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Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza zna-
czące zmiany w systemie podatków do-
chodowych. Jedną z najistotniejszych jest 
nadanie podmiotowości podatkowej spół-
kom komandytowo-akcyjnym. W celu uni-
knięcia zamieszania przy przechodzeniu 
z jednego stanu prawnego na drugi, pro-
jekt ustawy zawiera przepisy przejściowe.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie 
przepisu przejściowego (art. 7 projektu 
ustawy) mającego na celu stworzenie ta-
kiego stanu prawnego po wprowadzeniu 
opodatkowania dochodów na poziomie 
SKA, aby skutki ekonomiczne u komple-
mentariusza SKA dotyczące prawa do roz-
liczania strat, pozostały w możliwie niez-
mienionym zakresie.

Zgodnie z tym przepisem przejściowym 
komplementariuszom, którzy do dnia 31 
grudnia 2012 r. ponieśli stratę z udziału 
w SKA i prowadzą po tym dniu działalność 
gospodarczą, będzie przysługiwało prawo 

rozliczania takich strat dalej na ogólnych 
zasadach, czyli poprzez pomniejszenie 
o ich wielkość dochodów uzyskiwanych 
z prowadzonej działalności gospodarczej. 
Przepisy te mają mieć zastosowanie za-
równo do komplementaduszy będącymi 
podatnikami podatku dochodowego od 
osób fizycznych jak i prawnych.

Przewiduje się również przepis, w myśl 
którego komplementariusz będący osobą 
fizyczną, który poniósł stratę z udziału 
w SKA, przed dniem 1 stycznia 2013 r. i nie 
prowadzi działalności gospodarczej po 
dniu 31 grudnia 2012 r. będzie mógł stratę 
z tytułu uczestnictwa w tej spółce, w czę-
ści uprzednio nieodliczonej, rozliczać z do-
chodami uzyskanymi ze SKA, które zgod-
nie z przepisami ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych będą za-
liczane do „kapitałów pieniężnych”, a więc 
z przychodami z innego źródła. Jednakże 
prawo dokonania rozliczenia straty ze SKA 
będzie przysługiwało komplementariuszo-
wi, pod warunkiem, że w roku poniesienia 
tej straty przychody z tytułu udziału w zys-
ku SKA stanowiły co najmniej 90% łącz-
nych przychodów podatnika ze źródła 

„pozarolnicza działalność gospodarcza”, 
z których dochód podlega opodatkowa-
niu. Odliczaniu będzie podlegała wyłącz-
nie ta strata, która uprzednio nie pomnie-
jszyła dochodu (przychodu) do opodat-
kowania i którą podatnik ma prawo od-
liczyć.

Strata ta będzie podlegała odliczeniu na 
zasadach wynikających z ogólnego prawa 
do rozliczania strat w ramach jednego 
źródła przychodów, określonych w art. 9 
ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Jan Furtas
Młodszy Konsultant Podatkowy

jan.furtas@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 69

§§ §

Podatkowe Espresso nr 2012 10 01 000162

Konferencja Bezpieczeństwa Podatkowego
Poznań - 19.10.2012, Wrocław - 25.10.2012
Łódź - 29.10.2012, Warszawa - 23.11.2012

http://www.isp-modzelewski.pl/
http://www.isp-modzelewski.pl/20121001392/Serwis-Doradztwa-Podatkowego/Serwis-Doradztwa-Podatkowego-nr-000162-1-pazdziernika-2012-r/Strona-23.html
http://focusfinance.pl/category/aktualnosci-kontrolne/

	21: Jan Furtas

