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Warszawa, dnia 18.09.2020 

 

Ewa Sobkiewicz 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych 

 

 

Pan 

Tadeusz Kościński 

Minister Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

działając w imieniu najstarszej i największej organizacji zrzeszającej firmy rodzinne (ponad 

600 firm, 50 tys. pracowników, 15 mld obrotów) w związku z opublikowanymi na stronie Rządowego 

Centrum Legislacji projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (numer projektu 

UD126) wnosimy o porzucenie planów podwójnego opodatkowania spółki komandytowej oraz 

spółek jawnych z powodów przedstawionych poniżej. 

Spółka komandytowa jest bardzo często wybierana przez polskie firmy rodzinne jako 

najbardziej odpowiednia forma prawna. Dlaczego? Ponieważ działalność gospodarcza, spółka 

cywilna oraz spółka jawna są ryzykowne w przypadku śmierci właściciela firmy. Spółka cywilna i 

spółka jawna ulegają rozwiązaniu w przypadku śmierci wspólnika (art. 58 § 1 pkt 4 kodeksu spółek 

handlowych oraz art. 872 kodeksu cywilnego). Rozwiązaniem problemu nie jest możliwość wstąpienia 

do spółki spadkobierców, ponieważ postępowania spadkowe potrafią trwać latami, co powoduje brak 

możliwości efektywnego prowadzenia biznesu do czasu ustalenia kręgu spadkobierców. Rozwiązaniem 

tego problemu jest zmiana formy prawnej. 

Prawo dopuszcza dokonywanie zmian formy prawnej (przekształcenia, aporty 

przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części). Każda spółka handlowa może być przekształcona w 

inną spółkę handlową, a ponadto spółka cywilna może być przekształcona w spółkę osobową. Niejasne 

przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych doprowadziły do absurdalnej 

sytuacji. Dlaczego? Ponieważ przedsiębiorcy zmieniający formę prawną (na co wyraźnie zezwala 

ustawodawca) raportowali, że zmiana formy prawnej może być schematem podatkowym (czym 

oczywiście nie jest). Stąd mogło powstać zupełnie mylne wrażenie, że spółka komandytowa jest formą 

optymalizacji podatkowej. 

Wbrew zapowiedziom projekt ustawy nie dotyczy dużego biznesu, tylko uderza w polskie 

mikro, małe i średnie firmy. Dlaczego? Przedsiębiorcy rodzinni chcąc budować biznes na pokolenia 

muszą zmienić formę prawną z jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki 

jawnej. Te formy prowadzenia działalności są być może odpowiednie na początkowym stadium 

rozwoju, ale nie zapewniają możliwości przekazywania firmy z pokolenia na pokolenie. Ustawa o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest kołem ratunkowym dla tych 

przedsiębiorców, którzy nie zdążyli z dokonaniem zmiany formy prawnej. Nie jest to jednak instrument, 

którym można się posłużyć w zaplanowanej sukcesji. Zarząd sukcesyjny jest bowiem ustanawiany na 

wypadek śmierci przedsiębiorcy i nie może być wykorzystany do przekazania firmy za życia. 
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W związku z powyższym do tej pory możliwość wyboru formy prowadzenia działalności 

ograniczała się do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz akcyjnej. Spółka komandytowa, jako jedyna z tych form prawnych nie była opodatkowana 

podatkiem CIT, dlatego też była wybierana przez firmy rodzinne, jako forma, która łączy 

dotychczasowe opodatkowanie z możliwością unieśmiertelnienia biznesu poprzez wprowadzenie, 

jako komplementariusza osoby prawnej. Śmierć komandytariusza nie stanowi bowiem przyczyny 

rozwiązania spółki (art. 124 § 1 kodeksu spółek handlowych).  

Projekt ustawy przewiduje także wyodrębnienie ze spółek jawnych tych, które będą określane 

jako „spółka nieruchomościowa.” Spółka nieruchomościowa to taka, której 50% wartości rynkowej 

aktywów stanowią nieruchomości. Tym samym, projekt ustawy zakład opodatkowanie prawie 

wszystkich spółek jawnych z sektora MŚP. Dlaczego? Ponieważ u większości przedsiębiorców 

najbardziej cennym aktywem jest nieruchomość lub zakład, w którym prowadzona jest działalność. 

Kryterium 50% bez żadnych progów kwotowych powoduje, że nawet najmniejsze spółki jawne, 

które są właścicielami nieruchomości będą podwójnie opodatkowane oraz dodatkowo zostaną 

objęte obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Projekt doprowadzi do opodatkowania 

całego rodzimego biznesu podwójnym opodatkowaniem. Tym projektem zachęcacie Państwo do tego, 

żeby prowadzić działalność gospodarczą w formie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, co cofa gospodarkę do modelu kupieckiego.  

Podsumowując, celem projektu nie jest uszczelnianie systemu podatkowego. Cel projektu jest 

wyłącznie fiskalny. Jeżeli w wyniku pandemii budżet państwa jest w trudnej sytuacji to należy 

zmniejszać wydatki publiczne lub podnieść podatki. Podniesienie podatków powinno dotyczyć 

wszystkich, a nie wybranej grupy społecznej (polskich przedsiębiorców rodzinnych). Zwiększenie 

podatku PIT dla wszystkich byłoby zdecydowanie bardziej skutecznym i mniej kosztownym 

rozwiązaniem niż wprowadzanie kolejnych skomplikowanych przepisów podatkowych. 

Piętą achillesową naszej gospodarki jest nieudolny system podatkowy, który zamiast 

rzeczywistej reformy i uproszczenia staje się tak skomplikowany, że nikt nie jest w stanie w nim 

funkcjonować - ani urzędnicy skarbowi, ani przedsiębiorcy, ani instytucje otoczenia biznesu. W 

imieniu środowiska firm rodzinnych wnosimy o wstrzymanie wyrywkowych działań i rozpoczęcie prac 

nad kompleksową zmianą systemu podatkowego w Polsce. Apelujemy o: 

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

2. Niewprowadzanie zmian w zakresie spółek komandytowych ani jawnych, które 

miałyby obowiązywać w najbliższym roku podatkowym, 

3. Rozpoczęcie dyskusji o kompleksowych zmianach w systemie podatkowym. 

 

Jeżeli projekt będzie dalej procedowany, to w imieniu środowiska firm rodzinnych wnosimy o 

wprowadzenie limitów kwotowych, tak, żeby nowe regulacje nie uderzały w sektor MŚP. 

 

 Wierzymy, że razem możemy więcej. Łączymy, by budować! 

 

Z wyrazami szacunku, 
 

 

 

 

Do wiadomości: 

a) Jadwiga Emilewicz- Minister Rozwoju 

b) Adam Abramowicz- Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 


