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Rządowy projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw przewiduje m.in. 
włączenie spółek komandytowo-akcyjnych 
(dalej „SKA”) w zakres podmiotowy ustawy 
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych.

Poniżej zostały opisane stanowisko i założe-
nia MF w zakresie opodatkowania SKA. Obec-
nie obowiązujący stan prawny został opisany 
w poprzednim wydaniu Serwisu.

Zgodnie z przedstawionym wraz z projektem 
uzasadnieniem uchwała NSA z dnia 16 stycz-
nia 2012 r. (sygn. II FPS 1/11) w istotny spo-
sób czyni wyłom w systematyce opodatko-
wania podatkiem dochodowym dochodów 
uzyskiwanych z działalności prowadzonej 
przez spółki nieposiadające osobowości pra-
wnej. Zdaniem MF przyjęcie, że akcjonariusz 
uzyskuje przychód podatkowy dopiero 
w momencie faktycznego wypłacenia mu 
udziału z zysku (ewentualnie w dacie pod-
jęcia uchwały o podziale i wypłacie zysku) - 
a nie w momencie uzyskania przychodu 
przez SKA - powoduje, iż przychody i koszty 
generowane w toku prowadzonej działal-

ności gospodarczej na poziomie SKA w części 
przypadającej na akcjonariusza nie są opo-
datkowane zaliczkowo w trakcie roku podat-
kowego, a w razie niewypłacenia akcjonariu-
szowi zysku spółki - także po jego zakończe-
niu. Daje to w praktyce akcjonariuszom tej 
spółki możliwość odraczania opodatkowania 
w dłuższym horyzoncie czasowym. Zdaniem 
twórców projektu działanie to nie byłoby ne-
gatywne z punktu widzenia budżetu tylko 
wówczas, gdy SKA wykazywałaby stratę. De 
facto w wyniku przyjęcia przez orzecznictwo 
poglądu wyrażonego w omawianej uchwale 
wąskiej grupie podatników, tj. akcjonariu-
szom S.K.A. przyznana została preferencja 
podatkowa pozwalająca na nieopodatkowa-
nie, generowanego na poziomie SKA (będą-
cej przedsiębiorcą na podstawie przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej), do-
chodu z działalności gospodarczej prowadzo-
nej przez tą spółkę — do czasu wypłaty ak-
cjonariuszowi zysku takiej spółki. MF stoi na 
stanowisku, że przyznanie takiej preferencji 
stawia tę grupę podatników w sytuacji uprzy-
wilejowanej zarówno w stosunku do komple-
mentariuszy SKA, jak i wspólników innych 
spółek osobowych. Budzi to wątpliwości na-
tury konstytucyjnej w świetle zasady spra-
wiedliwości podatkowej określonej w art. 84 
Konstytucji RP.

W uzasadnieniu projektu podkreślono rów-
nież dynamiczny wzrost liczby działających 
w Polsce SKA. Jest to instrument wykorzysty-

wany przez wszystkie kategorie podmiotów, 
niezależnie od ich wielkości. Z tej formy opty-
malizacji korzystają np. spółki publiczne 
(w ramach grupy kapitałowej). Jest ona 
szczególnie popularna wśród podmiotów 
z branży deweloperskiej, finansowej i dorad-
czej. Wspólnikami SKA są także podmioty 
zagraniczne.

Wskazana powyżej interpretacja przepisów 
oraz argumenty, zdaniem MF, uzasadniają 
konieczność nowelizacji w przedmiotowym 
zakresie. Wobec tego, proponuje się objąć 
SKA zakresem podmiotowym ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. W konsekwencji tej noweli-
zacji SKA stałaby się, podatnikiem podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

Zdaniem MF, rozwiązanie to przywróci zabu-
rzoną równowagę w opodatkowaniu docho-
dów z działalności gospodarczej. Konsekwen-
cją nadania SKA podmiotowości na gruncie 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. jest wprowa-
dzenie dwóch poziomów opodatkowania 
dochodu wypracowanego przez tą spółkę - 
podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu 
do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółki akcyjnej. Wspólnicy SKA (czyli akcjo-
nariusz i komplementariusz) zostaną opodat-
kowani od faktycznie uzyskanego przez nich 
dochodu z uczestnictwa w zysku takiej spół-
ki. Żaden z nich nie będzie zatem opodatko-
wany „na bieżąco” z tytułu prowadzonej przez 
S.K.A. działalności gospodarczej. Jak wspom-
niano opodatkowanie z tego tytułu będzie 
bowiem następowało na poziomie samej 
spółki.
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