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Celem webinarium jest prezentacja pakietu możliwości zmian strukturalnych dla spółek komandytowych (Sp.k.), nie
tylko w oparciu o aspekty gospodarczego prawa krajowego, ale i międzynarodowego. Prezentacja owego pakietu
możliwości zmian, pogłębia świadomość w zakresie dostępnych narzędzi i mechanizmów oraz ich użycia, które przekładają
się na realne korzyści, w odróżnieniu od informacji spotykanych w mediach (np. “korzyści” z przekształcenia Sp.K. na Sp.J.).
Najczęstsze zapytania przedsiębiorców, z którymi się spotykają się eksperci Solutiondone, podzieliliśmy na 3 bloki
tematyczne, w myśl reguły, od ogółu do szczegółu, czyli:
1.
2.
3.

Dlaczego przekształcenie celem uniknięcia podwójnego opodatkowania Sp. k. w Sp. J, jest błędem prawnym, w
powiązaniu z pełną odpowiedzialnością ﬁskalną? Alternatywy dla Sp. K.
Realne narzędzia i mechanizmy służące do utrzymania konkurencyjności podatkowej Sp.K. na rynku krajowym i
zagranicznym.
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego.

Pierwszy blok tematyczny jest tzw. "gorącym" tematem i stoi w opozycji do rozwiązań czytanych w mediach branżowych.
Będzie on mocną alternatywą do mainstreamowego trendu eksperckiego, przekształcenia sp. komandytowej w sp. jawną.
Udział w webinarium jest jak zawsze bezpłatny. Wszyscy uczestnicy będą mogli na żywo zadawać pytania. Transmisja online
odbędzie się przez platformę Clickmeeting. Zachęcamy do udziału!
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Blok 1
Dlaczego przekształcenie celem uniknięcia podwójnego opodatkowania Sp. k. w Sp. J, jest błędem prawnym, w
powiązaniu z pełną odpowiedzialnością ﬁskalną? Alternatywy dla Sp. K.
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Blok 1
Prowadzący Paweł Tomaszewski
Dlaczego przekształcenie celem uniknięcia podwójnego opodatkowania Sp. k. w Sp. J, jest błędem prawnym, w
powiązaniu z pełną odpowiedzialnością ﬁskalną? Alternatywy dla Sp. K.
●

wszystkie przekształcenia w inne spółki - jawne - partnerskie może zostać uznane za unikanie opodatkowania klauzula z art. 199a - w konsekwencji może zostać "unieważnione" na cele podatkowe - organ może wtedy przyjąć że
do przekształcenia nie doszło skutecznie i nałożyć podatek CIT na przekształconą spółkę,

●

istnieje poważne ryzyko że takie przekształcenie podlega przepisom o obowiązkowym zgłaszaniu schematów
podatkowych MDR - cecha główna w postaci obniżenia podatku występuje.
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Blok 2
Realne narzędzia i mechanizmy służące do utrzymania konkurencyjności podatkowej Sp.K. na rynku krajowym i
zagranicznym
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Blok 2
Prowadzący Arkadiusz Lament
Realne narzędzia i mechanizmy służące do utrzymania konkurencyjności podatkowej Sp.K. na rynku krajowym i
zagranicznym
●

brak podwójnego opodatkowania występującego obligatoryjnie w Sp. Z o.o. i od 1 maja 2021 w Sp. Komandytowej

●

należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9% lub 19% w zależności od wysokości obrotu
przedsiębiorstwa w roku obrachunkowym,

●

oddział spółki Ltd nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z .o.o.,

●

oddział spółki Ltd może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe,
leasingi, doﬁnansowania z urzędów pracy i UE,
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Blok 2 (cd)
Prowadzący Arkadiusz Lament
Realne narzędzia i mechanizmy służące do utrzymania konkurencyjności podatkowej Sp.K. na rynku krajowym i
zagranicznym
●

oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki
pieniężne między oddziałem, a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i
nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych. Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką
matką nie są objęte działaniami ﬁskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków
pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów ﬁskalnych podlegających opodatkowaniu.
Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją brytyjską.

●

funkcjonowanie jako oddział podmiotu zagranicznego eliminuje całkowicie wszelkie opłaty z tytułu prowadzenia
jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz ZUS-u, które ponosić muszą komandytariusze w przypadku
spółek komandytowych i członkowie zarządu jednoosobowego spółek z o.o.
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Blok 3
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego

solutiondone LTD | 27 old gLoucester st. | WC1N 3AX london | UNITED KINGDOM | kontakt@solutiondone.com | company no. 12766066 | SWIFT/BIC: BPKOPLPW | IBAN: PL 02 1020 1169 0000 8202 0318
1062

Blok 3
Prowadzący Arkadiusz Lament
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego
●

całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,

●

na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,

●

oddział podlega brytyjskiemu ustawodawstwu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy
złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury
likwidacyjnej obowiązującej polskie ﬁrmy,

●

w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w
przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich ﬁrmach,

●

otworzenie oddziału spółki Ltd powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami
urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
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Blok 3 (cd)
Prowadzący Arkadiusz Lament
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego
●

w przeciwieństwie do Sp. z o. o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie
prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp.z.o.o. z
mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS
nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz
nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,

●

całkowity brak odpowiedzialność subsydiarnej wynikającej wprost z art. 299§1 Kodeksu spółek handlowych, która
określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy
się to również osoby prokurenta,

●

brak możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika, jak w przypadku Sp. z o.o., gdyż oddział
podmiotu zagranicznego nie posiada wspólników,
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Blok 3 (cd)
Prowadzący Arkadiusz Lament
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego
●

Spółka Z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019 r., poz. 628. Zapisy
przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają
majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku.
Oddział podmiotu zagranicznego jest wyłączony spod zapisów przedmiotowej ustawy.
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O nas
czyli
Prowadzący i Partnerzy Solutiondone
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PROWADZĄCY
Arkadiusz Lament
Ekspert i Partner Solutiondone (współwłaściciel i ekspert zagranicznej kancelarii prawno-ﬁnansowej)

Specjalizujący się w międzynarodowym prawie gospodarczym. Znawca od strony praktycznej
stosowania prawodawstwa europejskiego w obrocie gospodarczym. Posiadający doświadczenie w
obsłudze prawnej i prowadzeniu podmiotów brytyjskich oraz ich oddziałów na terenie Polski od 2009r.
Ukończone studia podyplomowe z zakresu analizy i zarządzania ﬁnansami przedsiębiorstw.
Gwarantuję profesjonalne doradztwo i nadzór prowadzonych czynności poparte wieloletnim
doświadczeniem.
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PROWADZĄCY (cd)
Paweł Tomaszewski
Ekspert i Partner Solutiondone, (właściciel licencjonowane biura doradcy podatkowego)
Doradca Podatkowy nr 12709, Mediator Sądowy wpisany na listę przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i
Słupsku, absolwent wydziałów prawa UG, UMK, UW (studia podatkowe pod kierownictwem prof. W.
Modzelewskiego), 7 lat pracy w administracji publicznej (ZUS), od 2007 - praca w podatkach - od 2013
roku na własny rachunek, rozpoczęty doktorat z Prawa Finansowego "Opodatkowanie aktywów
cyfrowych". Obszar działania: podatek VAT, podatek CIT; transgraniczne przekształcenia spółek;
międzynarodowe opodatkowanie aktywów cyfrowych; międzynarodowe planowanie podatkowe.
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O Partnerze - Solutiondone
Kancelaria prawno-ﬁnansowa – Partner Solutiondone, odpowiedzialny za podmioty zagraniczne. Działa na
polsko-brytyjskim rynku od ponad dekady. Kancelaria proponuje kompleksową obsługę przedsiębiorstwa, zarówno po
stronie brytyjskiej, jak i polskiej. Zatrudnia najlepszych specjalistów (księgowych, doradców podatkowych, prawników ) i
dzięki doświadczeniu dokładnie znam polskie i brytyjskie realia podatkowe oraz prawne. Pomaga krajowym i zagranicznym
ﬁrmom w redukcji obciążeń podatkowych i pełnym zabezpieczeniu majątku ﬁrmowego i osobistego. Świadczy
kompleksowe usługi dla małych, średnich i dużych ﬁrm, o różnych formach prawnych, a także zróżnicowanych proﬁlach
działalności.
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O Partnerze - Solutiondone (cd)
Licencjonowane biuro doradcy podatkowego – Partner Solutiondone, odpowiedzialny za podmioty krajowe i obsługę
podmiotów zagranicznych na terenie kraju. Działa od dekady na rynku krajowym, w obszarze restrukturyzacji ﬁrm w ujęciu
podatkowym, z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. M.in. specjalizuje się w zakładaniu i obsłudze
księgowo-podatkowej SPV. Tworzy rozwiązania w zakresie planowania podatkowego, przy współpracy z kancelariami
prawnymi i podatkowymi w Genewie i Londynie oraz na Cyprze. Obsługuje podmioty krajowych w zakresie
księgowo-podatkowym, z elementami kadrowo-płacowymi.
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Pytania?
webinar@solutiondone.com
Więcej?
https://www.linkedin.com/company/solutiondoneltd
www.solutiondone.com
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Dziękujemy za poświęcony czas
zapraszamy do współpracy

-

zespół Solutiondone ;)
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