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NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW 
LUTY 2021 

 
Podczas gdy luty przyniósł wyjaśnienia w zakresie spółek jawnych, pozostawiając nierozstrzygnięte problemy z rozliczaniem spółek ko-
mandytowych, marzec będzie miesiącem wypełniania przez podatników obowiązków sprawozdawczych związanych z zamknięciem roku. 

I. SPÓŁKA JAWNA  I KOMANDYTOWA PODATNIKIEM CIT  

CIT 
 
 

Spółka jawna – wykładnia MF 

Nieterminowe dokonanie zgłoszenia lub jego brak skutkuje posiadaniem 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. Zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która stała się już podatnikiem CIT, nie mają żadnego wpływu na ten 
status – wskazał wiceminister finansów Jan Sarnowski 15 lutego 2021 r. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18645. 

Zgodnie z wykładnią MF jeżeli spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia, np. spółki komandytowej, to informację 
CIT-15J powinna złożyć w terminie: 

• 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia – jeżeli w jego trakcie doszło do zmiany wspólników lub ich praw do udziału 
w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia), lub 

• przed dniem rejestracji przekształcenia – jeżeli w trakcie przekształcenia nie doszło do zmiany wspólników lub ich 
praw do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia); w tym przypadku informację CIT-15J 
musiałaby złożyć spółka przekształcana (czyli w tym wypadku komandytowa). 

Spółka komandytowa – przełomowy wyrok 

Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo-akcyjna nie 
ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Obowiązek podatkowy komplementariusza przekształca 
się w zobowiązanie podatkowe dopiero w momencie obliczenia dochodu spółki, bo wtedy pozna ona wysokość podatku do 
zapłaty przez komplementariusza. Wtedy też spółka będzie musiała obliczyć PIT komplementariusza, pobrać go i wpłacić do 
urzędu skarbowego – orzekł NSA w wyroku z 3.12.2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18. 

Wykładnię NSA można odnosić również do komandytariuszy spółek komandytowych, gdyż oba typy spółek komandy-
towych są uregulowane teraz w jednej definicji. Zastosowanie się do tego stanowiska będzie prawdopodobnie stanowiło pole 
sporu z organem podatkowym, należy domyślać się, iż fiskus nie podzieli stanowiska prezentowanego przez NSA. 

II. SLIM VAT – UPROSZCZENIA PODATKU VAT 

VAT 
 

W ramach SLIM VAT wprowadzone zostały m.in. następujące uproszczenia dla podatników VAT: 

• wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy (przy rozliczeniach miesięcznych), 

• odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży (następstwo rozstrzygnięć przez Try-
bunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie C-225/18 oraz Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt I FSK 2084/15) 

• zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł, 

• uproszczone zasady stosowania kursu walut do przeliczania faktur, 

• zmiana zasad rozliczania faktur korygujących. 

Obecnie trwają prekonsultacje dotyczące wprowadzenia SLIM VAT 2, zmian mających na cele ułatwienie przepisów prawa 
poprzez realizację postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Pakiet zmian ma wejść w życie z 1 października br., część 
zmian zostanie wdrożonych od 1 stycznia 2022. Wśród uproszczeń wymienić należy:  

• łatwiejsze wystawianie korekt faktur, rezygnację z duplikatu faktury, wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie 
faktury z 30 do 60 dni, 

• uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT, 
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SPÓŁKI JAWNE – CIT FOREVER? - NIE 
Dzisiejsze zapatrywanie fiskusa nie powinno 
ostać się w orzecznictwie sądowym. Nie mieści 
się to bowiem w granicach rozsądku, żeby 
dziury prawne łatać ciągle stanowiskami wice-
ministrów – inicjatorów zmian legislacyjnych.  
Nie do zaakceptowania jest stanowisko, że 
spółka jawna nigdy nie może zrzucić statusu po-
datnika CIT. Przepisy tego tak nie normują. Lo-
gika prowadzi wprost do odwrotnych wniosków 
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• łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, 

• wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat. 
 

III.  WAŻNE TERMINY 

TP 

Dokumentacja cen transferowych  

Termin przygotowania dokumentacji podatkowej, oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz informacji o cenach, tzw. 
TPR za rok 2020 upływa 30.09.2021 r. Podatnicy powinni jednak już teraz dokonać weryfikacji progów i rozpocząć prace 
związane z przygotowaniem analiz porównanych (z uwagi na COVID-19 wiele z nich straci swą aktualność).  

Przypominamy, iż obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych uzależniony jest od wartości transakcji: 

• 10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych, 

• 2 mln zł dla transakcji usługowej oraz pozostałych, 

• 100 tys zł dla tzw. rajów podatkowych (przy czym tu liczą się płatności także do niepowiązanych podmiotów). 

CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020 

Podatnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finan-
sowego oraz złożenia CIT-8 w terminie do 31.03.2021 r. 

UWAGA! Ministerstwo Finansów poinformowało, iż planowane jest przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 za 2020 r. 
oraz wpłaty podatku z 31 marca 2021 na 30 czerwca 2021 r. Ułatwienia te jednak mają dotyczyć tylko tych podmiotów, które 
zostały dotknięte przez pandemię COVID-19. Proponowane rozwiązanie ma na celu poprawę płynności finansowej przedsię-
biorców i zapewnienie dodatkowego czasu dla podatników na przygotowanie zeznania CIT w czasach pandemii. 
 
I-III opracowała: Patrycja Mikuła, doradca podatkowy nr 13151 
 

IV. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

PN 

W dniu 24.02.2021 r. TK opublikował wyrok w sprawie SK 39/19 dotyczący opodatkowania nieruchomości posiadanych przez 
przedsiębiorców. Trybunał wskazał, iż: 

O związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej nie decyduje wyłącznie posia-
danie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. 

Na razie brak uzasadnienia wyroku. Niemniej jednak potwierdza on, że nie może być automatyzmu po stronie fiskusa w oce-
nie, czy dana nieruchomość jest lub nie w posiadaniu przedsiębiorcy. 

              Opracował: Michał Wojtas, doradca podatkowy nr 10591 

 

– z momentem utraty przesłanek „wrzucają-
cych” na CIT spółka powinna przestać podlegać 
tym przepisom. Można oczywiście dyskutować, 
czy efekt powinien być na koniec roku czy nie, 
ale nie ma zgody na zasadę „forever”… 
 

SIMPLE VAT - EDYCJA POLSKA 
Proces stanowienia prawa podatkowego zdu-
miewa coraz bardziej. Ilość problemów z któ-
rymi borykają się podatnicy w związku z noweli-
zacją w zakresie opodatkowania spółek jaw-
nych i komandytowych wciąż nie uległa zmniej-
szeniu. 
Uproszczenia SLIM VAT są uproszczeniem 
tylko z nazwy skoro w tle trwają prace dotyczące 
objaśnień podatkowych mających na celu do-
precyzowanie i wyjaśnienie jak należy interpre-
tować przepisy oraz przygotowania SLIM VAT 
II, który ma obowiązywać od października br. 
Strach się bać, co przyniosą kolejne wersje 
uproszczeń… 

 
TK – OPODATKOWANIE NIERUCHO-
MOŚCI PRZEDSIĘBIORCY – DEJA VU? 
To już drugi wyrok w tej sprawie – 12.12.2015 r. 
zapadł podobny wyrok w sprawie SK 13/15.  
Choć zakwestionowane przepisy zmieniły się  
w 01.01.2016 r. istota regulowanej przez nie 
kwestii nie zmieniła się – wydaje się, że wyrok 
TK z 2015 r. powinien być przesądzający w po-
wyższej materii, z resztą słusznie. Od dawna 
przez orzecznictwo przyjmowany jest argument 
braku automatyzmu w przypadku osób fizycz-
nych 
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