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CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

1. Co to jest spółka komandytowa?
Spółka komandytowa z roku na rok zyskuje na popularności. Wiele mówi się o jej
zaletach, nie wszyscy jednak wiedzą, czym właściwie jest spółka komandytowa i co
wyróżnia ją spośród innych spółek.
Spółka komandytowa jest jedną ze spółek prawa handlowego zaliczaną do grupy
spółek osobowych – obok spółki jawnej, partnerskiej oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej. Aczkolwiek k.s.h.
przyznaje jej podmiotowość prawną. Oznacza to, że spółka komandytowa może
nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości oraz innych
rzeczy, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest istnienie dwóch kategorii wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. Każdy z tych wspólników odgrywa
w spółce inną rolę. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, prowadzącym
sprawy spółki i reprezentującym ją na zewnątrz. Skutkiem kierowania spółką przez
komplementariusza jest jego nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnik ten odpowiada bowiem za nie całym swoim majątkiem. Rolę
wspólnika pasywnego odgrywa natomiast komandytariusz, który, co do zasady, nie
prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Komandytariusz ponosi ograniczoną
odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby
prawne (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), jak i inne jednostki organizacyjne (np. pozostałe spółki osobowe, które podobnie jak spółka komandytowa nie
posiadają osobowości prawnej). Warto pamiętać, że nie można być jednocześnie
komplementariuszem i komandytariuszem.
Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Nazwa (firma) spółki komandytowej zawiera nazwisko jednego lub kilku
komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest też używanie skrótu „sp.k.”.
Podstawa prawna: art. 3 k.s.h., art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 8 § 1 k.s.h., art. 102 k.s.h.,
art. 109 § 1 k.s.h., art. 106 k.s.h., art. 104 § 1–2 k.s.h.

2. Ile jest spółek komandytowych w Polsce?
Spółka komandytowa z każdym rokiem zyskuje na popularności. Poniżej przedstawiamy wykres, który prezentuje wzrost liczby spółek komandytowych w Polsce
od 31 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r. Wyraźnie widać na nim bardzo
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dynamiczny wzrost liczby spółek komandytowych w ciągu ostatnich lat. Szczególnie znaczny przyrost przypada na 2015 r. – ich liczba zwiększyła się wówczas
o około 30%.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze
REGON.

Od końca 2018 r. spółka komandytowa jest drugim najpopularniejszym typem spółek prawa handlowego. Ustępuje liczebnością jedynie spółkom z o.o., a prześciga
spółki jawne, akcyjne, partnerskie i komandytowo-akcyjne. Poniższy wykres przedstawia dynamikę wzrostu liczby spółek komandytowych na tle pozostałych typów
spółek prawa handlowego na przestrzeni ostatnich lat.
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze
REGON.

3. Gdzie jest najwięcej spółek komandytowych?
Według danych na koniec 2018 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 zarejestrowanych w poszczególnych województwach na 31 grudnia 2018 r.
Część I: Informacje ogólne
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze
REGON.

4. Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?
Spółka komandytowa jest spółką osobową i podobnie jak inne spółki osobowe (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 zdolność 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.
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CZĘŚĆ II

PRAWO SPÓŁEK
HANDLOWYCH

Rozdział 3

Nazwa (firma)
55. Jak powinna być skonstruowana firma spółki komandytowej?
Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza (wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki bez ograniczeń) oraz oznaczenie „spółka komandytowa”.
Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna (np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby
prawnej oraz oznaczenie „spółka komandytowa” (np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa). Warto podkreślić, że w przypadku 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. Komandytariusz, 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.
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136. Czy można ustanowić zastaw rejestrowy na ogóle praw i obowiązków
wspólnika w spółce komandytowej?
Z przepisów regulujących zastaw rejestrowy nie wynika wprost, czy możliwe jest
ustanowienie zastawu rejestrowego na ogóle praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej. W związku z tym w literaturze prawniczej i praktyce pojawiają się
wątpliwości związane z dopuszczalnością ustanowienia takiego zastawu.
Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być zbywalne prawa majątkowe. Ogół
praw i obowiązków wspólnika może spełniać wymogi zbywalności. Może on być
bowiem przeniesiony na inną osobę, jeżeli umowa spółki tak stanowi i zostanie uzyskana pisemna zgoda pozostałych wspólników. Ponadto ogół praw i obowiązków
posiada określoną wartość rynkową. Skoro może być on przeniesiony na inną osobę i możliwe jest określenie jego wartości rynkowej, to charakteryzuje się zbywalnością, a tym samym może być obciążony prawem zastawu.
Przeciwnicy dopuszczalności obciążenia zastawem ogółu praw i obowiązków podnoszą, że w jego skład wchodzą również obowiązki, które ich zdaniem nie mogą
zostać obciążone zastawem.
Mimo istniejących w tym zakresie rozbieżności z naszej dotychczasowej praktyki
wynika, że sądy rejestrowe dopuszczają możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej.
Podstawa prawna: art. 10 § 1–2 k.s.h.; art. 7 ustawy o zastawie rejestrowym.

137. Czy możliwe jest ustanowienie użytkowania ogółu praw i obowiązków
w spółce komandytowej?
Użytkowanie jest prawem do używania rzeczy i do pobierania jej pożytków. Jego
przedmiotem mogą być również zbywalne prawa majątkowe.
Kodeks spółek handlowych przyjmuje możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków, a zatem należy zakwalifikować użytkowanie ich jako prawo zbywalne.
Należy jednak zwrócić uwagę, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej jest objęty zakazem rozszczepialności. Innymi słowy nie jest możliwe wydzielenie w ramach ogółu praw i obowiązków wspólnika poszczególnych praw
i obowiązków (lub ich pakietów) oraz przeniesienia ich odrębnie na kilka różnych
podmiotów.
Ustanowienie użytkowania na ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej prowadziłoby w istocie do rozszczepienia praw i obowiązków
162
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pomiędzy wspólnika a użytkownika. Taką czynność – jako sprzeczną z istotą
ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej – należy uznać za
niedopuszczalną.
Podstawa prawna: art. 10 § 1–2 k.s.h.; art. 252 k.c.

138. W jaki sposób wspólnik spółki komandytowej może wyjść ze spółki?
Można wyróżnić cztery drogi wyjścia wspólnika ze spółki komandytowej:

1) Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej
Zbycie ogółu praw i obowiązków (np. w drodze sprzedaży) może nastąpić w razie
ziszczenia się dwóch przesłanek:
a) wyraźnego wskazania w umowie spółki, że przeniesienie ogółu praw i obowiązków jest dopuszczalne;
b) wyrażenia przez wszystkich pozostałych wspólników pisemnej zgody na
zbycie (umowa spółki może jednak regulować tę kwestię odmiennie, np.
wyłączając obowiązek uzyskania takiej zgody).
Zbycia tego wspólnik może dokonać zarówno na rzecz osoby spoza spółki, jak i na
rzecz jednego z dotychczasowych wspólników (pod warunkiem że jest to wspólnik
tego samego rodzaju, tj. np. również komandytariusz).

2) Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej
Przepisy stanowią, że w przypadku zawarcia umowy spółki na czas nieoznaczony
(a tak dzieje się w zdecydowanej większości przypadków) wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
Do skutecznego wypowiedzenia umowy spółki nie jest wymagana zgoda pozostałych wspólników. Wystąpienie wspólnika dochodzi do skutku z końcem roku
obrotowego.
Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika powoduje zasadniczo rozwiązanie spółki i prowadzi do jej likwidacji. Jednakże pomimo wypowiedzenia umowy spółki spółka może trwać nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami,
jeżeli tak stanowi umowa spółki lub gdy tak postanowią pozostali wspólnicy w drodze uchwały.
Konieczne jest przeprowadzenie ze wspólnikiem, który umowę spółki wypowiedział
i występuje ze spółki, rozliczenia i wypłacenie mu jego udziału kapitałowego.
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3) Wystąpienie ze spółki komandytowej w drodze zmiany umowy spółki
Wystąpienie wspólnika spółki komandytowej w drodze zmiany umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników (komplementariuszy oraz komandytariuszy)
i może nastąpić również w trakcie roku obrotowego. Spółka powinna dokonać rozliczenia z występującym wspólnikiem. Szczegółowe warunki spłaty wspólnika mogą
zostać określone w akcie zmiany umowy spółki.
Ta droga wyjścia ze spółki komandytowej nie jest przewidziana wprost w przepisach
k.s.h., dlatego też niektóre sądy rejestrowe jej nie akceptują.

4) Wyłączenie wspólnika ze spółki komandytowej przez sąd
W przypadku zaistnienia ważnych powodów po stronie jednego ze wspólników, np.
działania na szkodę spółki, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec
o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki.
Podstawa prawna: art. 10 § 1–2 k.s.h., art. 61 k.s.h w zw. z art. 103 § 1 k.s.h., art. 9
k.s.h., art. 63 § 2 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h.

139. Jakie roszczenia przysługują wspólnikowi, który wystąpił ze spółki?
Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej niesie ze sobą obowiązek rozliczenia się przez spółkę z byłym wspólnikiem. Z tytułu wystąpienia były wspólnik może
żądać od spółki wypłaty przysługującego mu udziału kapitałowego.
Wartość przypadającego wspólnikowi udziału kapitałowego ustala się na podstawie bilansu sporządzonego specjalnie na potrzeby spłaty byłego wspólnika. W bilansie należy uwzględnić wartość zbywczą majątku spółki. Podstawą rozliczeń
nie może być więc bilans roczny spółki, gdyż ten nie uwzględnia wartości zbywczej majątku spółki. Bilans sporządza się na dzień, w którym ustało członkostwo
wspólnika w spółce. W zależności od sposobu wystąpienia ze spółki będzie to np.
dzień, w którym upływa okres wypowiedzenia umowy spółki, dzień śmierci wspólnika, dzień ogłoszenia upadłości wspólnika. W sytuacji wyłączenia wspólnika ze
spółki na mocy wyroku sądowego miarodajny w kwestii rozliczenia będzie z kolei
stan majątkowy spółki na dzień wniesienia pozwu o wyłączenie tego wspólnika ze
spółki.
Udział kapitałowy powinien zostać wypłacony byłemu wspólnikowi w formie pieniężnej. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że udział kapitałowy byłego wspólnika w bilansie
może wykazać wartość dodatnią albo ujemną. Jeżeli będzie to wartość dodatnia,
wówczas były wspólnik może dochodzić od spółki wypłacenia mu kwoty odpowiadającej tej wartości. Kiedy z kolei wartość udziału kapitałowego wykaże wartość
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Rozdział 7

Przekształcenie,
połączenie i podział
184. Dlaczego warto przekształcić się w spółkę komandytową?
Przekształcenie w spółkę komandytową daje wspólnikom
wiele nowych możliwości. Wśród podstawowych korzyści
należy wymienić:
a) możliwość podziału ról w spółce komandytowej: na
komplementariuszy, czyli wspólników aktywnych,
którzy prowadzą sprawy spółki, i komandytariuszy,
czyli wspólników pasywnych, których rola w proFILM:
cesie kierowania spółką jest bardziej ograniczona;
przekształcenie w sp.k.
b) ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników będących komandytariuszami za zobowiązania spółki do określonej
kwoty (suma komandytowa);
c) możliwość uczynienia wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej (komplementariuszem)
spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, których wspólnicy (akcjonariusze) nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tych spółek;
d) szeroki zakres możliwości elastycznego modyfikowania postanowień ustawowych, dzięki czemu treść umowy spółki komandytowej może zostać dostosowana 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 zysku w czasie trwania roku obrotowego;
f)
brak wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego (w przeciwieństwie do spółki z o.o. i spółki akcyjnej).
Z kolei do najistotniejszych korzyści podatkowych, które oferuje spółka komandytowa, zaliczamy:
a) możliwość wyboru przez wspólników będących osobami fizycznymi liniowej formy opodatkowania podatkiem dochodowym wynoszącym 19%;
b) 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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CZĘŚĆ III

PODATKI

237. Kto ponosi odpowiedzialność za opłacanie podatku dochodowego –
wspólnik czy spółka komandytowa?
Podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, lecz jej wspólnicy. To oni rozliczają przypadające na nich przychody i koszty uzyskania przychodów
proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. W konsekwencji to na
nich, a nie na spółce ciąży obowiązek podatkowy w zakresie PIT (jeżeli wspólnikiem
jest osoba fizyczna) lub CIT (jeżeli wspólnikiem jest spółka kapitałowa lub spółka
komandytowo-akcyjna). Wspólnicy spółki komandytowej zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku do
uwzględnienia przypadających na nich przychodów i kosztów podatkowych w swoim rozliczeniu rocznym PIT lub CIT.
W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których spółka wpłaca podatek dochodowy za swojego wspólnika. W takim przypadku trzeba zwrócić uwagę na art. 62b
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podmiot inny niż podatnik może wpłacić
podatek za podatnika tylko do kwoty 1 tys. zł rocznie. Więcej na ten temat znajduje
się w odpowiedziach na pytania nr 266 (Kto jest zobowiązany do płacenia zaliczek
na PIT lub CIT – wspólnik czy spółka?) i nr 267 (Czy wspólnik spółki komandytowej
może zapłacić zaliczkę na podatek PIT lub CIT z konta bankowego spółki?).
Praktycznym rozwiązaniem jest wskazanie w umowie spółki możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku. Taka wypłata nie jest opodatkowana (dochody spółki komandytowej opodatkowane są tylko raz – na bieżąco u wspólników), a dzięki niej spółka
będzie mogła przekazać wspólnikom środki na terminowe wywiązanie się z zobowiązań podatkowych. Brak takiego zapisu spowoduje, że wspólnicy będą musieli
zapłacić podatek wynikający z udziału w spółce komandytowej z własnych środków.
Podstawa prawna: art. 8 ust. 1–2, art. 44 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 1–1a, ust. 3b, ust.
4 ustawy o PIT; art. 5, art. 25 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy o CIT; art. 62b Ordynacji
podatkowej.

238. Według jakich zasad wspólnicy spółki komandytowej rozliczają podatek dochodowy?
Wspólnicy na bieżąco rozpoznają przychody i koszty podatkowe (w momencie
osiągnięcia przychodu lub poniesienia kosztu) proporcjonalnie do posiadanego
przez każdego ze wspólników udziału w zysku spółki. Od tak ustalonego za dany
miesiąc lub kwartał dochodu wspólnicy odprowadzają zaliczkę na PIT lub CIT (w zależności od tego, czy są osobami fizycznymi, czy osobami prawnymi), a końcowego
rozliczenia dokonują w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.
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Od 1 stycznia 2018 r. wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem CIT (np.
sp. z o.o.) zobowiązany jest dodatkowo do określenia wysokości przychodów (i odpowiadających im kosztów) z tytułu uczestnictwa spółki komandytowej w podziale
na dwa różne źródła przychodów wyodrębnione w ustawie o CIT (przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe przychody). Oznacza to, że spółka komandytowa musi informować wspólników płacących CIT, z jakimi zdarzeniami związane są
osiągane przez nią przychody i ponoszone koszty.

Przykład:
Zgodnie z umową spółki komandytowej komplementariuszowi, którym jest spółka
z o.o., przysługuje udział w zysku na poziomie 5%, a komandytariuszowi, którym jest osoba fizyczna – 95%. W danym roku spółka komandytowa wykazała 1
mln zł przychodów podatkowych, w tym 100 tys. zł przychodu z tytułu sprzedaży
udziałów, oraz 0,8 mln zł kosztów uzyskania przychodu, w tym 50 tys. zł kosztów
z tytułu sprzedaży udziałów. W rocznym zeznaniu CIT komplementariusz z tytułu
udziału w spółce komandytowej wykaże 2500 zł dochodu ze źródła zyski kapitałowe ([100 tys. – 50 tys.] × 5%) oraz 7500 zł dochodów z pozostałych źródeł ([900
tys. – 750 tys.] × 5%). Komandytariusz zaś w rocznym zeznaniu PIT wykaże 190
tys. zł dochodu, ponieważ uwzględni przychody z tytułu udziału w spółce komandytowej w wysokości 950 tys. zł (1 mln zł × 95%) oraz koszty w wysokości 760
tys. zł (800 tys. zł × 95%).
Wątpliwości mogą pojawić się, gdy wspólnik prowadzi działalność gospodarczą nie
tylko w formie jednej spółki komandytowej. Na przykład, gdy osoba fizyczna oprócz
bycia wspólnikiem spółki komandytowej X jest również wspólnikiem spółki jawnej Y
oraz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Wówczas w celu ustalenia
dochodu do opodatkowania będzie ona musiała zsumować przypadające na nią
przychody i koszty z każdej spółki (proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w jej zysku) wraz z przychodami i kosztami własnej działalności gospodarczej. Od
tak ustalonego dochodu odprowadzi łączną zaliczkę na PIT.
Taka sama zasada rozliczenia podatku dochodowego będzie obowiązywać w sytuacji, w której wspólnikiem spółki komandytowej zostanie osoba prawna (na przykład
spółka z o.o.), przykładowo, będąca również wspólnikiem spółki jawnej. Wspólnik
ten również zsumuje przypadające na niego przychody i koszty swojej działalności
gospodarczej wraz z przychodami i kosztami spółki komandytowej oraz spółki jawnej (proporcjonalnie do przypadającego mu prawa do udziału w zysku tych spółek
oraz z uwzględnieniem źródeł przychodów).
Podstawa prawna: art. 8 ust. 1–2, art. 9 ust. 2, art. 14, art. 44 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust.
1–1a, ust. 3b, ust. 4 ustawy o PIT; art. 5, art. 7 ust. 1, art. 7b, art. 25 ust. 1, art. 27 ust.
1 ustawy o CIT.
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239. Kto uznany jest za tzw. małego podatnika – wspólnik czy spółka?
W podatkach dochodowych status małego podatnika może dotyczyć zarówno
wspólnika spółki komandytowej, jak i samej spółki. Status ten jest różnie definiowany, w zależności od tego, z jakich przywilejów chcemy skorzystać.

Zaliczki kwartalne
Będąc wspólnikiem spółki komandytowej, możemy odprowadzać zaliczki kwartalne,
jeśli posiadamy status małego podatnika. Limity, które obowiązują, by status małego
podatnika uzyskać, dotyczą wspólnika spółki. Nie ma znaczenia, czy spółka przekracza ustawowe limity. Jeśli przychody wspólnika spółki komandytowej obliczone
według jego udziału w zysku nie przekraczają za poprzedni rok podatkowy równowartości 2 mln euro, ma on możliwość rozliczania się z urzędem kwartalnie.

Przykład:
Spółka jawna w 2019 r. osiągnęła przychód 9 mln zł. W 2020 r. status małego podatnika mają podmioty, które w 2019 r. nie osiągnęły przychodu ze sprzedaży wyższego niż 8,747 mln zł. Wspólnik spółki jawnej, którego udział w zysku wynosi 50%,
chciałby odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Czy może?
Tak – gdyż przychód wspólnika wyniesie wówczas 4,5 mln zł (50% kwoty osiągniętego przez spółkę przychodu). Zgodnie z definicją małego podatnika wspólnik spółki
osobowej nie przekracza limitów ograniczających posiadanie tego statusu – jego
przychód w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 8,747 mln zł. Może więc
odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie.
Gdyby – zgodnie z powyższą proporcją w udziale spółki – spółka osiągnęła przychód 18 mln zł, jej wspólnik nie mógłby rozliczać się kwartalnie. Jego przychód
wyniósłby 9 mln zł, co jest kwotą przekraczającą ustawowy limit dający mu prawo
do otrzymania statusu małego podatnika.
Podmiot będący wspólnikiem w kilku spółkach komandytowych (lub innych spółkach osobowych), aby odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie,
powinien w celu obliczenia limitów i ustalenia swojego statusu zsumować przychody
osiągane w tych spółkach proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Jeśli suma tych przychodów przekroczy równowartość 2 mln euro, nie może on
odprowadzać zaliczek kwartalnie.

Amortyzacja jednorazowa
W odmienny sposób traktowany jest przypadek korzystania z amortyzacji jednorazowej, która jest główną korzyścią płynącą z posiadania statusu małego podatnika.
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Zgodnie z brzmieniem art. 22k ust. 13 ustawy o PIT (analogicznie art. 16k ust. 13
ustawy o CIT) limit odpisów amortyzacyjnych dotyczy łącznej wartości odpisów
przypadających na wspólników spółki komandytowej, czyli de facto odpisów spółki
komandytowej. Dla skorzystania z jednorazowej amortyzacji na podstawie przepisów istotne jest bowiem, kto nabywa środki trwałe, prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Przykład:
Jeśli zatem – podobnie jak w poprzednim przykładzie – spółka jawna osiągnęła
w 2019 r. przychód 9 mln zł, ma dwóch wspólników posiadających po 50% praw do
udziału w zyskach (na każdego z nich przypada proporcjonalnie przychód w kwocie
4,5 mln zł) i zakupiła środek trwały o równowartości 50 tys. euro, może pojawić się
pytanie, czy spółka ma prawo jednorazowo ten środek zamortyzować.
Przychód spółki wyniesie 9 mln zł, co oznacza, że dla celów amortyzacji nie będzie
ona uznana za małego podatnika, mimo że na każdego z jej wspólników przypada
4,5 mln zł (co kwalifikowałoby ich do korzystania z przywilejów małego podatnika).
Gdyby spółka osiągnęła przychód niższy niż 8,747 mln zł, niezależnie od statusu
wspólników i przychodów przez nich osiąganych, mogłaby jednorazowo zamortyzować środek trwały do równowartości 50 tys. euro. Gdyby okazało się, że środek
wart jest więcej, spółka nie mogłaby dokonać jednorazowej amortyzacji.
W przypadku chęci dokonania odpisów amortyzacyjnych nie ma znaczenia, czy
wspólnik spółki komandytowej ma przychody wynikające z udziału w innych spółkach osobowych oraz czy posiada status małego podatnika. To spółka prowadzi
ewidencję środków trwałych, a więc dla celów amortyzacyjnych to ona uznawana
jest za małego podatnika.
Podobnie do powyższego przykładu przebiega proces ustalania limitu dla amortyzacji jednorazowej dotyczącej fabrycznie nowych środków trwałych (możliwość taka
została wprowadzona do ustaw o podatkach dochodowych 12 sierpnia 2017 r.).
W tym przypadku limit wynosi 100 tys. zł, a więc nie ma potrzeby dokonania przeliczenia na walutę polską.
Podstawa prawna: art. 5a pkt 20, art. 22k ust. 7 i nast., art. 44 ust. 3g–3i ustawy o PIT;
art. 4a pkt 10, art. 16k ust. 7 i nast., art. 25 ust. 1b–1d ustawy o CIT.
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CZĘŚĆ IV

ZUS

372. Jakie składki ZUS musi płacić wspólnik spółki komandytowej?
Osoba fizyczna jako wspólnik spółki komandytowej podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu tak jak osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.
W praktyce oznacza to, że wspólnik spółki komandytowej opłaca takie same składki
ZUS, jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czyli:
a) składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe,
chorobowe);
b) składka na ubezpieczenie zdrowotne (warto pamiętać, że składka ta
w znacznej części odliczana jest od podatku, więc jej ekonomiczny koszt
jest ostatecznie niewielki);
c) składka na Fundusz Pracy.
Wspólnik w spółce komandytowej powinien samodzielnie opłacać składki ze swojego rachunku bankowego do 10. dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni).
Różnica w przypadku wspólnika spółki komandytowej w stosunku do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest taka, że wspólnik w spółce
komandytowej nie ma możliwości skorzystania przez pierwsze dwa lata działalności
z tzw. małego ZUS, czyli składek obliczanych od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od samego początku wspólnik spółki komandytowej zobowiązany jest
płacić składki obliczane od 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Należy zwrócić uwagę, że bycie wspólnikiem spółki komandytowej to kolejny tytuł
do ubezpieczeń, który rodzi obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Jeśli osoba
fizyczna będąca wspólnikiem spółki komandytowej posiada już inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej), np.
z tytułu zawarcia umowy o pracę, pozostałe składki nie są obowiązkowe i mogą być
opłacane dobrowolnie.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 6 pkt 4, art. 18 ust. 7, art. 18a ust.
1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c art. 82 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

373. Czy spółka może opłacać za wspólnika spółki komandytowej składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
Wspólnicy spółki komandytowej są zobowiązani do opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), ubezpieczenie
zdrowotne oraz na Fundusz Pracy na takich samych zasadach, jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
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Rozliczeń dokonuje samodzielnie każdy wspólnik, przelewając odpowiednią kwotę
z własnego rachunku bankowego do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni (do 15. dnia, jeśli zatrudnia pracowników).
Zgodnie z bieżącym stanowiskiem ZUS składki ubezpieczeniowe za danego
wspólnika mogą zostać opłacone także przez spółkę komandytową. Aby Zakład
Ubezpieczeń Społecznych uznał środki przelane z rachunku spółki za spełnienie
obowiązku komandytariusza lub komplementariusza, należy zadbać, by z treści
dowodu zapłaty wprost wynikało, że rozliczenie dokonane zostało w imieniu konkretnego wspólnika – opisanie wpłaty danymi identyfikacyjnymi płatnika składek
(wspólnika) przesądza o ich zaksięgowaniu na jego indywidualnym koncie ubezpieczeń społecznych.
Wspólnik powinien jednak pamiętać o konieczności późniejszego rozliczenia się ze
spółką. Najczęściej dokonywane jest to przy okazji ostatecznego podziału wyniku
na koniec roku poprzez pomniejszenie wypłacanego mu zysku o wartość składek
opłaconych w jego imieniu przez spółkę komandytową.
Podstawa prawna: art. 8 ust. 6 pkt 4, art. 13 pkt 4, art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 62b Ordynacji podatkowej.

374. Czy wspólnik w spółce komandytowej musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, aby rozliczać się ze składek ZUS?
Indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka komandytowa to dwie odrębne i niezależne od siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Aby zostać
wspólnikiem w spółce komandytowej, nie ma obowiązku rejestrować indywidualnej
działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). To spółka
komandytowa podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS.
Bycie wspólnikiem w spółce komandytowej stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń
społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej podstawie wspólnik spółki
komandytowej musi co miesiąc opłacać składki ZUS (czyli składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne).
W momencie przystąpienia do spółki komandytowej wspólnik ma obowiązek zgłosić
się do ZUS zarówno jako płatnik składek, jak i ubezpieczony z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej. Na odpowiednim formularzu powinien wpisać stosowny kod odpowiadający tej podstawie ubezpieczenia. Co ważne, wspólnik ten
musi zrobić to samodzielnie. Nie zrobi tego za niego spółka komandytowa, ponieważ nie pełni ona w tym przypadku funkcji płatnika składek.
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Indeks rzeczowy
SŁOWO

NUMER PYTANIA

absolutorium

96

akt notarialny

1, 6, 8, 11, 12, 13, 29, 32, 39, 37, 39, 43, 51, 129, 131,132, 189, 191,
196, 197, 198, 208

amortyzacja

196, 369, 279

anonimowość wspólnika

11, 12, 13, 71

aport

35, 123, 167, 182,193, 322, 344, 348, 349, 360, 361

biegły rewident

11, 12, 13, 185, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198

blokowanie wypłaty
zysku

180

błędy przy
przekształceniu

193

błędy w umowie spółki

35

były wspólnik

139

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

25, 26

cudzoziemiec

80, 85

czas trwania spółki

30, 45

członek zarządu
komplementariusza

97, 101, 117, 118

czynności z samym sobą

100

darowizna ogółu praw
i obowiązków

84, 128, 129, 133, 338

decyzja administracyjna

164, 188, 191, 204, 205

deweloper

213

dobra osobiste spółki

23, 24

dokumentacja cen
transferowych

287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 305, 306

działalność
konkurencyjna

77, 93, 219
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435

dzień przekształcenia

185, 189, 192, 193, 315, 393

egzekucja

82, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 225

forma umowy

6, 11, 12, 13, 29, 32, 33, 51

fundacja

69, 82, 87

intercyza

153

interpretacja podatkowa

30, 307

jednostka mała

391, 404, 405

jednostka mikro

391, 404, 405

JPK (jednolity plik
kontrolny)

371, 391

kapitał podstawowy

398, 427

klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

316

koncesja

4, 16, 51, 164, 185, 193, 204, 205

konflikt pomiędzy
wspólnikami

140, 180, 186

kontrola spółki przez
wspólnika

94, 95

korzyści z
przekształcenia

184

koszt podatkowy

250, 272, 273, 276, 277, 281, 282, 283

koszty przekształcenia

191

koszty założenia spółki

8, 272

księgi rachunkowe

388, 389, 391, 393, 395, 398, 399, 401, 426, 427, 439, 440

licencja transportowa

16, 205

liczba spółek
komandytowych

2, 3

likwidacja
komplementariusza

142

likwidacja spółki
likwidator

436

11, 12, 13, 31, 138, 142, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228,
318, 320, 329, 418
142, 219, 220, 221

majątek spółki

120, 153, 154, 251, 307, 318, 320, 360, 364, 413, 418, 419

majątek wspólny
małżonków

150, 151, 152, 153, 235, 259
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MSiG

8, 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 202

nazwa (firma)

1, 35, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 78, 79, 146, 185,
188, 193

niepełnoletni wspólnik

84

niepodzielność ogółu
praw i obowiązków

133, 152, 182

nieproporcjonalny udział
w zysku

170, 176, 248

nieruchomość rolna

22, 135, 206

nieważność umowy

33

NIP

10, 17, 18, 46, 54, 188, 195, 203, 311, 368

normy szacunkowe

260

nowy wspólnik

131, 255, 256, 327, 346, 351

oddział osoby prawnej

83

oddział spółki

21

odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o.

117, 118, 123, 395, 406, 413

odpowiedzialność
likwidatora

221

odpowiedzialność za
zobowiązania spółki
komandytowej

1, 11, 12, 13, 14, 15, 30,35, 52, 55, 57, 60, 62, 68, 72, 84, 87, 108,
109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126,
127, 154, 156, 161, 165, 183, 184, 209, 221, 225, 226, 228

odpowiedzialność za
zobowiązania sprzed
przekształcenia

122, 210

odsetki

241, 264, 284, 285, 286

ogół praw i obowiązków
(OPIO)

7, 11, 12, 13, 14, 31, 35, 84, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 137, 138, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 167, 182, 229, 272,
327, 328, 329, 347

osobowość prawna

4

pełnomocnik,
pełnomocnictwo

29, 41, 42, 48, 49, 89, 90, 92, 93, 97, 100, 102, 103, 104, 107, 108,
110, 341

pełnomocnik z art. 210
k.s.h.

40, 41, 42, 92, 100

pieczątka

20

plan przekształcenia

185, 187, 189, 191, 193, 194, 185, 186, 187, 188, 195

Indeks rzeczowy

437

438

podatek od czynności
cywilnoprawnych

8, 11, 12, 13, 33, 46, 191, 311, 321, 322, 327, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 351, 352, 353

podatek od przychodów
z budynków

252, 271, 436

podejmowanie uchwał

84, 91, 92, 173, 178, 193, 208

podwyższenie wkładu

159, 282, 343

podział majątku
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wyłączenie wspólnika

138, 140, 149, 218

wynik bilansowy, wynik
podatkowy

399, 440

wypłata zysku

11, 13, 168, 169, 170, 174, 180, 244, 245, 246, 312, 313, 439, 400, 440
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