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Od dnia 1 stycznia 2013 r. planuje się no-
welizację m.in. ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych. Projekt z dnia 
24 sierpnia 2012 r. wprowadza znaczące 
zmiany w systemie podatków dochodo-
wych - jedną z najistotniejszych jest na-
danie podmiotowości podatkowej spół-
kom komandytowo-akcyjnym. 

Przepis art. 12 projektu ustawy ma na celu 
wprowadzenie obowiązku kontynuacji 
przez SKA rozliczeń podatkowych doty-
czących zdarzeń, jakie miały miejsce przed 
dniem wejścia w życie ustawy. Zgodnie 
z uzasadnieniem, chodzi tu o kontynuację 
podatkowej wyceny własnych składników 
majątkowych i zdarzeń mających wpływ 
na rozliczenia w podatkach dochodowych, 
z wyłączeniem ulg i zwolnień związanych 
z sytuacją osobistą i rodzinną wspólnika 
tej spółki.

Dodatkowo, projekt precyzuje powyższą 
zasadę w odniesieniu do składników ma-
jątku podlegających amortyzacji przed 
dniem 1 stycznia 2013 r. Wskazuje się, iż 
w przypadku SKA, pomimo zmiany statu-
su podatkowego, zasady w zakresie spo-

sobu ustalenia wartości początkowej oraz 
amortyzacji nabytych tytułem wkładu 
wniesionego do spółki przed dniem 1 sty-
cznia 2013 r. środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych pozostają 
aktualne. Tak więc dokonując po dniu 31 
grudnia 2012 r. odpisów amortyzacyjnych 
od tych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych spółka zobo-
wiązana będzie do kontynuowania przyję-
tej wcześniej metody amortyzacji oraz uw-
zględniać będzie dotychczasowe odpisy 
amortyzacyjne. 

Przewiduje się również, zgodnie z art. 12 
ust. 4 projektu, że to wspólnicy SKA, którzy 
przed dniem wejścia w życie niniejszej us-
tawy dokonywali odliczeń wydatków na 
nabycie nowych technologii, poniesio-
nych przez SKA, zachowają w dalszym cią-
gu prawo do tych odliczeń. Analogiczną 
zasadę, tyle że w odniesieniu do instytucji 
tzw. kredytu podatkowego, wprowadza 
przepis ust. 5 omawianego artykułu.
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