
D
otychczas chętnie wyko-
rzystywaną przez przedsię-
biorców formą prowadzenia 
działalności gospodarczej 
była spółka komandytowa. 

Popularność zawdzięczała możliwości 
ograniczenia odpowiedzialności koman-
dytariuszy za jej zobowiązania przy zacho-
waniu korzystnych zasad opodatkowania 
w podatku dochodowym ( jednokrotne 
opodatkowanie dochodów na poziomie 
wspólników spółki).

Od początku 2021 roku spółki komandy-
towe stały się podatnikami CIT, przy czym 
wspólnicy mogli zdecydować o przesunię-
ciu momentu uzyskania takiego statusu 
do 1 maja 2021 roku. W konsekwencji do-
chody osiągane przez jej wspólników będą 
co do zasady opodatkowane dwukrot-
nie – na poziomie spółki komandytowej 
oraz na poziomie wspólnika. Dodatkowo 
wspólnicy nie będą mogli pomniejszać 
podatku o składki ZUS i zdrowotną.

Podwójne opodatkowanie nie powinno 
mieć miejsca w przypadku komplemen-
tariusza, który jest uprawniony do obni-
żenia należnego podatku z tytułu wypłaty 

zysku ze spółki komandytowej o kwotę 
przypadającego na niego podatku zapła-
conego przez spółkę. Należy jednak pa-
miętać, że komplementariusz ponosi 
pełną odpowiedzialność za zobowiązania 
spółki. W przypadku komandytariusza 
niepowiązanego z komplementariuszem 
wolne od podatku będą kwoty stanowią-
ce 50% przychodów uzyskanych z tytułu 
udziału w zyskach w spółce komandyto-
wej, nie więcej jednak niż 60 000 zł.

Widoczny jest trend polegający na poszu-
kiwaniu przez przedsiębiorców dogodnej 
dla nich formy prowadzenia działalno-
ści. Część spółek komandytowych ulega 

przekształceniu w spółki jawne. Spółki 
te pozwalają na utrzymanie korzystnych 
zasad opodatkowania, choć zwiększe-
niu ulega odpowiedzialność wspólników. 
Wierzyciel spółki jawnej może prowadzić 
egzekucję z majątku wspólnika, jeżeli 
egzekucja z majątku spółki okaże się bez-
skuteczna.

Wspólnicy, dla których kluczowe jest wy-
łączenie odpowiedzialności za 
zobowiązania spółki lub 
też szykują swoją firmę 
do sprzedaży, raczej 
przekształcają spółki 
komandytowe w spół-
ki z o.o.

Procedura przekształ-
cenia trwa około dwóch 
miesięcy. Jej główne 
elementy to sporządze-
nie planu przekształce-
nia, podjęcie u notariusza 
uchwały o prze-
kształceniu 
i zgłoszenie 
nowej spół-
ki do KRS. 

Spółka jawna, komandytowa czy z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy można 
uchronić firmę przed podwójnym opodatkowaniem? Która forma prowadzenia 
działalności bardziej się opłaca po wprowadzeniu nowych przepisów?
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FIRMY SIĘ PRZEKSZTAŁCAJĄ

PREZENTACJA PARTNERA

Zmiana formy 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej nie 
wymaga wiele zachodu.
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