
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

5 najczęściej
popełnianych błędów
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SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

Czy wiesz?

Spółka komandytowa jest drugą najbardziej

popularną formą spółki po spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością .

 

Jest bardziej popularna niż spółki jawne,

spółki partnerskie czy spółki akcyjne.
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Składki ZUS

Brak optymalizacji podatkowej

Pokrycie wydatków spółki przez wspólnika

Nazwa komandytariusza w nazwie spółki

Pułapka przy amortyzacji

w spółce komandytowej

JAKIE BŁĘDY SĄ POPEŁNIANE
 NAJCZĘŚCIEJ ?



1Składki ZUS

A jeśli jest więcej niż 1 wspólnik?

CZY WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

JEST ZWOLNIONY Z ZUS ?

Spółka komandytowa jest obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
jedną z najbardziej popularnych spółek wpisanych do KRS. Przede
wszystkim spółka komandytowa musi mieć minimum dwóch wspólników -
komandytariusza i komplementariusza. 
 
Dosyć często występuje również w formie powiązanych spółek – tj. spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością występuje jako komplementariusz w
spółce komandytowej. 
 
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólnicy nie
podlegają ubezpieczeniom społecznym ani nie płacą składki zdrowotnej –
pod warunkiem, że w spółce występuje minimum 2 wspólników.
Mimo, że spółka komandytowa jest wpisana do KRS jest spółką osobową,
której wspólnicy podlegają ubezpieczeniom jako osoby prowadzące
działalność gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje fakt, że jest ich dwóch
lub więcej. 
 
Niestety bardzo często zapomina się o tym, że wspólnicy powinni zgłosić
się do ubezpieczenia (Spółka nie jest płatnikiem składek wspólników, ale
oni sami) i opłacać składki z tytułu bycia wspólnikiem spółki
komandytowej. Oczywiście należy uwzględnić także inne tytuły do
ubezpieczeń i pamiętać, że wspólnikowi spółki komandytowej niestety nie
przysługują wszystkie ulgi dla przedsiębiorców w zakresie ZUS.



2Brak optymalizacji podatkowej

w spółce komandytowej

KTO I JAK PŁACI PODATEK DOCHODOWY?

Ponieważ spółka komandytowa jest spółką osobową, nie jest podatnikiem
podatku dochodowego. Podatek opłacają wspólnicy spółki. 
 
Jeśli wspólnikiem będzie inna spółka np.  spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, będzie ona opłacać podatek CIT od dochodów
uzyskiwanych z udziału w spółce. 
 
Jeśli wspólnikiem jest osoba fizyczna – będzie opłacać podatek PIT. 
 
Spółkę komandytową najczęściej wybiera się z uwagi na optymalizację
podatkową połączoną z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników.
I tu pojawia się kolejna pułapka, a mianowicie:
Jeśli wspólnik nie złoży oświadczenia o wyborze podatku liniowego do
opodatkowania jego dochodów z tytułu działalności gospodarczej, w tym
wypadku z tytułu udziału w spółce komandytowej, bardzo szybko może się
okazać, że nie osiągnie zakładanego celu optymalizacji. 
 
Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, będzie musiał zapłacić
32% podatku dochodowego, jeśli nie wybierze w odpowiednim momencie
podatku liniowego do opodatkowania swoich dochodów.
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3Pokrycie wydatków spółki przez wspólnika

Kto zapłaci za wydatki?

BRAK ŚRODKÓW W SPÓŁCE ?

W spółkach rozpoczynających działalność, często pojawia się sytuacja, że w
kasie spółki brakuje środków na pokrycie wydatków, lub po prostu
wspólnik z rozpędu opłaci wydatki spółki z prywatnych 
środków ;) 
 
Oczywiście takie sytuacje pojawiają się także w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością i nie jest to prawidłowe, aby wspólnicy opłacali wydatki
spółki. 
 
O ile w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, taka sytuacja oprócz
właściwego ujęcia i zgromadzenia wymaganej dokumentacji nie będzie
rodzić skutków podatkowych – po prostu potraktujemy ją jako pożyczkę
dla spółki, która jest zwolniona z PCC (podatku od czynności
cywilnoprawnych), o tyle w spółce komandytowej sytuacja będzie mocniej
skomplikowana.
 
Po pierwsze potraktowanie opłacenia rachunków spółki przez wspólnika
jako pożyczki – będzie traktowane jako zmiana umowy spółki w zakresie
podatkowym. Będzie się ona wiązała także z obowiązkiem opłacenia
podatku PCC od wartości pożyczki – w wysokości 0,5% - w terminie 14 dni. 
 
Co w sytuacji, gdy dowiemy się o tym fakcie zamykając miesiąc, długo po
terminie złożenia deklaracji i opłacenia podatku? No cóż zostanie nam
jedynie instytucja czynnego żalu 😞.
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4Nazwa komandytariusza w nazwie spółki

w spółce komandytowej

JAKIE BŁĘDY SĄ POPEŁNIANE
 NAJCZĘŚCIEJ ?

Nazwa spółki komandytowej rządzi się zupełnie innymi prawami niż nazwa
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
O ile spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, właściwie możemy nazwać
dowolnie, to w spółce komandytowej mamy dodatkowe wymogi. 
 
W nazwie spółki komandytowej musi znaleźć się nazwa komplementariusza,
czyli wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki bez ograniczeń. 
 
Jeśli np. komplementariuszem będzie spółka KWIATEK spółka  z o.o. – spółka
komandytowa będzie mieć nazwę KWIATEK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa. 
 
I tu pojawia się kolejna pułapka. Jeśli w nazwie spółki komandytowej pojawi
się nazwa, nazwisko komandytariusza, czyli wspólnika, który standardowo
odpowiada za zobowiązania spółki wyłącznie do kwoty sumy komandytowej,
jego odpowiedzialność mocno się zmieni. 
 
W takim przypadku będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za
zobowiązania spółki, bez względu na kwotę komandytową.
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5Pułapka przy amortyzacji

w spółce komandytowej

APORT I AMORTYZACJA ?

Jedną z form wkładów do spółki komandytowej jest wniesienie aportem
środków trwałych. Wbrew pozorom nie jest to rzadka sytuacja. 
 
Wspólnicy dokonując ustaleń w zakresie umowy spółki komandytowej,
wniesionych wkładów, zlecają najczęściej wycenę wnoszonego środka
trwałego licząc, że wycena będzie korzystniejsza niż wartość netto
wynikająca z ewidencji środków trwałych. 
 
No i mamy kolejną pułapkę ;) Wyceniona wartość środka trwałego nie
może być podstawą naliczeń amortyzacji podatkowej tych środków
trwałych. 
 
Zgodnie z przepisami – spółka powinna bowiem kontynuować amortyzację
środka trwałego według dotychczasowych zasad, czyli zasad stosowanych
przez wnoszącego aport.
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