
Spółka komandytowo-akcyjna jest 
spółką osobową stanowiącą swo-
istą hybrydę cech zarówno spółki 

osobowej, jak i  kapitałowej. Jednak to 
nie ciekawa konstrukcja przepisów ko-
deksu spółek handlowych powodowała 
tak dużą popularność tej formy prawnej 
wśród przedsiębiorców. Spółka ta, przed 
zmianami wprowadzonymi ustawą z dn. 
8.11.2013  r. o  zmianie ustawy o  podatku 
dochodowym od osób prawnych, o  po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o podatku tonażowym, sta-
nowiła prosty sposób na optymalizację 
podatkową.

Przed wprowadzeniem wspomnia-
nych zmian spółka komandytowo-akcyj-
na nie podlegała opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób prawnych. 
Tak jak pozostałe spółki osobowe była 
ona transparentna podatkowo, co ozna-
cza, że wyłącznie wspólnicy zobowiąza-
ni byli uiścić podatek od przypadającej 
im części zysku wypracowanego przez 
spółkę. Wyjątkowo korzystny sposób 
opodatkowania obejmował zyski uzyski-
wane przez akcjonariuszy takich spółek. 
Akcjonariusz nie był bowiem zobowią-
zany do zapłaty podatku od uzyskane-
go zysku, jeśli nie został on wypłacony, 
a  pozostawiony w  spółce. Bez znacze-

nia pozostawało, czy akcjonariusz jest 
osobą fizyczną czy prawną. Stanowi-
sko to potwierdzone zostało przez Na-
czelny Sąd Administracyjny w  uchwale 
z  dn. 16.01.2012 r. o  sygn. akt II FPS 1/11 
oraz uchwale z  dn. 20.05.2012 r. o  sygn. 
akt II FPS 6/12, a  także Ministra Finan-
sów w  interpretacji ogólnej w  zakresie 
opodatkowania dochodów niebędące-
go komplementariuszem akcjonariu-
sza spółki komandytowo-akcyjnej z  dn. 
25.11.2013 r.

Aktualnie art. 1 ust. 3 pkt. 1 usta-
wy o  podatku dochodowym od osób 
prawnych nadaje spółkom komandy-
towo-akcyjnym podmiotowość praw-
nopodatkową. Oznacza to, że spółka 
komandytowo-akcyjna obecnie opodat-
kowana jest w  sposób przewidziany dla 
spółek kapitałowych, tj. dwustopniowo. 
Na spółkę nałożony został podatek do-
chodowy ustalony w  stawce 19% od wy-
pracowanego zysku, co stanowi pierwszy 
poziom. Drugi natomiast, to podatek od 
dochodów z dywidend oraz innych przy-
chodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
o którym mówi art. 22 ust. 1 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych. 
Jego stawka również została ustalona na 
poziomie 19%.

Wprowadzone zmiany najmocniej 
uderzyły w  akcjonariuszy, którzy jak 
wskazane powyżej, mogli w zasadzie zu-
pełnie uniknąć podatku od zysków uzy-
skiwanych w  związku z  uczestnictwem 
w  spółce, pozostawiając je w  spółce. 
W obecnym stanie prawnym to komple-
mentariusz uzyskał pozycję uprzywi-
lejowaną w  stosunku do akcjonariusza. 
Zgodnie z  art. 22 ust. 1a ustawy o  po-
datku dochodowym od osób prawnych, 
komplementariusz podatek od zysków 
uzyskanych z  tytułu uczestnictwa 
w  spółce pomniejsza o  kwotę odpowia-
dającą iloczynowi procentowego udziału 
komplementariusza w zysku spółki i po-
datku należnego od dochodu tej spółki. 
Z  odliczenia można jednak skorzystać 
wyłącznie wtedy, gdy przychód z  tytułu 
udziału w  zysku spółki uzyskany zosta-
nie nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od 
końca roku podatkowego następującego 
po roku, w którym zysk został osiągnię-

ty. W praktyce to właśnie akcjonariusze 
w  największej części uczestniczyli w  zy-
sku spółki, dlatego biorąc pod uwagę 
dokonane zmiany, należy spodziewać się 
spadku popularności tej formy działal-
ności.

Zamiany, co do zasady, zaczęły być 
stosowane począwszy od pierwszego 
dnia roku obrotowego spółki rozpoczy-
nającego się po 31.12.2013 r., co oznacza, 
że spółki komandytowo-akcyjne stały 
się podatnikami podatku dochodowego 
od dnia 1.01.2014  r. Niemniej jednak, je-
śli spółka powstała przed dniem wejścia 
w  życie nowych przepisów, a  jej rok ob-
rotowy rozpoczęty w 2013 r., nie kończył 
się w dniu 31.12.2013 lub dokonała zmia-
ny roku obrotowego przed dniem wejścia 
w życie zmian przewidzianych w ustawie, 
okres niepodlegania ustawie o  podatku 
dochodowego od osób prawnych mógł 
zostać wydłużony. Temat zasadności 
istnienia takiej formy prowadzenia dzia-
łalności jak spółka komandytowo-akcyj-
na stał się o tyle aktualny, że w tym roku 
nawet spółki, którym udało się w wyma-
ganym terminie wydłużyć maksymalnie 
rok obrotowy (okres po zmianie może 
wynosić nawet 23 kolejne miesiące ka-
lendarzowe, liczone od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po zamknięciu 
poprzedniego roku obrotowego) zostały 
objęte ustawą.

Spółki komandytowo-akcyjne utra-
ciły swój największy walor, jakim były 
preferencyjne zasady opodatkowania, 
zatem spodziewać się można, że przed-
siębiorcy prowadzący działalność w  tej 
formie zaczną masowo likwidować bądź 
przekształcać spółki, a  dotyczące jej 
przepisy staną się martwe. To właś-
nie przekształcenie może być kluczem 
do zachowania korzystnych rozwiań 
związanych z  opodatkowaniem zysków 
spółki. Jako jedną z alternatyw wskazać 
można zmianę formy prawnej na spółkę 
komandytową z  jednoczesnym przystą-
pieniem do spółki maltańskiej spółki 
kapitałowej. Rozwiązanie to pozwoli, tak 
jak w  przypadku spółki komandytowo-
-akcyjnej na znaczną redukcję opodat-
kowania zysków z  tytułu uczestnictwa 
w spółce. Dodatkowym atutem jest fakt, 
że cel zostanie osiągnięty bez koniecz-
ności pozostawiania zysków w spółce.

CZY SPÓŁKI KOMANDYTOWO AKCYJNE SĄ JESZCZE POTRZEBNE 
W KONTEKŚCIE ZMIANY PRZEPISÓW O ICH OPODATKOWANIU.
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