy wysokością wniesionego
wkładu a wysokością udziału w zysku i kwocie likwidacyjnej.

8) Brak wymogu minimalnego kapitału podstawowego.
9) Możliwość bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i strat spółki

ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć gospodarczych.
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10) Możliwość dokonania podziału ról w spółce – na wspólników prowadzą-
cych sprawy spółki (komplementariuszy) i  wspólników nadzorujących
(komandytariuszy).

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1–2, art. 9a ust. 2 ustawy o PIT; art. 5 ustawy o CIT; art. 
111–112 k.s.h., art. 102 k.s.h., art. 37 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h., art. 51 k.s.h. 
w zw. z art. 103 § 1 k.s.h., art. 123 k.s.h., art. 121 k.s.h.
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6. Jakie są etapy założenia spółki komandytowej?

Pierwszym etapem założenia spółki komandytowej jest zawarcie przez jej wspól-
ników umowy spółki w  formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca
udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tzn. zawarcie umowy spółki przez
Internet). Kolejnym krokiem jest zgłoszenie prawidłowo opłaconego wniosku o wpis
spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Spółka komandytowa powstaje z chwilą jej
wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Podstawa prawna: art. 105 k.s.h., art. 106 k.s.h., art. 109 § 1 k.s.h.

7. Czy można mieć udziały w spółce komandytowej?

Dość często można usłyszeć o „udziałach” posiadanych przez wspólnika w spółce
komandytowej. Jednakże to, czym dysponuje wspólnik spółki komandytowej, pra-
widłowo określa się mianem ogółu praw i obowiązków. Ogół praw i obowiązków
wspólnika to suma praw i obowiązków związanych z jego uczestnictwem w spółce
komandytowej.

Co do zasady, ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej może
być sprzedany, darowany lub przekazany w spadku tylko wtedy, gdy umowa spółki
na to pozwala, a zgodę wyrażą wszyscy wspólnicy. Warto pamiętać, że nie można
zbyć części ogółu praw i obowiązków.

Pojęcie „udziału” odnosi się do spółki z o.o., której kapitał zakładowy dzieli się na
określoną liczbę udziałów. Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której nie
występuje w ogóle pojęcie kapitału zakładowego, nie można więc mówić o udzia-
łach w kapitale zakładowym w odniesieniu do tej spółki.

Istotnym pojęciem dla spółki komandytowej jest zaś udział kapitałowy, który zależy,
co do zasady, od wartości rzeczywiście wniesionych do spółki wkładów i odnosi się
do udziału wspólnika w majątku spółki. Jest to istotny parametr służący rozliczeniom
wspólników na przykład przy wystąpieniu jednego z nich ze spółki.

Podstawa prawna: art. 10 § 1–2 k.s.h., art. 50 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h.
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42. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wpis spółki komandyto-
wej do rejestru przedsiębiorców KRS?

Wniosek o wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców KRS składa się
na urzędowym formularzu KRS-W1 wraz z załączonymi do niego pozostałymi for-
mularzami. Oprócz prawidłowego wypełnienia wszystkich formularzy należy również
pamiętać o załączeniu właściwych dokumentów. Wyłącznie kompletny wniosek sta-
nowi dla sądu rejestrowego podstawę do wpisu spółki do rejestru.

Do wniosku o wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców KRS należy
załączyć:

a) egzemplarz umowy spółki komandytowej (w oryginale);
b) wykaz wspólników (komplementariuszy i komandytariuszy) wraz z ich adre-

sami oraz adresami do doręczeń;
c) zgodę komplementariuszy na powołanie do reprezentowania spółki (nie jest

to konieczne, jeżeli: 1) wniosek o  wpis jest podpisany przez wszystkich
komplementariuszy, 2) wniosek o wpis jest podpisany przez pełnomocnika,
któremu wszyscy komplementariusze udzielili pełnomocnictwa, 3) odpo-
wiednia zgoda została wyrażona w umowie spółki);

d) dowód uiszczenia opłaty sądowej (500 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł) – łącznie 600 zł;

e) w sytuacji, gdy wniosek o wpis spółki składany jest przez pełnomocnika,
należy do niego załączyć również pełnomocnictwo i  dowód uiszczenia
opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 3, art. 19a ust. 5 ustawy o KRS; art. 110 § 1 pkt 3 k.s.h.; 
art. 52 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; § 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia MS w sprawie wydawania i rozpowszechniania MSiG w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy 
o KRS; załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

43. Kto jest uprawniony do zgłoszenia spółki komandytowej do KRS?

Spółkę komandytową, co do zasady, reprezentują komplementariusze mający
prawo reprezentowania spółki. Prawo zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru
przedsiębiorców KRS ma jednak każdy ze wspólników spółki komandytowej. Ozna-
cza to, że zgłoszenia do rejestru może dokonać zarówno wspólnik uprawniony do
reprezentacji spółki (komplementariusz), jak i wspólnik bierny, czyli komandytariusz.
Wspólnicy mogą również udzielić pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu
do złożenia wniosku w ich imieniu.

Podstawa prawna: art. 26 § 3 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h.
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44. Czy jest możliwa rejestracja spółki komandytowej przez Internet?

Od 15 stycznia 2015 r. istnieje możliwość rejestracji spółki komandytowej przez In-
ternet. Wcześniej możliwe było zakładanie za pomocą systemu teleinformatycznego
wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tego rozwiązania
skłoniła ustawodawcę do umożliwienia zakładania przez Internet także spółki jawnej
i spółki komandytowej.

Do założenia spółki komandytowej konieczne jest, aby każdy ze wspólników po-
siadał konto użytkownika w systemie teleinformatycznym. Wspólnikiem spółki ko-
mandytowej zakładanej przez Internet może być również inna spółka, np. spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej sytuacji wymagane jest podanie danych
osoby, która reprezentuje spółkę będącą wspólnikiem. W  praktyce do założenia
konta wystarczy podać swoje imię, nazwisko, e-mail oraz hasło.

Po założeniu kont wspólników lub osób uprawnionych do reprezentacji wspólni-
ków w systemie teleinformatycznym użytkownicy mogą przystąpić do uzupełniania
wzorca umowy. Wzorzec umowy spółki komandytowej składa się z 15 paragrafów,
zawierających podstawowe postanowienia. Niektóre elementy umowy można sa-
modzielnie formułować (np. wskazanie firmy, siedziby, przedmiotu działalności, wkła-
dów, wysokości sumy komandytowej), inne natomiast nie podlegają modyfikacjom
(np. rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym).

Po uzupełnieniu wzorca umowę należy podpisać. Do założenia przez Internet spółki
komandytowej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego
(weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Po podpisaniu umowy spółki należy odpowiednio uzupełnić i podpisać wygenero-
wany przez system teleinformatyczny wniosek o rejestrację spółki w KRS. Wniosek
podpisywany jest przez wspólników spółki przy wykorzystaniu bezpiecznego pod-
pisu albo podpisu potwierdzonego profilem ePUAP. Po przygotowaniu wszystkich
dokumentów system umożliwia dokonanie opłaty i wysłanie wniosku do sądu. Wnio-
sek o wpis spółki sąd rejestrowy powinien rozpoznać w terminie jednego dnia od
daty jego wpływu. W praktyce rozpatrywanie wniosku trwa około dwóch/trzech dni.

Podstawa prawna: art. 1061 k.s.h.

45. W której dokładnie chwili powstaje spółka komandytowa i  dlaczego
jest to istotne?

Do powstania spółki komandytowej konieczne jest spełnienie dwóch warunków.
Pierwszym jest zawarcie umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego
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Rozdział 3

Nazwa (firma)

49. Jak powinna być skonstruowana firma spółki komandytowej?

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego kom-
plementariusza (wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki bez ograni-
czeń) oraz oznaczenie „spółka komandytowa”.

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna (np. ABC spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością), firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby
prawnej oraz oznaczenie „spółka komandytowa” (np. ABC spółka z  ograniczo-
ną odpowiedzialnością spółka komandytowa). Warto podkreślić, że w przypad-
ku gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., należy zamieścić jej pełną firmę
(niepoprawne brzmienie firmy spółki komandytowej to np. ABC sp. z o.o. spółka
komandytowa).

W firmie spółki nie może zostać umieszczone nazwisko komandytariusza. Koman-
dytariusz, którego nazwisko znajduje się w firmie spółki komandytowej, odpowiada
bowiem wobec osób trzecich na takich samych zasadach, jak komplementariusz.

Podstawa prawna: art. 104 k.s.h.



Część II: Prawo spółek handlowych 109

69. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być komplementa-
riuszem w dwóch różnych spółkach komandytowych?

Przepisy prawa nie ograniczają możliwości pełnienia przez określony podmiot funkcji
komplementariusza w kilku spółkach komandytowych. Nie ma zatem przeszkód,
żeby ta sama spółka z  o.o. była komplementariuszem w  kilku spółkach koman-
dytowych. I  tak też nierzadko dzieje się w praktyce. Podobnie można z  łatwością
wyobrazić sobie sytuację, w której ta sama osoba fizyczna jest wspólnikiem w kilku
różnych spółkach komandytowych.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy spółka z o.o. będąca komplemen-
tariuszem w spółce komandytowej zamierza uczestniczyć w  innej, konkurencyjnej
spółce komandytowej, potrzebna jest wyraźna lub domniemana zgoda pozostałych
wspólników.

Wykorzystanie jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji
komplementariusza w kilku różnych spółkach komandytowych wiąże się z mniejszy-
mi kosztami niż w przypadku tworzenia osobnej spółki z o.o. dla każdej spółki ko-
mandytowej. Chociaż w przypadku kłopotów ze spłatą zobowiązań w jednej z tych
spółek komandytowych kłopoty te mogą rzutować w pewien sposób również na
pozostałe spółki komandytowe.

Podstawa prawna: art. 56 § 2 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h.

70. Czy spółka komandytowa może zostać wspólnikiem w innej spółce ko-
mandytowej?

Nie ma przepisów, które stałyby na przeszkodzie pełnieniu funkcji wspólnika w spół-
ce komandytowej przez inną spółkę komandytową. Spółka komandytowa może
więc zostać wspólnikiem w innej spółce komandytowej. Co więcej, spółka koman-
dytowa może być zarówno komandytariuszem, jak i komplementariuszem. Za spół-
kę komandytową będącą wspólnikiem innej spółki komandytowej działają wspólnicy
uprawnieni do jej reprezentacji, a więc komplementariusze.

Możliwa jest zatem sytuacja utworzenia takiej spółki komandytowej, której firma (na-
zwa) brzmi Kowalski spółka komandytowa spółka komandytowa albo ABC spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa spółka komandytowa.

Podstawa prawna: art. 102 k.s.h., art. 104 § 1–3 k.s.h.
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156. Czy podziału zysku spółki komandytowej trzeba dokonywać proporcjo-
nalnie do wniesionych wkładów?

Nie, zasady podziału zysku spółki komandytowej nie muszą być uzależnione od
wartości wniesionych przez wspólników wkładów.

W umowie spółki komandytowej można określić zasady udziału w  zysku w ode-
rwaniu od wartości wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki. Wspólni-
cy mogą te zasady uzgodnić praktycznie dowolnie, na podstawie swoich ustaleń
wynikających np. z planowanego osobistego zaangażowania w działalność spółki.
Pamiętać należy jedynie, że nie jest dopuszczalne całkowite pozbawienie którego-
kolwiek wspólnika udziału w zysku. Ponadto ustalenie między podmiotami powią-
zanymi udziału w zysku spółki komandytowej w oderwaniu od wartości wkładów
wnoszonych do spółki może w niektórych przypadkach rodzić pewne konsekwen-
cje podatkowe.

Dopiero w przypadku, gdy w umowie spółki zabraknie postanowień o zasadach po-
działu zysku, wówczas zastosowanie znajdują zasady podziału zysku przewidziane
w k.s.h. Aczkolwiek taka sytuacja rzadko występuje w praktyce. Zgodnie z powyż-
szymi regułami komplementariusze uczestniczą w zyskach w sposób równy (tzn.
w tym samym stosunku i niezależnie od wniesionego wkładu), a komandytariusze
w  wysokości proporcjonalnej do rzeczywiście wniesionego wkładu (nie decyduje
więc w tym wypadku wartość wkładu umówionego, ale faktycznie wniesionego).

Podstawa prawna: art. 51 § 1 k.s.h. w zw. z art. 37 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h.,
art. 123 § 1 k.s.h.

157. Czy można wyłączyć prawo wspólnika do udziału w zysku spółki ko-
mandytowej?

Nie, nie jest to dopuszczalne. Co prawda, k.s.h. pozwala na bardzo elastyczne ure-
gulowanie kwestii podziału zysku spółki komandytowej między jej wspólników, ale
swoboda ta nie jest nieograniczona.

Trwałe, całkowite wyłączenie prawa wspólnika spółki komandytowej do udziału
w zysku jest niedopuszczalne. Chociaż żaden przepis nie zabrania tego w sposób
wyraźny, to powszechnie uznaje się, że zakaz taki wynika z natury spółki komandy-
towej, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

W przeciwieństwie do wyłączenia prawa do udziału w zysku jego ograniczenie jest
zasadniczo dopuszczalne. Możliwe jest takie ograniczenie udziału jednego ze wspól-
ników w zysku, że będzie on otrzymywał jedynie niewielką jego część. Dopuszczalne
wydaje się również wyłączenie udziału wspólnika w zysku na jakiś określony czas.
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W formułowaniu tych ograniczeń należy zachować jednak umiar, by nie czyniły one 
prawa wspólnika do udziału w zysku iluzorycznym, a tym samym, by nie naruszały 
zakazu pozbawienia wspólnika prawa do zysku.

Podstawa prawna: art. 51 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h.

158. Czy określając w umowie spółki komandytowej zasady podziału zysku
tej spółki, konieczne jest sztywne przypisanie wspólnikom określonych
udziałów w  zysku, czy też można określić jakieś elastyczne kryteria
jego podziału?

Określając w  umowie spółki komandytowej zasady podziału zysku pomiędzy jej
wspólników – naszym zdaniem – nie ma konieczności przypisywania wspólnikom
z góry określonych sztywnych udziałów w zysku spółki, np. A ma zawsze 10% zy-
sku, B zawsze 60% zysku, C zawsze 30% zysku. Można w umowie spółki koman-
dytowej określić elastyczne zasady uczestniczenia przez jej wspólników w  zysku
spółki, które uzależnione będą od zajścia konkretnych przesłanek.

Przy uwzględnieniu określonych celów można wskazać w umowie spółki komandy-
towej następujące zasady podziału zysku:

a) aby udział w zysku spółki komandytowej odzwierciedlał zaangażowanie
wspólników w prowadzenie jej spraw na określonym etapie jej działal-
ności, można np. wskazać, że w pierwszym roku wspólnicy A i B będą
uczestniczyć po równo w zysku spółki, w następnym roku A będzie miał
prawo do 60%, a B do 40% zysku, a w kolejnym A do 70%, a B tylko
do 30% zysku;

b) aby zapewnić uzyskanie w  pierwszej kolejności przez określonych
wspólników zagwarantowanego im zwrotu zainwestowanego kapitału,
można np. wskazać, że do czasu otrzymania przez A i B łącznego zysku
w wysokości 100 tys. zł, zarówno A, jak i B będą mieć prawo do 49%
zysku, a C i D do zysku w wysokości 1%, zaś od momentu, gdy kwota
ta zostanie przez A i B otrzymana, każdy wspólnik będzie miał prawo do
równego udziału w zysku w wysokości 25%;

c) aby doprowadzić do wykonania przez określonego wspólnika w określo-
nym czasie wskazanego w umowie spółki zadania, można np. wskazać,
że jeżeli dzięki umiejętnościom menedżerskim A spółka zacznie genero-
wać w okresie trzech lat od założenia spółki zyski na określonym pozio-
mie, to udział w zysku A wzrośnie z 20% do 50%, a udział pozostałych
wspólników odpowiednio zmaleje.

Podstawa prawna: art. 51 § 1 k.s.h. w zw. z art. 37 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h., 
art. 123 § 1 k.s.h.
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FILM:  
przekształcenie w sp.k.

Rozdział 7

Przekształcenie,  
połączenie i podział

170. Dlaczego warto przekształcić się w spółkę komandytową?

Przekształcenie w spółkę komandytową daje wspólni-
kom wiele nowych możliwości. Wśród podstawowych
korzyści należy wymienić:

a) możliwość podziału ról w  spółce komandyto-
wej: na komplementariuszy, czyli wspólników
aktywnych, którzy prowadzą sprawy spółki,
i  komandytariuszy, czyli wspólników pasyw-
nych, których rola w procesie kierowania spół-
ką jest bardziej ograniczona;

b) ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników będących ko-
mandytariuszami za zobowiązania spółki do określonej kwoty (suma
komandytowa);

c) możliwość uczynienia wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowie-
dzialność za zobowiązania spółki komandytowej (komplementariuszem)
spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, których wspólnicy (akcjonariusze) nie po-
noszą odpowiedzialności za zobowiązania tych spółek;

d) szeroki zakres możliwości elastycznego modyfikowania postanowień usta-
wowych, dzięki czemu treść umowy spółki komandytowej może zostać do-
stosowana do indywidualnych potrzeb wspólników, np. w zakresie udziału
poszczególnych wspólników w zysku;

e) możliwość swobodnego dysponowania zyskiem spółki komandytowej,
w tym dopuszczalność podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zy-
sku w czasie trwania roku obrotowego;

f) brak wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego (w przeci-
wieństwie do spółki z o.o. i spółki akcyjnej).

Z kolei do najistotniejszych korzyści podatkowych, które oferuje spółka komandy-
towa, zaliczamy:

g) możliwość wyboru przez wspólników będących osobami fizycznymi linio-
wej formy opodatkowania podatkiem dochodowym wynoszącym 19%;

h) jednokrotne opodatkowanie zysków ze spółki komandytowej osiąganych
przez wspólników (w przeciwieństwie do tzw. podwójnego opodatkowania
zysków w spółce z o.o. i spółce akcyjnej);
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i) możliwość bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i  strat
spółki komandytowej ze stratami i  dochodami z  innych przedsięwzięć
gospodarczych.

Podstawa prawna: art. 102 k.s.h., art. 111–112 k.s.h., art. 37 § 1 k.s.h. w zw z art. 103 
§ 1 k.s.h., art. 51 § 1 k.s.h. w zw. z art. 37 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h., art. 30c
ustawy o PIT, art. 8 ust. 1 ustawy o PIT; art. 5b ust. 2 ustawy o PIT; art. 5 ustawy o CIT.
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251. Czy usługi wykonywane przez członków rodziny wspólnika na rzecz
spółki mogą być kosztem uzyskania przychodów wszystkich wspólni-
ków?

Usługi świadczone przez członka rodziny wspólnika w ramach jego działalności go-
spodarczej na rzecz spółki komandytowej mogą być kosztem uzyskania przycho-
dów u wszystkich wspólników spółki.

Transakcję taką należy traktować jak każdą inną transakcję między przedsiębiorcami
– usługodawca powinien rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, a usłu-
gobiorca może wykazać koszty uzyskania przychodów w tej samej wysokości.

Jeżeli między członkiem rodziny wspólnika a spółką zachodzą powiązania w rozu-
mieniu przepisów o cenach transferowych, to bardzo ważne jest, aby cena za usługi 
została ustalona na poziomie rynkowym. W odwrotnym przypadku organy podatko-
we mogą zakwestionować wysokość wykazanych kosztów uzyskania przychodów 
po stronie spółki i przychodów po stronie usługodawcy. Warto również w przypadku 
takich transakcji zweryfikować, czy nie powstaje obowiązek sporządzenia doku-
mentacji cen transferowych.

Koszty uzyskania przychodów nie powstaną natomiast w przypadku, gdy członek 
rodziny wspólnika świadczy usługi poza działalnością gospodarczą. W  tym przy-
padku znajdują zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 13c ustawy o CIT, zgodnie z którymi wartość pracy własnej małżonka 
i małoletnich dzieci wspólnika nie jest kosztem uzyskania przychodów wspólników 
spółki komandytowej.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5, art. 15 ust 1, art. 16 ust. 1 pkt 13c ustawy o CIT; art. 
22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 10, art. 25 ust. 5 ustawy o PIT

252. Czy usługi wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej
są kosztem uzyskania przychodów dla wszystkich jej wspólników?

Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej są kosztem uzy-
skania przychodów wszystkich wspólników, gdy wspólnik świadczy swoje usługi
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi za świadczone usługi jest
jego przychodem podatkowym. Równocześnie kwota wynagrodzenia jest kosztem
w spółce i wspólnik może uwzględnić ją jako swój koszt podatkowy (proporcjonal-
nie do przysługującego mu udziału w zysku spółki). Takie transakcje nie mają więc
negatywnych skutków podatkowych, a pieniądze ze spółki mogą być wypłacane na
rzecz wspólnika, nawet gdy spółka nie wykazuje zysku.



Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach252

Inaczej jest w przypadku, gdy wspólnik jest zatrudniony w spółce na podstawie 
umowy o pracę lub umowy zlecenia. Wtedy wypłacanie wspólnikowi wynagrodze-
nia nie jest korzystne podatkowo, ponieważ zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 
pkt 10 ustawy o PIT, który wyłącza z kosztów wartość pracy własnej podatnika. 
Wspólnik osiągnie przychód, ale nie rozpozna kosztu podatkowego, co dopro-
wadzi de facto do podwójnego opodatkowania – raz opodatkowane jest wyna-
grodzenie wspólnika, a drugi raz jego wyższy dochód ze spółki. Wynagrodzenie 
takie będzie jednak w odpowiedniej proporcji kosztem uzyskania przychodów dla 
pozostałych wspólników.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT; 
art. 5 ust. 2, art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

253. Czy wynagrodzenie wypłacane przez spółkę komandytową komple-
mentariuszowi może być zaliczone w  koszty uzyskania przychodów
komplementariusza i pozostałych wspólników?

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki wypłacane przez spółkę komandy-
tową komplementariuszowi może być zaliczone w  koszty uzyskania przychodów
komplementariusza i  pozostałych wspólników, jednak komplementariuszem musi
być podatnik CIT (czyli spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, spółka akcyjna).

Zgodnie z ustawą o PIT prowadzenie spraw spółki przez komplementariusza bę-
dącego osobą fizyczną jest to świadczenie pracy własnej na rzecz samego siebie.
Wobec tego wynagrodzenie wypłacane komplementariuszowi będącemu osobą fi-
zyczną za prowadzenie spraw spółki komandytowej i  jej reprezentację nie stanowi
dla niego kosztów uzyskania przychodów, lecz stanowi takie koszty dla pozostałych
wspólników spółki komandytowej – w  takiej proporcji, jaka wynika z określonego
w umowie spółki udziału wspólników w jej zyskach.

Ustawa o  CIT nie zawiera odpowiednika powyższej regulacji. W  związku z  tym
wynagrodzenie wypłacane komplementariuszowi będącemu osobą prawną za
prowadzenie spraw spółki komandytowej i  jej reprezentację może stanowić koszt
uzyskania przychodu nie tylko pozostałych wspólników spółki, lecz także tego właś-
nie wspólnika (w odpowiedniej proporcji, odpowiadającej określonemu w umowie
spółki udziałowi w zysku).

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 ustawy o  CIT; art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 10
ustawy o PIT.
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Rozdział 4

Schematy księgowe

381. Jak w księgach wykazać wniesiony do spółki komandytowej wkład pie-
niężny?

Wspólnicy spółki komandytowej mogą wnieść do spółki wkład w postaci pieniężnej
i niepieniężnej. Więcej na temat wniesienia wkładu niepieniężnego i sposobu jego
księgowania dowiesz się w pytaniu nr 382 (Jak w księgach wykazać wniesiony do
spółki komandytowej wkład niepieniężny?).

Wkład pieniężny u wspólnika spółki komandytowej prowadzącego księgi rachunko-
we ujmuje się w sposób następujący:

WN – „Długoterminowe aktywa finansowe” → „Udziały lub akcje”,

MA – „Rachunek bankowy” / „Kasa”.

Spółka komandytowa zaś wniesiony wkład pieniężny przez wspólnika ewidencjonu-
je na następujących kontach:

WN – „Rachunek bankowy” / „Kasa”,

MA – „Kapitał podstawowy” (analitycznie: kapitał podstawowy przypisany do każ-
dego wspólnika).

382. Jak w księgach wykazać wniesiony do spółki komandytowej wkład nie-
pieniężny?

Wspólnicy spółki komandytowej mogą wnieść do spółki wkład w postaci pieniężnej
i niepieniężnej. Więcej na temat wniesienia wkładu pieniężnego i sposobu jego księ-
gowania dowiesz się w pytaniu nr 381 (Jak w księgach wykazać wniesiony do spółki
komandytowej wkład pieniężny?).

Wkład w postaci niepieniężnej może być wniesiony do spółki komandytowej w war-
tościach brutto lub netto. W zależności od decyzji wspólnika dotyczącej wartości
wkładów warto zwrócić uwagę na sposób księgowania i  rozliczania VAT pomię-
dzy wspólnikiem a spółką komandytową (jeśli wkład wystąpi). W sytuacji gdy wkład
wnoszony jest po wartości brutto (np. w postaci nieruchomości), jest on niepienięż-
ny oraz pośrednio pieniężny (VAT naliczony, który przysługiwałby spółce do zwrotu
z urzędu skarbowego).
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Wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w  wartości 
brutto (np. nieruchomości):

Księgowanie wkładu niepieniężnego u wspólnika wnoszącego

Wyksięgowanie wartości środka trwałego:
WN – „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” (część umorzona),
WN – „Pozostałe koszty operacyjne” (część nieumorzona),
MA – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z  rodzajem wkładu 

niepieniężnego.

Zadeklarowana w umowie wartość wkładu:
WN – „Długoterminowe aktywa finansowe” → „Udziały lub akcje” (wartość brutto),
MA – „Pozostałe przychody operacyjne” (wartość netto),
MA – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”.

Zaksięgowanie ewentualnych różnic w sytuacji, gdy wartość środka trwałego wska-
zana w umowie jest wyższa niż wartość księgowa (do zaksięgowania kwota różnicy):
WN – „Pozostałe koszty operacyjne”,
MA – „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

Zapłata VAT:
WN – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”,
MA – „Rachunek bankowy”.

Warto zwrócić uwagę, że VAT należny od aportu nie jest kosztem uzyskania przy-
chodu (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o CIT).

Księgowanie wkładu niepieniężnego u spółki komandytowej

Wniesienie wkładu:
WN – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z  rodzajem wkładu 

niepieniężnego,
WN – „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
MA – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki z  poszczególnymi 

wspólnikami).

Rejestracja w KRS:
WN – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki ze wspólnikami),
MA – „Kapitał zakładowy”.

Zwrot VAT:
WN – „Rachunek bankowy”,
MA – „VAT naliczony i jego rozliczenie”.
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Wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w  wartości 
netto:

Księgowanie u wspólnika wnoszącego

Wyksięgowanie wartości środka trwałego:
WN – „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” (część umorzona),
WN – „Pozostałe koszty operacyjne” (część nieumorzona),
MA – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z  rodzajem wkładu 

niepieniężnego.

Zadeklarowana w umowie wartość wkładu i wykazanie VAT do zwrotu:
WN – „Długoterminowe aktywa finansowe” → „Udziały lub akcje” (wartość netto),
MA – „Pozostałe przychody operacyjne” (wartość netto),
WN – „Pozostałe rozrachunki” (analityka: rozrachunki ze spółką komandytową),
MA – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”.

Zaksięgowanie ewentualnych różnic w sytuacji, gdy wartość środka trwałego wska-
zana w umowie jest wyższa niż wartość księgowa (do zaksięgowania kwota różnicy):
WN – „Pozostałe koszty operacyjne”,
MA – „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

Zapłata VAT:
WN – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”,
MA – „Rachunek bankowy”.

Księgowanie u spółki komandytowej

Wniesienie wkładu:
WN – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z rodzajem wkładu nie-

pieniężnego (wartość netto),
WN – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”,
MA – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki z poszczególnymi wspólni-

kami) (wartość brutto).

Rejestracja w KRS:
WN – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki ze wspólnikami),
MA – „Kapitał zakładowy”.

Zwrot VAT do wspólnika:
WN – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki z poszczególnymi wspólni-

kami) (wartość VAT),
MA – „Rachunek bankowy”.

Zwrot VAT z urzędu:
WN – „Rachunek bankowy”,
MA – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”.
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Indeks rzeczowy

SŁOWO NUMER PYTANIA

absolutorium 87

akt notarialny 1, 6, 8, 11, 12, 13, 23, 26, 27, 31, 33, 37, 45, 119, 120, 121, 174, 176, 
181,182, 183, 190

amortyzacja 167, 215, 255

anonimowość wspólnika 11, 12, 13, 64

aport 29, 113, 153, 168, 178, 296, 311, 315, 316, 326, 327

biegły rewident 11, 12, 13, 171, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183

blokowanie wypłaty 
zysku

166

błędy przy 
przekształceniu

178

błędy w umowie spółki 29

były wspólnik 125

cudzoziemiec 72, 77

czas trwania spółki 24, 39

członek zarządu 
komplementariusza

88, 92, 108, 109

czynności z samym sobą 91

darowizna ogółu praw i 
obowiązków

76, 118, 119, 122

decyzja administracyjna 149, 173, 178, 188, 189

deweloper 195

dokumentacja cen 
transferowych

262, 263, 264, 265 ,266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281

działalność 
konkurencyjna

69, 85, 201

dzień przekształcenia 171, 174, 177, 178, 290, 356

egzekucja 74, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 207

forma umowy 6, 11, 12, 13, 23, 26, 27, 45

fundacja 62, 74, 172


	Strony od PraqmatIQ - Komandytowa III 2018 FRAGMENT _ 2



