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Spółka komandytowo-akcyj-
na - nowa forma optymaliza-
cji podatkowej?

16stycznia2012r.ukazałasię
długooczekiwanauchwała
NaczelnegoSądu
Administracyjnego(sygn.IIFPS
1/11)dotyczącazasad
opodatkowaniaakcjonariusza
spółkikomandytowo-akcyjnej
[SKA].
Przypomnijmy,żeSKAtospółka
osobowa(zatemnieposiadająca
osobowościprawnej),wktórej
wobecwierzycielizadługi
spółkiconajmniej jeden
wspólnikodpowiadabez
ograniczenia
(komplementariusz),aco
najmniej jedenwspólnikjest
akcjonariuszem.
Uchwaławsposób
jednoznacznyodchodzi
odlansowanejprzezorgany
podatkowekoncepcjiuznania
przychodówakcjonariuszySKA
zaprzychodyzwiązane
zdziałalnościągospodarczą.
Wocenieorzekającegoskładu,
dochodudoopodatkowanianie
możnapostronieakcjonariusza
obliczaćpoprzezzestawienie
przychodówikosztów
generowanychwkonkretnym
miesiącuprzezSKA.Przychód
powstajedopierozchwilą
faktycznejwypłatyśrodków
akcjonariuszowi,azatem
zazwyczajpozakończeniuroku
podatkowego,popodjęciuprzez
zgromadzeniewspólników
uchwałyopodziale
wypracowanegoprzezspółkę
zysku.
Wświetlepowyższegoprzyjąć
należy,żesytuacjapodatkowa
akcjonariuszySKAjest
zdecydowanielepszaniż
pozostałychwspólnikówspółek
osobowych.Oilebowiem
wspólnicytacymuszą
odprowadzaćzaliczki
napodatekwodstępach
miesięcznych,rozliczając
przychodyikoszty
wypracowaneprzezspółkę,to
jużwprzypadkuakcjonariusza
momentpoborupodatku
zostajeodroczonydoczasu
faktycznejwypłatyśrodków
wformiedywidendy.

Przykład:
PanXjestwspólnikiemwAlfa
spółkajawna.Jegodochód
ustalanyjestcomiesiącjako
różnicamiędzyprzychodem
spółkiikosztamiuzyskania

przychodów(oczywiście
wczęści,która-zgodnie
zzasadąpodziałuzysków
międzywspólników-przypada
naPanaX).PanX,
przyzałożeniu,żedziałalność
Alfas.j. jestdochodowa,płaci
więcpodatekkażdegomiesiąca,
niezależnieodtego,czy
faktyczniepobierajakiekolwiek
należnościzespółki.
-PanYjestakcjonariuszemBeta
spółkakomandytowo-akcyjna.
Pomimo,iż,podobniejakAlfa
s.j., jesttospółkaosobowa,Pan
Yzapłacipodatekdochodowy
ztytułuudziałuwspółceBeta
dopieropozakończeniuroku
podatkowegoitotylko
wówczas,gdyfaktycznie
otrzymadywidendę.
Wpraktyceotrzymujewięc
swegorodzajukredyt
podatkowynaokreskilkunastu
miesięcy.
Trzebajednocześniepamiętać,
żezasadaodroczeniapłatności
podatkudoczasufaktycznego
podziałuzyskuiwypłaty
dywidendyniedotyczy
środkówprzekazywanych
akcjonariuszowiwtrakcieroku
wformiezaliczkinadywidendę,
któreopodatkowanepowinny
byćmetodąkasową,awięc
wchwiliwypłaty.
Przykład:
BetaSKApodjęławtrakcieroku
obrotowegodecyzjęowypłacie
akcjonariuszomzaliczki
napoczetdywidendy.
Niezależnieodopisanej
wcześniejzasady
opodatkowaniaakcjonariusza
pozamknięciuroku
obrotowego,PanYzapłaci
jednakpodatekodtejczęści jego
udziałuwspółcejakazostała
mufaktycznieprzekazana
wtrakcierokuwformiezaliczki
nadywidendę.
Kolejnyniezmiernieciekawydla
sytuacjipodatkowej
akcjonariuszaSKAwniosek
płyniezwyjaśnieńNSA

dotyczącychpodstawy
opodatkowaniaakcjonariusza-
czylitego,costanowiwistocie
bazędoobliczeniapodatku.
Dotychczaspowszechnie
przyjmowano,iżprzychód
akcjonariuszaustalanyjest jako
proporcjonalnadoprzyznanego
akcjonariuszowiudziału
wzyskuczęśćprzychodów
osiąganychprzezSKA.
Analogicznieliczonotakże
kosztyuzyskaniaprzychodów
akcjonariusza.Wefekcie,
akcjonariuszSKA,jakkażdy
innywspólnikspółkiosobowej,
płaciłpodatekniejako
odwynikupodatkowegospółki,
niezależnieodtego,ile
faktycznieśrodkówzespółki
uzyskał.Wskrajnymwypadku
częstoprowadziłotodosytuacji,
wktórejmusiałfinansować
podatekodzysków,których
nigdymunieprzyznano.
NSAopowiedziałsięjednak
zazupełnieinnympodejściem.
Jegozdaniemprzychód
akcjonariuszapowinienbyć
określonyjakowartość
faktycznieotrzymanych
środkówpieniężnych
wypłaconychwformie
dywidendy.Takainterpretacja
powodujeodejścieodpojęcia
dochodupodatkowegonarzecz
udziałuwzysku.Tymsamym,
woparciuouchwałęNSA
przyjąćmożna,żepostronie
akcjonariuszaopodatkowaniu
podlegatylkotakawartość,
którazostaniemufaktycznie
przekazanawformie
dywidendy.

Przykład:
BetaSKAosiągnęłanakoniec
rokudochódpodatkowy
wkwocie1milionazł.Dla
uproszczeniaprzyjmijmyteż,że
jesttorównieżwynikksięgowy
netto–czylizysk, jakispółka
pokazujewrachunkuwyników.
PanYuczestniczywzyskuBeta
SKAw50proc.Zatem,stosując
dotychczasowezasady,dochód
którypowinienusiebie

opodatkowaćwynosi500tyszł.
apodateknależny(w
uproszczeniu)wyniósłby95tys.
zł.–dodajmy,żepodatekten
musiałbybyćwpłaconyjuż
wtrakcierokupodatkowego
wformiezaliczekpłaconych
międzystyczniemalistopadem.
Zpewnychprzyczyn(np.:
zuwaginachęćlepszejwyceny
Spółki,potrzebyinwestycyjne,
czyteżzewzględunawymogi
stawianeprzezbank
kredytujący),BetaSKA
zmuszonajestpozostawić
jednakczęśćzyskunettoinie
przekazywaćgowspólnikom.
Wtejsytuacji,dowypłaty
przeznaczasięjedynie300tys.
zł.zczegopanYotrzyma150
tys.zł.WświetleuchwałyNSA,
podatekzapłacony(po
zakończeniuroku
ipootrzymaniudywidendy)
wyniesiejedynie28500zł.
UchwałaNSAniewątpliwie
zmieniadotychczasowe
podejściedoopodatkowania
akcjonariuszySKAidaje
znacznekorzyści
optymalizacyjnewzakresie
opodatkowaniatakich
wspólników.Wartopodkreślić
iżuchwałapodjętazostała
wposzerzonym,7osobowym
składzie,cododatkowo
wzmacniajejmoc
interpretacyjnąichoćniejest
onapowszechnieobowiązująca,
toniewątpliwiewywierać
powinnaistotnywpływ
nawykładnięprzepisów
wodniesieniudowszystkich
spółekkomandytowo-
akcyjnych.Czaspokażejednak,
czyiwjakimzakresietezy
zawartewuchwaleijej
uzasadnieniubędą
respektowaneprzezorgany
podatkowe.

JarosławHałoń,
doradcapodatkowy,radca
prawny,partnerwKancelarii
RadcówPrawnych
Hałoń&Kucharskispółka
partnerskawGdańsku

Porada prawnika
na łamach - pisz do nas
Co nowego w podatkach Specjalista, doradca podatkowy,
omawia ważne dla przedsiębiorców zagadnienia

Zadzwoń, napisz e-maila
Jesteś pracownikiem lub prowadzisz firmę i masz proble-
my? Wyślij e-maila z pytaniem pod adresem:
redakcja@prasa.gda.pl lub zadzwoń pod nr infolinii
801 15 00 39. Prawnicy - specjaliści od prawa pracy
i prawa gospodarczego doradzą na łamach,
jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Pomogą zinterpretować
przepisy prawa.

H

FO
T.

M
AT

ER
IA

ŁY
P

R
A

S
O

W
E

W pierwszych miesiącach roku
wiele osób może stracić pracę
z powodu wyższych składek,
jakie pracodawcy muszą oddać
ZUS. Podwyżka wynosi blisko
10 procent.

10 dni temu minął termin za-
płacenia składek do ZUS, wyż-
szych od ubiegłorocznych aż
o 43 zł. Przedsiębiorca musiał
więc oddać co najmniej 933,45
zł.Dziejesiętakcoroku,składka
zależna jest bowiem od prze-
ciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia (określa je GUS). Ale
wtymrokubędziejeszczejedna
podwyżka. Politycy podnieśli
o 2 procenty składkę rentową.
W efekcie od marca przedsię-
biorcy co miesiąc będą musieli
oddać ZUS co najmniej o 85 zł
więcej niż w roku ubiegłym.

Niezależnie od tego, czy się
uda zarobić czy nie, każdy kto
prowadzi jednoosobową firmę,
musi zapłacić co miesiąc blisko
tysiąca złotych składek. W za-
mian może liczyć na wypłatę
chorobowego, ubezpieczenie
zdrowotne, a w przyszłości
na najniższą emeryturę – obec-
nie wynosi ona 728 zł. Ci, któ-
rzy zatrudniają pracowników,
muszą odprowadzić do ZUS,
także składki za nich.

Podwyżka dotyczy także
opłacających składki na prefe-
rencyjnych warunkach (pierw-
sza działalność gospodarcza).
Płacą one niższe składki przez
dwa lata. Do 10 lutego musiały
zapłacić minimum 387,94 zł,
a od marca już 396,94 zł.

Za opóźnienie w odprowa-
dzeniu składek lub uiszczenie
mniejszej kwoty tak praco-
dawcy, jak i osobie prowadzą-
cej jednoosobową firmę grożą:
odsetki karne, grzywna nawet
do kilku tysięcy złotych, dodat-
kowa opłata, niewypłacenie
zasiłku chorobowego przez na-
stępne 90 dni.

Minimalne
miesięczneskładki
dlaprzedsiębiorców
a emerytalne 412,97 zł (za sty-
czeń) - 412,97 zł (luty-gru-
dzień),
a rentowa 126,94 zł (za styczeń)
- 169,25 zł (luty-grudzień),
a chorobowe 51,83 zł (za sty-
czeń) - 51,83 zł (luty-grudzień),
a wypadkowe 35,33 zł (za sty-
czeń) - 35,33 zł (luty-grudzień)
a fundusz pracy 51,83 zł (za sty-
czeń) - 51,83 zł (luty-grudzień),
a zdrowotne 254,45 zł (za sty-
czeń) - 254,55 zł (luty-gru-
dzień).

Minimalnepreferencyjne
miesięczneskładki
dlaprzedsiębiorców
a emerytalne 87,84 zł (za sty-
czeń) - 87,84 zł (luty-grudzień),
a rentowa 27 zł (za styczeń)
- 36 zł (luty-grudzień),
a chorobowe 11,03 zł (za sty-
czeń) - 11,03 zł (luty-grudzień),
a wypadkowe 7,52 zł (za sty-
czeń) - 7,52 zł (luty-grudzień),
a zdrowotne 254,45 zł (za sty-
czeń) - 254,55 zł (luty-gru-
dzień). ds

Wyższa
składka
trafi do ZUS

tel.340-91-72; 346-83-87
GDAŃSK-ZASPA

ul. Burzyńskiego 10
(w budynku Szk. Podst. nr 48)

9-16

ZAOCZNE LICEA
DLA DOROSŁYCH

zajęcia w soboty i niedziele

ZAPISY NA WSZYSTKIE
SEMESTRY

NAUKA - 2 lub 3 lata

NAUKA
ZA DARMO

zaświadczenia ZUS i inne

15 lat tradycji

Absolwenci Szkół Prymus
studiują u nas za darmo

www.wschodzachod.edu.plprymusgdansk@prymus.edu.pl

www.prymus.edu.pl
®
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� chcesz zamieścić ofertę, zadzwoń: 3003-269 do 285, 660-65-04
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Od marca pracodawcy zapłacą co najmniej 85 zł więcej

C e n t r u m S z k o l e ń

tel. 601 295 296

zaprasza na kursy operatorów m.in.:
� koparkoładowarek
� koparek, ładowarek
� żurawi, dźwigów
� wózków jezdniowych
� i wielu innych urządzeń

UPRAWNIENIA
PAŃSTWOWE
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