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NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW 
GRUDZIEŃ  2020 

 

W świątecznym wydaniu newslettera przedstawiamy informacje nt. obowiązków podatkowych jakim powinni sprostać podatnicy przed 
końcem bieżącego roku kalendarzowego. 
Życzymy uważnej lektury! 
 
 

I. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2021  

CIT 
 
 

OŚWIADCZENIE O OPÓŹNIENIU NABYCIA STATUSU PODATNIKA CIT 

Wspólnicy spółek komandytowych do końca roku muszą podjąć decyzję, od kiedy spółka komandytowa będzie podatnikiem 
CIT! – już od 01.01 czy najpóźniej od 01.05.2021 r.? 

Decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez spółkę komandytową powinna zostać podjęta  
w drodze uchwały/zarządzenia komplementariusza za zgodą komandytariusza. Wprawdzie ustawodawca nie określił tego 
w art. 12 ustawy o zmianie ustawy nowelizującej PIT i CIT (Dz.U. 2020, poz. 2123), przy czym do takich wniosków prowadzi 
analiza przepisów KSH (art. 117 KSH oraz art. 121  § 1 i § 2 KSH) odnośnie spółek komandytowych.  

Rekomendujemy przesłanie informacji o podjęciu uchwały/ zarządzenia w danym przedmiocie do właściwego urzędu skarbo-
wego. Informacja ta – naszym zdaniem –  powinna zostać przesłana do końca 2020 roku (liczy się data nadania). 

II. CENY TRANSFEROWE 2019 

CIT 
PIT 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI TP ORAZ STOSOWANIU CEN RYNKOWYCH 

Podmioty, które są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym za 
pośrednictwem platformy ePUAP oświadczenie o jej sporządzeniu wraz z oświadczeniem, że ceny transferowe transakcji 
kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą 
podmioty niepowiązane. Oświadczenie musi zostać podpisane przez kierownika jednostki. Oświadczenie należy podpisać za 
pomocą podpisu elektronicznego -  podpisu  zaufanego,  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  lub podpisu osobistego, 
zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.  

Wzór oświadczenia dostępny jest: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lo-
kalnej-dokumentacji-cen-transferowych/ 

INFORMACJĄ O CENACH TRANSFEROWYCH 

Ponadto, podmioty obowiązane do sporządzania takiej dokumentacji lub realizujące transakcje kontrolowane zwolnione z obo-
wiązku jej sporządzenia (na podstawie stosownych przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT) przekazują Szefowi KAS informację 
o cenach transferowych za rok podatkowy (podatnicy PIT na formularzu TPR-P, a podatnicy CIT na formularzu TPR-C). Oświad-
czenie/informacje składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie może zostać złożone przez pełno-
mocnika (UPL-1). 

Termin przekazania zarówno oświadczenia, jak i informacji o cenach transferowych upływa 31.12.2020 r.  

III.  PFR 2020  

 

TERMIN ZGŁOSZENIA OŚWIADCZENIA/PEŁNOMOCNICTWA 

Przypominamy, że obowiązkiem beneficjenta programu rządowego „Tarcza  Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Ma-
łych i Średnich Firm” jest  dostarczenie do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które skła-
dały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej),  
a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta. 
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Komentarz: 
 

KONIEC ROKU PODATKOWEGO = 
OSTATNIE OBOWIĄZKI + NOWE PRZE-
PISY 

Koniec roku to czas przygotowania się do 
zmian wprowadzonych przez nowelizacje 
ustaw podatkowych, które zaczną obowią-
zywać od początku 2021 r. 

PODATKI   PRAWO  KIĘGOWOŚĆ 
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W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę upoważnioną do sa-
modzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. członka zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do jednoosobowej re-
prezentacji albo osobę prowadzącą jednoosobową działalność działającą bezpośrednio we własnym imieniu), konieczne jest 
przedłożenie: 
a) odpisu aktualnego/pełnego z KRS, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek  o udzielenie subwencji finan-

sowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta; albo 
b) wydruku z CEIDG, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie 

do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta. 

Jeżeli wniosek złożyła inna osoba nieumocowana w KRS, wówczas konieczne jest złożenie oświadczenia, które podpisy-
wane jest podpisem kwalifikowalnym zgodnie z reprezentacją firmy. Beneficjent ma również możliwość przedłożenia pełnomoc-
nictwa według Załącznika nr 2 do Regulaminu (pełnomocnictwo musi być podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji/zło-
żeniem wniosku odwoławczego, oświadczenie musi być podpisane po dacie zawarcia umowy subwencji albo złożenia wniosku 
odwoławczego). 

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów za pomocą bankowości elektronicznej możliwe jest złożenie ww. doku-
mentów w formie papierowej z podpisami notarialnie poświadczonymi zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.  
 
W przypadku niedostarczenia dokumentów Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji. 
 
Opracowała: Patrycja Mikuła, doradca podatkowy nr 13151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To również okres kiedy przedsiębiorcy po-
winni zwrócić baczną uwagę na dopełnie-
nie obowiązków dotyczących terminów na 
złożenie oświadczenia o wyborze mo-
mentu opodatkowania CIT przez spółki ko-
mandytowe, zgłoszenia osób umocowa-
nych w programie PFR (pod rygorem 
zwrotu całej subwencji!) czy przedłożenia 
oświadczenia o sporządzeniu dokumenta-
cji wraz z informacją o cenach transfero-
wych. 

Powyższe na pewno nie wyczerpuje 
wszystkich obowiązków czy możliwości, 
jak np. zastanowienia się nad zmianą spo-
sobu opodatkowania PIT – ryczałtem, po-
datkiem liniowym czy może wg zasad ogól-
nych??? 
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