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NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW 
 LISTOPAD 2020 

 

W bieżącym wydaniu newslettera przedstawiamy informacje dotyczące zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych i osób fizycznych przyjętych przez Sejm w dniu 28.11.2020 r. (druk sejmowy 642). Obecnie ustawa oczekuje na publikacje 
w Dzienniku Ustaw. 
 

 SPÓŁKI KOMANDYTOWE PODATKAMI CIT 

PIT 
/CIT 

Podatnikami CIT staną się w 2021 roku wszystkie spółki komandytowe. 

WYBÓR MOMENTU NABYCIA STATUSU PODATNIKA CIT 

Spółka komandytowa może dokonać opcjonalnie wyboru, iż w momencie późniejszego wyboru statusu podatnika CIT (w 
okresie 01.01-01.05.2020 r.) może nie zamykać ksiąg rachunkowych i kontynuować rok obrotowy najpóźniej do 30.04.2021 
r. (podatnicy z rokiem podatkowym inny niż kalendarzowy do końca roku podatkowego stosują przepisy w dotychczasowym 
brzmieniu). 

ZASADA KONTYNUACJI WYCEN I AMORTYZACJI 

Upodmiotowiona spółka będzie kontynuować dokonaną przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, wycenę wartości 
podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, przyjętą metodę amortyzacji, stawki oraz okres amortyzacji, a także wysokość odpi-
sów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

PRAWA NABYTE 

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, 
osiągniętych przez te spółki przed dniem, w którym spółki takie stały się podatnikiem CIT, będzie się stosować 
przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

Jeśli udziały w spółce komandytowej lub jawnej zostały nabyte lub objęte przez wspólnika przed dniem, w którym spółki te 
stały się podatnikiem CIT, przychód wspólnika z tytułu: 

1) umorzenia udziałów lub wystąpienia ze spółki, 

2) odpłatnego zbycia tych udziałów, 

3) ich wniesienia do innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego, 

4) likwidacji spółki 

- będzie się pomniejszać o wydatki na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach oraz o określoną część odpowiadającą 
uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym wymieniona spółka stała się podatnikiem CIT, nadwyżce przychodów 
nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce i o wydatki niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodu.  

Podatnicy będący wspólnikami spółki jawnej lub komandytowej, którzy przed dniem, w którym spółki takie stały się podat-
nikiem CIT, dokonywali na podstawie przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT odliczeń od podstawy opodatkowania, 
zachowują prawo do tych odliczeń. 

ZWOLNIENIE DLA KOMANDYTARIUSZY 

W przypadku komandytariusza możliwe jest zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyska-
nych przez niego z tytułu udziału w zyskach w spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, 
nie więcej niż 60.000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach  
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w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Ze zwolnienia wyłączone będą pod-
mioty (co do zasady sp. z o.o. sp.k.) u których: 

− komandytariusz posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej będącej komplemen-
tariuszem lub 

− komandytariusz będzie członkiem zarządu w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem albo w spółce posiadają-
cej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów spółki kapitałowej będącej komplementariuszem, 

− komandytariusz będzie podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio 
lub pośrednio co najmniej 5% udziałów spółki kapitałowej będącej komplementariuszem. 

STRATY SPRZED ZMIANY STATUSU SPÓŁKI 

Wspólnikowi spółki komandytowej przysługuje prawo do rozliczania straty z działalności gospodarczej nieodliczonej przed 
dniem, od którego spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT. Strata poniesiona przez komplementariusza/komandy-
tariusza będzie podlegać odliczeniu od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych takiej części, w jakiej pozo-
stawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej 
kwocie jego przychodów, o ile strata ta nie będzie mogła zostać odliczona zgodnie z ogólnymi zasadami. Okres rozliczenia 
strat wynosi 5 lat. 

STOSOWANIE GENERALNEJ KLAUZULI UNIKANIA OPODATKOWANIA (GAAR) 

W zakresie korzyści podatkowych osiągniętych przez wspólników spółki komandytowej w związku z brakiem opodatkowa-
nia wypłat dokonywanych ze spółki nie stosuje się klauzuli GAAR, o ile działalność spółki komandytowej nie była sztuczna. 

 NIEKTÓRE JAWNE PODATKAMI CIT 

PIT 
/CIT 

Podatnikami CIT mogą stać się od 2021 r. również spółki jawne, jeżeli: 

- nie każdy wspólnik w takiej spółce jest osobą fizyczną oraz 

- spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego (do naczelnika US właściwego ze względu na jej siedzibę i do 
naczelników US właściwych dla każdego podatnika PIT czy CIT osiągającego dochody ze spółki) informacji o podatnikach 
bezpośrednio lub pośrednio partycypujących w jej zysku. W przypadku zmiany danych wspólników termin zgłoszenia za-
wiadomienia wynosi 14 dni. 

Nieterminowe dokonanie zgłoszenia lub jego brak skutkuje nabyciem statusu podatnika CIT dla spółki jawnej od 
pierwszego dnia roku obrotowego lub od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, do dnia likwidacji spółki 
lub wykreślenia z rejestru. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać do 31.01.2021 r. 

Pierwszy rok podatkowy tej spółki trwa od dnia, w którym spółka uzyskała ten status, do końca przyjętego przez tę spółkę 
roku obrotowego. W przypadku uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika spółka ta jest obowiązana: 

1) zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień po-
przedzający dzień uzyskania tego statusu oraz 

2) wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie, w którym spółka ta nie posiadała statusu podatnika, 
jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników tej spółki. 

 SPÓŁKA NIERUCHOMOŚCIOWA 

PIT 
/CIT 

W obu ustawach o podatku dochodowym proponuje się wprowadzenie nowego podmiotu o nazwie spółka nieruchomo-
ściowa. Będzie to podmiot, inny niż osoba fizyczna, obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do sporządzania 
bilansu, w którym: 

a) na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowiła wartość rynkowa nieru-
chomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości 
przekraczała 10 000 000 zł - w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, 

b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy  

najmniejszych podatników, głównie w firmy ro-
dzinne. Pomimo apelu przedsiębiorców ich głos 
w tej sprawie nie został wysłuchany przez Rząd. 
Zmianę tę wprowadzoną bez okresu umożliwia-
jącego się do adaptacji prowadzonych biznesów 
przez przedsiębiorców w trakcie trwania pande-
mii należy negatywnie ocenić. 
 
Kolejnym przykładem, który objawia profiska-
lizm jest ograniczenie ulgi na złe długi. Rezulta-
tem dla osób, które będą chciały uniknąć zapłaty 
dodatkowego podatku nie będzie znalezienie 
pracy w kraju, ale sposobu na zmianę rezydencji 
podatkowej lub unikanie opodatkowania.  
 
Do korzystnych zmian zaliczyć należy możli-
wość wydłużenia terminu odliczania darowizn 
przekazanych na cele COVID-19 w preferencyj-
nej wysokości oraz utrzymanie zwolnienia z opo-
datkowania przekazanych zapomóg i dopłat  
w podwyższonych limitach. 
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− co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na te-
rytorium RP lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 
000 zł albo równowartość tej kwoty określoną, oraz 

− w roku poprzedzającym rok podatkowy (rok obrotowy) przychody podatkowe (przychody ujęte w wyniku finan-
sowym) netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym 
charakterze lub z przeniesienia własności nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów 
w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów, 

- w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a. 

WHT 

W art. 41 ust. 4f-4p PIT i art. 26aa CIT  wskazano, że spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obo-
wiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane (przedmiotem transakcji zbycia są udziały 
(akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału 
w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym 
charakterze, w spółce nieruchomościowej), jest obowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako 
płatnik, 19% podatek od dochodu z tego tytułu. Będzie go wpłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji jest podmiot niemający siedziby lub zarządu 
na terytorium RP lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium RP. W przypadku nieposiadania przez 
spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji, podatek należny ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej 
zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułu uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze. 

PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY DLA SPÓŁEK SPOZA UE I EOG 

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium RP będzie obowiązana ustanowić przed-
stawiciela podatkowego, spełniającego określone kryteria - który w imieniu i na rzecz spółki,  będzie pełnił obowiązki 
płatnika i będzie odpowiadać solidarnie ze spółką za zobowiązanie podatkowe rozliczane w jej imieniu. Za brak ustanowie-
nia przedstawiciela będzie grozić sankcja w postaci kary pieniężnej w wysokości do 1.000.000 zł. Ustanowienie przedsta-
wiciela podatkowego nie będzie wymagane w przypadku spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE 

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, 
tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej, będą obowiązani przekazywać Sze-
fowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obroto-
wego) elektronicznie informację o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie udziały 
(akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze. 

STRATEGIA PODATKOWA 

Spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do sporządzania i opublikowania w terminie 12 m-cy po zakończeniu roku 
podatkowego na własnej stronie internetowej informacji podatkowej o strategii zawierające informacje o: 

− stosowanych procesach oraz procedurach zapewniających wykonanie obowiązków prawa podatkowego,  

− przekazanych schematach podatkowych (MDR),  

− transakcjach z podmiotami powiązanymi (TP),  

− planowanych i realizowanych działań restrukturyzacyjnych, 

− uzyskanych interpretacjach podatkowych, wydania ogólnej interpretacji, WIS, WIA, 

− rozliczeniach z rajami podatkowymi,  

− realizowanej strategii podatkowej przez PGK. 
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 LIMIT STAWKI CIT 9% 

CIT Podwyższeniu uległ limit podstawy dla stawki CIT w wysokości 9% w przypadku podatników, u których przychody 
osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.  
Do wyjątków należy: 

− stosowanie obniżonego limitu stawki 9% CIT w 2021 r. z tytułu restrukturyzacji podatnika dokonanej w okresie 01-
31.12.2020 r. 

− stosowanie wyłączeń ze stawki 9% CIT w 2021 r. dla spółek podzielonych lub aportów dokonanych w okresie 01-
31.12.2020 r. 

Szczególne uregulowania dotyczą podatników których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, rozpoczął się przed dniem 
1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., i których przychody osiągnięte od początku roku podatkowego 
do dnia 31 grudnia 2020 r. nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro, mogą stosować stawkę podatku 9% do końca miesiąca, 
w którym ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły tej kwoty. 

 ZMIANY W TP 

PIT 
/CIT 

RZECZYWISTY WŁAŚCICIEL Z RAJU PODATKOWEGO 

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych będzie obejmował również transakcje z podmiotami, których 
rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą kon-
kurencję podatkową, gdy wartość transakcji przekroczy 500.000 zł. Co istotne nie będzie to musiała być transakcja kontro-
lowana.  

Próg 100.000 zł został utrzymany dla transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję, przy czym nie 
będzie uzależniony od dokonanych zapłat, a wyłącznie od wartości transakcji. 

Domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z 
podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy 
ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do dochowania należytej staran-
ności. 

WYMAGANIA DLA LOCAL FILE 

Rozszerzono zakres elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji z podmiotami  
z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści eko-
nomicznych, w tym podatkowych oraz krąg podatnik zobowiązanych do jej sporządzenia - podatnicy i spółki niebędące 
osobami prawnymi. 

ZWOLNIENIE COVID-19 

Zwalnia się z obowiązku posiadania oświadczenia dokonania drugostronnie korekty cen transferowych jeżeli ta korekta 
jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał 
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19. Przepis ten ma zastosowanie od dnia 
następującego po ogłoszeniu ustawy (najprawdopodobniej od 01.12.2020 r.). 

Zwolnione ze sporządzenia dokumentacji cen transferowych będą podmioty krajowe, gdzie podmiot powiązany osią-
gnął łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośred-
nio poprzedzającym ten rok. 

SZERSZY KRĄG OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISANIA OŚWIADCZEŃ TP 

Równocześnie oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składane za rok podatkowy 
lub rok obrotowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, może podpisać szerszy krąg podmiotów, w tym:  

1) osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną, 
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2) osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu 
powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych 

– przy czym nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. 

Przepis ten ma zastosowanie od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy (najprawdopodobniej od 01.12.2020 r.). 

 ROZLICZENIE STRAT PODMIOTÓW PRZEJMOWANYCH 

CIT Nie będą podlegały odliczeniu od dochodu straty podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsię-
biorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego: 
1) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub na-

byciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności 
przed takim przejęciem lub nabyciem, lub 

2) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy,  
w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały. 

 

 UREGULOWANIE ZOBOWIĄZANIA ŚWIADCZENIEM NIEPIENIĘŻNYM 

PIT 
/CIT 

W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości albo w części zobowiązanie,  
w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), po-
działu pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni, przychodem takiego podatnika 

jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. 
 

 OGRANICZENIE ULGI ABOLICYJNEJ 

PIT Z początkiem roku ograniczeniu ulegnie możliwość skorzystania przez podatników z ulgi abolicyjnej. Podatnikom będzie 
przysługiwało prawo do skorzystania z odliczenia kwoty nie wyższej niż kwota 1360 zł w skali roku (art. 27g w zw.  
z art.27a ust. 1 pkt 1 PIT).  
Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania do dochodów osiąganych zagranicą ze stosunku pracy lub usług wyko-
nywanych w ramach umowy zlecenia i o dzieło, z wyłączeniem prac wykonywanych w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, jeżeli dochody te będą osiągane poza terytorium lądowym państw.  
W rezultacie tylko niewielki krąg pracowników świadczących prace poza lądem będzie miał prawo do skorzystania z ulgi 
abolicyjnej w obecnym zakresie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPA EOL: 
 

EOL KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO sp. z o.o. sp.k. 
doradztwo biznesowe, reprezentacja przed organami i sądami, opinie, szkolenia, podatkowe prawo międzynarodowe, au-
dyty, restrukturyzacje, optymalizacje, artykuły prasowe i naukowe 
 

EOL SOIŃSKI RADCY PRAWNI s.c. (poprzednio: MERITUM S.C.) 
doradztwo prawne, zastępstwo procesowe, porady, pisma 
 

EOL sp. z o.o. USŁUGI KSIĘGOWE 
pełna księgowość, płace, kadry, statystyka, raporty 
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