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Najważniejsze projektowane zmiany 
  



Szanowni Państwo! 

 

Od 2021 roku planowane są istotne zmiany przepisów ustawy o PIT i CIT. Zmiany te mogą 

dotyczyć również deweloperów, zwłaszcza jeśli realizują inwestycje deweloperskie w formie 

spółki celowej - spółki komandytowej lub jawnej, a także jeśli są wspólnikami tych spółek.  

Dotychczas deweloperzy w celu optymalizacji podatkowej bardzo chętnie korzystali z tej 

formy działalności. Powszechną praktyką było zakładanie spółek celowych – spółek 

komandytowych, odrębnie dla każdej inwestycji. Jednak zmiana zasad opodatkowania, może 

to zmienić. Dlatego już dziś warto sprawdzić, jakie zmiany zostaną wprowadzone i jakie będą 

one miały skutki dla prowadzanej przez Was działalności.  

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się już projekt ustawy zmieniającej.  

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. 

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, które ten projekt przewiduje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ  

 

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu podatników podatku CIT poprzez nadanie 

spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego.  Oznacza to, że dochody 

uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej będą w praktyce podlegały 

podwójnemu opodatkowaniu – na poziomie spółki i przy każdej wypłacie zysków do 

wspólników.   

 

Opodatkowanie spółki komandytowej 

Spółka komandytowa będzie płaciła podatek od uzyskanych dochodów na takich samych 

zasadach jakie występowały dotychczas w spółce z o.o., akcyjnej oraz komandytowo-

akcyjnej, a więc według stawki podstawowej 19% lub, jeśli spełni odpowiednie warunki, 

stawki 9% . 

 

Opodatkowanie wspólników 

Poza opodatkowaniem dochodów samej spółki komandytowej, podatek dochodowy będzie 

także rozliczany przy każdej wypłacie zysków do wspólników. Opodatkowanie na poziomie 

wspólnika uzależnione zostało od tego, jaką pełni funkcję – komandytariusza czy 

komplementariusza. 

 

Komplementariusz 

Zasadniczo zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak 

pomniejszyć tak ustalony zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część CIT 

zapłaconego przez spółkę komandytową tj. o kwotę odpowiadającą iloczynowi 

procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od 

dochodu tej spółki, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany (kwota 

podatku nie będzie mogła przekroczyć kwoty zryczałtowanego podatku). 

Komandytariusz 

Zysk wypłacany komandytariuszowi, podobnie jak w przypadku komplementariusza będzie 

podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. 



Komandytariusz nie będzie mógł jednak zastosować mechanizmu odliczenia podatku 

dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową. Zyski uzyskiwane za 

pośrednictwem spółki komandytowej przez komandytariusza będą więc faktycznie 

podlegały podwójnemu opodatkowaniu. 

 

Zgodnie z projektem, komandytariusz będzie mógł natomiast skorzystać ze zwolnienia z 

opodatkowania części swoich przychodów z udziału w spółce komandytowej. 

Planowo zwolnieniu będzie podlegać 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z 

udziału w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł takiego przychodu rocznie.  

Do zwolnienia nie będzie uprawniony  jednak komandytariusz, który: 

 posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) spółki pełniącej rolę komplementariusza, lub  

 jest członkiem zarządu komplementariusza lub członkiem zarządu spółki będącej 

wspólnikiem komplementariusza (przy czym chodzi tu nie tylko o wspólników 

bezpośrednich, ale również o wspólników pośrednich), lub  

 jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki będącej 

bezpośrednim lub pośrednim wspólnikiem komplementariusza.  

 

Warunki wyłączenia są na tyle rygorystyczne, że komandytariuszom spółek, w których 

komplementariuszem jest spółka kapitałowa trudno będzie skorzystać ze zwolnienia. 

Jak wynika z przepisów przejściowych do dochodów wspólników spółki komandytowej 

uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez te spółki przed dniem, 

którym spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się 

przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

II. OPODATKOWANIE SPÓŁKI JAWNEJ 

 

Projekt ustawy przewiduje również szczególne rozwiązania w zakresie podatkowej 

kwalifikacji spółki jawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

których struktura właścicielska nie została ujawniona uprzednio organom podatkowym. 



 

Przyjęto, że spółki jawne będą zobowiązane do przekazywania naczelnikowi właściwego 

urzędu skarbowego informacji o podatnikach uzyskujących dochody z udziału w jej zyskach 

oraz o wielkości posiadanych przez każdego z nich prawach do takiego udziału. 

 

Jeżeli spółka jawna nie ujawni organom podatkowym tożsamości wszystkich 

wspólników/podatników posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do jej zysków (w 

wartości odpowiadającej 100% udziału w zysku), to stanie się podatnikiem CIT.  

Uzyskanie statusu podatnika CIT będzie skutkować dla spółki: 

 obowiązkiem określenia uzyskanego przez nią dochodu  

 obliczeniem należnego podatku dochodowego   

 obowiązkiem odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego właściwego ze względu 

na jej siedzibę. 

Powyższy obowiązek nie będzie dotyczył spółek jawnych, których wspólnikami są wyłącznie 

osoby fizyczne. 

 

III. SPÓŁKA NIERUCHOMOŚCIOWA 

 

Projekt ustawy wprowadza definicję spółki nieruchomościowej. Status spółki 

nieruchomościowej będzie posiadać podmiot, niebędący spółką, w którym co najmniej 50% 

wartości rynkowej aktywów stanowiły nieruchomości położone w Polsce albo prawa do tych 

nieruchomości.  

 

Projekt ustawy przewiduje zmianę zasady rozliczania dochodów ze zbycia udziałów w tzw. 

spółkach nieruchomościowych.  Spółki te będą zobowiązane: 

 przekazywać po zakończeniu roku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacje o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach; 



 pełnić funkcję płatnika w zakresie podatku należnego na zbyciu udziałów tej spółki 

nieruchomościowej - jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji będzie nierezydent. 

 

Spółki nieruchomościowe nieposiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, będą 

obowiązane powołać przedstawiciela podatkowego. W przypadku zaniechania ww. 

obowiązku właściwy Naczelnik Urzędu skarbowego w drodze decyzji nałoży na spółkę 

nieruchomościową karę do 1.000.000 zł. Od decyzji takiej przysługiwać odwołanie do 

dyrektora izby administracji skarbowej. 

 

Pełną treść projektu znajdziecie Państwo tutaj: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719153#12719153 

 

Stan prawny – wrzesień 2020 
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