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1. Powody popularności spółek osobowych. Spółki osobowe już od wielu lat stano-
wią interesującą alternatywę dla spółek kapitałowych, w tym głównie dla spółek z ogra-
niczoną odpowiedzialnością.

Spółki osobowe to takie, które w zasadzie opierają swoją działalność na osobistej 
pracy wszystkich (lub części) wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy 
(a przynajmniej niektórzy spośród nich) wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność 
majątkową za zobowiązania spółki1. Wspólnicy ponoszą zatem, w sposób bezpośredni, 
ryzyko ekonomiczne wspólnej działalności i nie jest ono, co do zasady, ograniczone tylko 
do zainwestowanych środków. Warto zastanowić się w tym miejscu, skąd bierze się popu-
larność spółek osobowych, skoro przez zawiązanie spółki kapitałowej wspólnicy nie biorą 
na siebie osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania, przez co ekonomiczne ryzy-
ko wspólnego przedsięwzięcia, ponoszone przez każdego ze wspólników, jest wyraźnie 
mniejsze. Można wyróżnić co najmniej dwa powody, dla których potencjalni wspólnicy 
wciąż decydują się na tworzenie spółek osobowych.

Pierwszym są korzyści podatkowe. Spółka osobowa (z wyjątkiem spółki komandy-
towo-akcyjnej) nie jest podatnikiem podatku dochodowego – podatek ten płacą wspólni-
cy po dokonaniu podziału zysku, każdy od przypadającej mu części. Tymczasem dochód 
spółki kapitałowej jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych, potem 
dopiero może zostać podzielony między wspólników, a każdy z nich zapłaci podatek od 
wypłaconej mu części zysku (dywidendy).

Drugi powód popularności spółek osobowych to brak wymogów co do minimal-
nego kapitału założycielskiego – co pozwala utworzyć i prowadzić wspólne przedsię-
wzięcie nawet bez posiadania wysokiej wiarygodności kredytowej czy też dużej ilości 
środków własnych.

2. Zmniejszanie obciążeń podatkowych w przypadku spółek osobowych. W ostat-
nim czasie na rynku pojawiła się lawina nowych spółek osobowych prawa handlowego. 
Królują spółki komandytowe, jak i komandytowo-akcyjne. Co więcej, przedsiębiorcy, 
którzy prowadzą działalność w formie spółek kapitałowych bądź w formie jednoosobo-
wych przedsiębiorstw, zmieniają formę prawną właśnie na spółki osobowe. Podstawowym 
argumentem jest więc zmniejszenie obciążeń podatkowych. Przynajmniej do tej pory, 
ustawodawca pozwala na jednokrotne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za po-

1 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (pod red. J. Lichtarskiego), Wrocław 2001, s. 71.
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średnictwem spółki wyłącznie na poziomie wspólnika. Spółki tego typu charakteryzują 
się bowiem transparentnością podatkową, co oznacza, że podatek płaci się jednokrotnie, 
wyłącznie na poziomie wspólników w wysokości 19%, czyli identycznie, jak w przypad-
ku samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Struktura książki. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest zarówno dla przed-
siębiorców, jak i dla każdego zainteresowanego problematyką przedstawioną w niniejszej 
pracy i może być podstawą do podejmowanych działań – dla każdego w jego obszarze 
działania.

Praca została podzielona na cztery rozdziały.
4. Treść rozdziału 1. Rozdział 1 nosi tytuł: „Spółki osobowe i ich charakterystyka” 

i prezentowane są w nim charakterystyki spółek osobowych, tj. spółki jawnej, partner-
skiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Spółka jawna jest najprostszą i najbardziej przystępną formą prowadzenia działalności 
gospodarczej spośród tych, które są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Cechą 
charakterystyczną spółki jawnej, podobnie jak innych spółek osobowych prawa handlo-
wego, jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą tej spółki, a nie wspólników.

Przemiany gospodarcze, społeczne, a także polityczne powodują wzrost zainteresowa-
nia tworzeniem spółek partnerskich. Spółka partnerska posiada wiele odrębnych cech, 
które pozwalają ją wyróżnić na tle innych podmiotów funkcjonujących w obrocie. Można 
w szczególności wskazać na jej ułomną osobowość prawną, specyficznie określony krąg 
wspólników (partnerów), cel spółki jako wykonywanie wolnego zawodu w oparciu o przed-
siębiorstwo, firmę spółki, obowiązek zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, 
wpis konstytutywny spółki do rejestru czy wreszcie specyficzne zasady odpowiedzialno-
ści partnerów. Cechą odróżniającą spółkę partnerską od innych spółek osobowych prawa 
handlowego jest to, iż wspólnikami jej mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione 
do wykonywania określonego zawodu, które wniosły ustalony wkład do spółki. W przeci-
wieństwie do spółek kapitałowych, w których zarząd jest organem obligatoryjnym, w spół-
ce partnerskiej ma on charakter fakultatywny, tzn. funkcjonuje tylko wówczas, gdy chcą 
tego partnerzy. Celem jego powołania jest ułatwienie sprawnego zarządzania spółką. Do 
zarządu można powołać samych partnerów, partnerów i osoby trzecie lub wyłącznie te 
ostatnie. Jednak o kompetencjach przysługujących członkom zarządu w zakresie prowa-
dzenia spraw spółki decydują zawsze tylko partnerzy spółki.

Spółka partnerska stanowi tzw. hybrydalny typ spółki, ponieważ jako spółka osobo-
wa może „korzystać” jako jedyna ze wszystkich spółek osobowych z instytucji właściwej 
wyłącznie dla spółek kapitałowych. Artykuł 97 KSH dopuszcza bowiem wyraźnie moż-
liwość ustanowienia w spółce partnerskiej zarządu i powierzenia mu prowadzenia spraw 
i reprezentowania spółki.

Bardzo popularną formą dla podejmowania działalności przez inwestorów jest, jak do 
tej pory, spółka komandytowa. Przede wszystkim dlatego, że będąc spółką osobową, po-
zwala na uniknięcie opodatkowania zysków z działalności spółki. Opodatkowani pozostają 
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jedynie jej wspólnicy – komplementariusze i komandytariusze. Spółka komandytowa jest 
spółką osobową, co w konsekwencji oznacza, że swoje funkcjonowanie opiera głównie 
na osobach wspólników. Cechuje ją brak osobowości prawnej, osobista odpowiedzial-
ność wspólników oraz osobiste prowadzenie przez nich spraw spółki2. Założenie spółki 
komandytowej jest sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodu wspól-
nika. Spółką komandytowa – jako spółka osobowa – nie jest samodzielnym podatnikiem 
podatku dochodowego, ale dochód podatkowy przypisuje się bezpośrednio wspólnikom 
uczestniczącym w zysku spółki i tylko wspólnicy stają się podatnikami z tego tytułu3.

Specyficzną odmianą spółki komandytowej jest spółka, w której jako komplementa-
riusz występuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jako komandytariusze osoby 
fizyczne, które są równocześnie udziałowcami komplementariusza. Przekształcenie spółki 
z o.o. w spółkę komandytową ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych związa-
nych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Wśród spółek komandytowych warto wyróżnić komandytowe spółki rodzinne. Jeśli 
firma rodzinna zamierza prowadzić działalność w formie spółki komandytowej, wyłącznie 
komplementariusze będą mieli prawo do jej reprezentowania. Uzyskanie statusu komple-
mentariusza przez firmę rodzinną lub członka rodziny przy odpowiednio zredagowanej 
umowie spółki gwarantuje, że kompetencje decyzyjne oraz kompetencje do reprezento-
wania spółki pozostaną w rękach rodziny. Firmy rodzinne stanowią ważną siłę napędo-
wą wielu światowych gospodarek. Także w Europie przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 
ważną grupę podmiotów gospodarczych4.

Wiele polskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne, coraz częściej wielopokoleniowe.
Badacze są zdania, że skoro rodziny są „cegiełkami” stabilnego społeczeństwa, firmy 

rodzinne są podstawą w tworzeniu stabilnej gospodarki. Podkreślają, że przedsiębiorstwo 
rodzinne, z uwagi na swoją specyfikę, jest bardziej skłonne do „reinwestycji w siebie” 
w celu utrzymania, utrwalenia i pomnożenia majątku dla przyszłych pokoleń. Firma ro-
dzinna jest zdolna do przeprowadzenia długookresowej inwestycji i skutecznie opiera 
się presji osiągania krótkookresowych korzyści5. Wybór formy prawnej powinien być 
jednym z ważniejszych aspektów rozważanych przy zakładaniu biznesu i jego rozwój. 

2 D. Okolski, M. Kwaśniewska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa – 
w praktyce, MoP 2007, Nr 6, s. 333 i n.

3 M. Klukowska-Świtalska, Spółka komandytowa bez podwójnego opodatkowania dochodu, BDO Po-
datki i Rachunkowość 2007, Nr 11; Spółka komandytowa. Wehikuł podatkowy i bezpieczeństwo. Instruk-
cja obsługi (pod red. M. Tomczaka), Gdańsk 2010.

4 Ze względu na szerokie spektrum możliwości definiowania firm rodzinnych, liczba biznesów rodzin-
nych w zależności od definicji w danym kraju może wahać się w granicach 15 do 80% (Westhead i Cowling, 
1998, w: M. O’Sullivan, A. Koutsoukis, 2008, s. 7); I. Koładkiewicz, Family governance – struktury i prak-
tyka. Doświadczenia światowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2011, Nr 7, s. 19–33. 

5 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, 
Warszawa 2004, s. 17–18.
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Najlepszą drogą, aby pozyskać środki na rozwój rodzinnego biznesu jest stworzenie spół-
ki komandytowej. 

W chwili obecnej – jak do tej pory – szczyt popularności przeżywa spółka komandy-
towa z udziałem spółki z o.o. (akcyjnej) jako jedynego komplementariusza (sp. z o.o. 
sp. k. bądź S.A. sp. k.). Następcą tej konstrukcji może być spółka komandytowo-akcyjna6, 
w której jedynym komplementariuszem będzie spółka z o.o. (akcyjna), czyli sp. z o.o. 
S.K.A. Łączy ona bowiem w sobie wszystkie zalety sp. z o.o. sp. k. (optymalizacja ryzyka 
gospodarczego, optymalizacja obciążeń podatkowych), a jednocześnie oferuje inwesto-
rom dodatkowe korzyści7. Hybrydowy charakter spółki komandytowo-akcyjnej rodzi 
w praktyce funkcjonowania tej spółki, konieczność stosowania w zależności od sytuacji 
albo przepisów o spółce akcyjnej, albo przepisów o spółce jawnej. Warto ponadto stwier-
dzić, że osoby, które chciałyby skorzystać z zalet spółki osobowej, a jednocześnie inwe-
stować pieniądze bez ujawniania swojej tożsamości, nie znajdą lepszego rozwiązania, jak 
inwestycja w spółkę komandytowo-akcyjną. Wyjątkowość tej spółki polega m.in. na tym, 
że nie trzeba ujawniać tożsamości jej akcjonariusza w żadnym rejestrze.

Specyficzną spółkę osobową może tworzyć fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) 
będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Podstawową zaletą pro-
wadzenia działalności gospodarczej w formie SKA, której akcje są własnością FIZ jest 
brak opodatkowania dochodu z działalności operacyjnej SKA.

Warto jeszcze dodać, że forma spółki komandytowo-akcyjnej jest dobrym rozwią-
zaniem dla realizacji przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, 
w których podmiot publiczny dysponuje odpowiednim majątkiem, a partner prywatny 
ma pomysł, technologię, know-how, ale nie dysponuje odpowiednimi środkami na jego 
realizację. Dużą przydatnością dla inwestycji private equity iventure capital charaktery-
zują się spółki osobowe: komandytowa i komandytowo-akcyjna. Dla inwestorów planu-
jących działalność private equity w tej formie prawnej idealnym rozwiązaniem wydaje się 
spółka komandytowa z jedynym komplementariuszem będącym osobą prawną (np. spół-
ką z ograniczoną odpowiedzialnością). Forma ta nadaje się do zastosowania, gdy liczba 
wspólników jest w miarę stała i wszyscy wspólnicy mają podobne oczekiwania wobec 
czasu trwania i charakteru przedsięwzięcia. 

Zdecydowana większość działających w Polsce funduszy to podmioty z siedzibą za 
granicą, działające głównie w formie limited partnership (odpowiednik spółki koman-
dytowej). Firma zarządzająca jest zwykle wydzielona z funduszu i funkcjonuje w formie 
zarejestrowanej za granicą lub w kraju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8.

6 B. Zając, K. Zalega, Spółka komandytowo-akcyjna. Komentarz, Bielsko-Biała 2001.
7 R. Szyszko, Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariu-

sza, Warszawa 2011.
8 K. Sobańska-Helman, P. Sieradzan, Inwestycje Private Equity i Venture Capital, Warszawa 2013, 

s. 11–12.
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Warto na koniec wspomnieć, że spółkami komandytowymi są fundusze hedgingowe. 
Jeśli chodzi o formy organizacyjno-prawne, to fundusze hedgingowe funkcjonują najczęś-
ciej w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek komandytowych.

5. Treść rozdziału 2. Rozdział 2 przedstawia syntetycznie problematykę przekształ-
cenia spółek osobowych.

Przekształcenia spółek prawa handlowego są powszechnym działaniem związanym 
z elastycznością podmiotów gospodarczych. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, 
spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształ-
cona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą)9. 

W rozdziale tym przedstawiono m.in. problematykę dotyczącą przekształcenia spółek 
osobowych w kapitałowe i przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową.

Przekształcenia te prowadzone są według uproszczonej procedury, są możliwe, jeże-
li wszyscy wspólnicy dotychczasowej spółki prowadzili jej sprawy. W takim przypadku 
nie ma konieczności sporządzania planu przekształcenia, czy też obowiązku zawiadamia-
nia wspólników. Uproszczona procedura nie ma jednak zastosowania do dokumentów, 
o których mowa w art. 558 § 2 KSH (projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, 
projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, wycena składników majątku, sprawo-
zdanie finansowe), co oznacza, że istnieje konieczność ich przygotowania. Oprócz tego 
konieczne jest poddanie badaniu biegłego rewidenta wyceny aktywów i pasywów. 

Spółka osobowa prawa handlowego (spółka przekształcana) czyli spółka jawna, part-
nerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna może przekształcić się w inną spółkę oso-
bową (spółka przekształcona). Zgodnie z art. 581 KSH, przekształcenie spółki osobowej 
w inną spółkę osobową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1 
(art. 551–570 KSH), za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy. 
Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed 
dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc od 
tego dnia – art. 584 KSH10.

6. Treść rozdziału 3. Rozdział 3 przedstawia spółki osobowe na gruncie polskiego 
podatku dochodowego.

Opodatkowanie dochodów w spółce osobowej nie odbywa się w strefie spółki, tylko 
wyłącznie w strefie wspólnika. Sposób opodatkowania spółki osobowej zależy zatem od 
tego, czy wspólnik jest osobą prawną, czy osobą fizyczną.

9 P. Piątak, Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, MoP 2008, 
Nr 1, s. 51 i n.

10 Interpretacja podatkowa: Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych 
w związku z przekształceniem spółki osobowej w inną spółkę osobową. Interpretacja Dyrektora IS w Po-
znaniu z 11.9.2013 r., ILPB4/423-203/13-2/DS.
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Podatnikami podatków dochodowych są więc wspólnicy spółek osobowych, a nie 
same spółki (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej)11. Opodatkowanie z tytułu 
wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub użytkowa-
nia rzeczy albo praw majątkowych następuje oddzielnie u każdego wspólnika na podsta-
wie posiadanej wielkości udziałów. Prowadzenia działalności w formie spółki osobowej 
nie sposób przecenić w przypadku osób fizycznych. Podatnicy mający zamiar rozpocząć 
prowadzenie działalności, ale również ci, którzy ją kontynuują, coraz częściej zastana-
wiają się nad wyborem takiej formy. Wynika to z faktu, że osoby fizyczne nie mogą sko-
rzystać ze zwolnienia podatkowego dla wypłacanych dywidend – w przeciwieństwie do 
spółek kapitałowych, będących udziałowcami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółek akcyjnych. Wykorzystanie spółki osobowej pozwala na uniknięcie podwójnego 
opodatkowania dochodów (jak ma to miejsce w spółkach kapitałowych), a z drugiej stro-
ny, dzięki odpowiedniej strukturze może ograniczyć odpowiedzialność majątkową wyni-
kającą z prowadzonej działalności. W przypadku spółki osobowej podatnikami podatku 
dochodowego są poszczególni wspólnicy, a nie sama spółka. Oznacza to w uproszcze-
niu, że dochód wygenerowany przez spółkę osobową dzielony jest pomiędzy poszczegól-
nych wspólników i to oni płacą podatek od przydzielonej im części dochodu. Przychody 
uzyskiwane przez osoby fizyczne z tytułu udziału w spółce osobowej traktowane będą 
jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody takie przy spełnieniu 
określonych warunków (np. oświadczenie o wyborze takiego opodatkowania) podlegają 
opodatkowaniu według 19% stawki podatku. Należy zaznaczyć, że w przypadku spółki 
osobowej dochód osoby fizycznej podlegać będzie opodatkowaniu niezależnie od jego 
faktycznego otrzymania (zasada memoriałowa). Wynika to z faktu, że przychodem z ty-
tułu prowadzenia działalności gospodarczej jest, co do zasady, przychód należny, choćby 
nie został jeszcze faktycznie otrzymany. Istotną zaletą rozliczania przychodów osiąganych 
w ramach spółki osobowej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest 
możliwość kumulowania dochodów lub strat uzyskiwanych z tego źródła z innymi docho-
dami (stratami) uzyskiwanymi w ramach prowadzonej działalności. Oznacza to, że podat-
nik, uzyskując dochód z tytułu udziału w spółce osobowej, może de facto pomniejszyć go 
o stratę wynikającą z innej działalności gospodarczej (udziału w innej spółce osobowej). 
W rezultacie podatek dochodowy od wszystkich dochodów z prowadzonej działalności 
gospodarczej może być płacony w kwocie niższej niż miałoby to miejsce, gdyby ustala-
ny był z każdego źródła oddzielnie. W przypadku spółki osobowej wspólnicy podlegają 
szerszej odpowiedzialności za zobowiązania spółki niż ma to miejsce w spółkach kapitało-
wych. W celu ograniczenia odpowiedzialności osoby fizycznej konieczne jest stworzenie 
odpowiedniej struktury. Najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie w takim celu spółki 

11 Por. m.in. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ko-
mentarz, Warszawa 2005, s. 109; A. Lewicki, Opodatkowanie zysku wspólnika spółki osobowej – wybrane 
problemy, Glosa 2001, Nr 6, s. 2.
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komandytowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zobowiązania spółki w sposób 
nieograniczony odpowiadają jedynie komplementariusze. W konsekwencji osoby fizycz-
ne powinny w takiej spółce zostać ustanowione komandytariuszami (odpowiedzialność 
ograniczona do sumy komandytowej). Komplementariuszem powinna natomiast zostać 
utworzona w tym celu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (teoretycznie odpowie-
dzialność nieograniczona, ale z uwagi na zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. w prak-
tyce ograniczona do wielkości kapitału zakładowego tej spółki)12.

7. Treść rozdziału 4. Rozdział 4 prezentuje spółki osobowe w świetle Umowy 
Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozdziale tym 
omówiono syntetycznie stosowanie Umowy Modelowej OECD do spółek osobowych 
oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Problem zastosowania międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodat-
kowania13 do spółek osobowych i tzw. podmiotów transparentnych ma coraz większe 
znaczenie w świetle rosnącej popularności tego rodzaju jednostek w międzynarodowym 
planowaniu podatkowym.

Umowy te mają zastosowanie do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w jednym lub w obu umawiających się państwach. Z kolei za osobę mającą miejsce za-
mieszkania lub siedzibę w danym państwie uważa się osobę, która zgodnie z prawem tego 
państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałe-
go pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Konsekwencją 
obu zasad jest to, że postanowienia typowych umów podatkowych mogą być zastosowane 
tylko do podmiotów, które podlegają w danym państwie opodatkowaniu w zakresie do-
chodu (niekiedy również majątku). Zgodnie z polskim prawem, spółki osobowe, czyli 

12 A. Dębiec, Dla kogo lepsza spółka osobowa ze względów podatkowych., GP z 14.2.2007 r. 
13 Należy stwierdzić, że Rzeczpospolita Polska zawarła umowy międzynarodowe w sprawie zapobie-

żenia podwójnemu opodatkowaniu już w okresie przedwojennym, więc w okresie dużo wcześniejszym niż 
kiedy formułowano Umowę Modelową OECD, określającą ramy obligatoryjne dla umów w sprawie zapo-
bieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Polska w tym okresie zawarła powołane międzynarodowe umowy:
1) z Czechosłowacją – umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie 

zapobiegania podwójnym opodatkowaniom w dziedzinie bezpośrednich podatków państwowych, pod-
pisana w Warszawie 23.4.1925 r. (Dz.U. R.P. z 1926 r. Nr 14, poz. 82) oraz umowa między Rzeczpo-
spolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony prawnej i pomocy prawnej w sprawach 
podatkowych, podpisana w Warszawie 23.4.1925 r. (Dz.U. R.P. z 1926 r. Nr 12, poz. 76);

2) z Węgrami – konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Węgierskim w celu zapobie-
żenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisana w Warszawie 
12.5.1928 r. (Dz.U. R.P. z 1931 r. Nr 75, poz. 604);

3) z Austrią – umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austriacką o zapobieżeniu podwójne-
mu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, 
podpisana w Wiedniu 22.4.1932 r. (Dz.U. R.P. z 1933 r. Nr 91, poz. 704). 
J. Wienfeld, Skarbowość polska, t. II, Warszawa 1937; D. Makowski, Zapobieżenie podwójnemu opo-

datkowaniu w Polsce i Gdańsku, Czasopismo Skarbowe 1932, Nr 4.

Wstęp
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spółki nieposiadające osobowości prawnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka ko-
mandytowa i spółka komandytowo-akcyjna), nie podlegają opodatkowaniu podatkami 
dochodowymi, pomimo że prowadzą działalność w swoim imieniu i są podatnikami VAT. 
Spółki osobowe są transparentne podatkowo, czyli nie stanowią samodzielnego podatni-
ka w zakresie podatków dochodowych. W konsekwencji w przypadku spółek osobowych 
stosownemu opodatkowaniu podatkami dochodowymi podlegają wspólnicy tych spółek. 
Tym samym więc, postanowienia umów podatkowych będą miały zastosowanie nie do 
dochodów samych spółek osobowych, lecz do ustalonych zgodnie z umową danej spółki 
dochodów poszczególnych wspólników będących odpowiednio osobami fizycznymi lub 
osobami prawnymi. W przypadku spółek osobowych należy stosować umowę zawartą 
z państwem, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę zagraniczny wspólnik danej 
spółki osobowej. Komplikacja pojawi się, gdy wspólnikiem spółki osobowej będzie inna 
spółka osobowa. W takim przypadku opodatkowaniu będą podlegali – odpowiednio do 
swojego udziału w dochodzie takiego wspólnika – wspólnicy wspólnika. Ustalenie tego 
udziału, a nawet charakteru spółki w przypadku spółek utworzonych za granicą, może 
być utrudnione14.

8. Optymalizacja podatkowa w spółkach osobowych. Jeden z wybitnych ekspertów 
międzynarodowego prawa podatkowego powiedział, że: „optymalizacja podatkowa cią-
gle jest możliwa – po opodatkowaniu w Polsce spółek komandytowo-akcyjnych ich rolę 
mogą przejąć luksemburskie spółki SLP. Warto inwestować też np. na Malcie”15. 

Wolałbym, aby optymalizacja podatkowa miała swoje „gniazdo-źródło” – jak to mówi 
art. 4 Konwencji Modelowej OECD – w ośrodku interesów życiowych16, a nie miała 
związku z praktykami offshore i profit parking.

„Ustawodawstwo podatkowe w Państwie Polskim doznało ostatnio ponownie licznych 
i zasadniczych zmian. Zmiany te są w całym szeregu punktów nader istotne. Wpływ ich 
zaś na życie gospodarcze i ukształtowanie się budżetu państwowego – duży. Niemal każdy 

14 Jakie zasady unikania podwójnego opodatkowania stosuje się do spółek osobowych, 
GP z 15.2.2011 r. 

15 M. Szulc, Optymalizacja podatkowa ciągle jest możliwa, GP z 20.9.2013 r.
16 „Jeżeli osoba fizyczna posiada stałe ognisko domowe w obu Umawiających się Państwach, to po-

stanowienia ust. 2 przyznają pierwszeństwo Państwu, z którym osobiste i ekonomiczne powiązania danej 
osoby są ściślejsze. Przez takie powiązania rozumie się ośrodek interesów życiowych. W przypadkach, 
gdy miejsca zamieszkania nie można ustalić na podstawie powyższej normy, postanowienia ust. 2 dostar-
czają dodatkowych kryteriów – jest to przede wszystkim zwykle miejsce przebywania, a następnie oby-
watelstwo danej osoby. (…) Jeżeli chodzi o koncepcje określenia »ognisko domowe«, należy zaznaczyć, 
że każda forma mieszkania może być wzięta pod uwagę. Istotnym czynnikiem jest trwałość zamieszkania, 
dbałość o ognisko domowe, a oznacza to, że osoba zainteresowana czyni wszystko, co jest niezbędne, aby 
mieć to mieszkanie do własnej dyspozycji w każdym czasie w sposób ciągły, a nie od czasu do czasu, na 
pobyt, który z różnych powodów może mieć krótko trwały charakter” – ust. 2 pkt 13–14 komentarza do 
art. 4 „Miejsce zamieszkania lub siedziba” – Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i ma-
jątku (tłum. K. Bany), Warszawa 2006, s. 85 – opublikowana w porozumieniu z OECD.
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artykuł odnośnych ustaw doznał zmiany lub przeredagowania, co spowodowało koniecz-
ność zebrania tych wszystkich zmian, ułożenia ich w całość i uzgodnienia z dotychczaso-
wymi tekstami ustaw” – to wynika ze wstępu przedwojennego Kodeksu Podatkowego17. 
Myślę, że zapowiadany przez Pana Mateusza Szczurka – Ministra Finansów – Kodeks 
Podatkowy nawiąże do przedwojennego i – jak mówił Pan Minister – „czas pożegnać się 
z obecną Ordynacją podatkową”, którą „trzeba zastąpić nowym kodeksem podatkowym 
z listą praw podatnika”. „Musimy pogodzić interesy sytemu finansów publicznych, podat-
ników i przedsiębiorców, i konieczność stworzenia takiego systemu, który będzie sprzyjał 
dobrobytowi i wzrostowi gospodarczemu”.

Mam nadzieję, że w nowych warunkach przedsiębiorcy nie będą szukać dróg rozwo-
ju w optymalizacji podatkowej i szeroko pojętych praktykach offshore. „Gdyby podatki 
były zbierane w Polsce i na potrzeby Polski, bylibyśmy bogatym krajem z dobrze rozwi-
niętą sferą publiczną”18.

17 J. Basseches, L. Korkis, Kodeks Podatkowy. Prawo formalne, t. I, Prawo materialne, t. II, Lwów 
1937, s. 3. Zob. ponadto Podręcznik i Kodeks Postępowania dla wszystkich pracowników Komisji Podat-
kowej Oklahomy (wstęp): „Żadna odpowiedzialność nie jest bardziej zasadnicza od odpowiedzialności za 
utrzymanie najwyższych standardów postępowania etycznego przez tych, którzy kierują publicznym bizne-
sem. Nie może być żadnej rozbieżności od zasady, że wszystkie czynniki oficjalne muszą działać w nieza-
chwianej jedności, całkowitej bezstronności oraz w całkowitym poświęceniu interesowi publicznemu. Ta 
zasada musi być realizowana nie tylko w rzeczywistości, ale także być powszechnie widoczną. Podstawą 
efektywnego rządu jest publiczne zaufanie, które może być podważone, gdy standardy etyczne chwieją się 
lub sprawiają wrażenie, że nie są spełnione” Prezydent J. F. Kennedy, 27.4.1961 r.

18 P. Kuczyński, Buffett nie ma w Polsce naśladowców, PP 2011, Nr 37, s. 9.

Wstęp
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I. Wprowadzenie

1. Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa, której tworzenie, 
organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje 
ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych1. 

Spółką jest zarówno stosunek prawny, jak i związek wspólników, czyli prywatno-
prawna organizacja powstająca na skutek zawarcia umowy spółki, z której wynika zobo-
wiązanie uczestników spółki – stron umowy do współdziałania (w zakresie określonym 
w umowie) dla osiągnięcia uzgodnionego wspólnego celu2.

Z ekonomicznego punktu widzenia spółka to zrzeszenie osób i kapitału, utworzo-
ne w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast z punktu widzenia prawa, 
spółki są umowami zawieranymi przez wspólników z zamiarem prowadzenia wspólne-
go przedsiębiorstwa zarobkowego lub osiągnięcia innym sposobem wspólnego celu go-
spodarczego3. 

2. Elementy spółki. Spółka stanowi formę współdziałania kilku (co najmniej dwóch) 
osób. Osoby te dla łatwiejszego osiągnięcia celu zawierają umowę określającą wewnętrz-
ne stosunki obowiązujące w spółce. Forma spółki stanowi strukturę organizacyjną wielu 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Istotą spółki jest połączenie środków, 
a także obliczanie nakładów i rozliczanie efektów według ustalonego klucza. Wydzielone 
środki stanowią podstawę przedsiębiorstwa spółki (przedsiębiorstwo w znaczeniu przed-
miotowym), tj. wszelkie niezbędne rzeczy i prawa umożliwiające prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Zatem spółkę stanowią:
1) wspólnicy, którzy ją tworzą;
2) przyjęty cel;
3) mechanizm organizacyjno-zarządczy;
4) środki przeznaczone przez każdego ze wspólników na realizację założonego celu4.

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.
2 A. Szajkowski, w: System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych (pod red. A. Szajkow-

skiego), Warszawa 2008, s. 4.
3 J. Sarnowski, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Warszawa 2007, s. 275.
4 A. Wartecki, Zarządzanie organizacjami sportowymi, Poznań 2008, s. 14.

11



Rozdział 1. Spółki osobowe i ich charakterystyka

12

3. Cechy spółki, m.in.: możliwość łączenia kapitału wielu osób, ograniczenie wyso-
kości strat tylko do wysokości wniesionego kapitału, rozdzielenie osób dostarczających 
kapitał od zarządzających nim, spowodowały, że spółka stała się bardzo rozpowszechnio-
ną formą działalności gospodarczej w krajach o gospodarce rynkowej5.

4. Podział spółek. W myśl przepisów art. 2 oraz art. 4 § 1 pkt 1 i 2 KSH, spółki hand-
lowe dzielimy na:
1) spółki osobowe (dominującą rolę odgrywają w nich wspólnicy):

a) spółka jawna, w skrócie „sp.j.” (art. 22–85 KSH),
b) spółka partnerska, w skrócie „sp.p.” (art. 86–101 KSH),
c) spółka komandytowa, w skrócie „sp.k.” (art. 102–124 KSH),
d) spółka komandytowo-akcyjna, w skrócie „S.K.A.” (art. 125–150 KSH);

2) spółki kapitałowe (główne znaczenie przypisywane jest zgromadzonemu kapitałowi):
a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151–300 KSH),
b) spółka akcyjna (art. 301–490 KSH)6.
 5.5. Spółki osobowe i kapitałowe – podobieństwa i różnice. Spółki osobowe opiera-

ją się na substracie osobowym (wspólnikach), natomiast spółki kapitałowe – na substra-
cie rzeczowym (kapitale)7. 

W spółkach osobowych wspólnicy angażują zarówno swój majątek, jak i osobistą 
pracę. Zazwyczaj liczba uczestników w tego rodzaju spółkach jest niewielka, natomiast 
ryzyko znaczne – wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spół-
ki. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, 
pozywać i być pozywaną.

W odróżnieniu od spółki osobowej, w spółce kapitałowej wspólnicy są wyłączeni 
z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wspólnicy z reguły są odsunięci 
od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki i kontroli jej działalności (do tego celu służy 
specjalny organ – rada nadzorcza, komisja rewizyjna), natomiast za ich reprezentowanie 
odpowiedzialne jest zgromadzenie wspólników.

6. Transparentność podatkowa spółek osobowych. Cechą charakterystyczną spółek 
osobowych jest ich transparentność podatkowa. Polega ona na tym, że dochody z dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez te spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym na poziomie wspólników, a nie na poziomie samej spółki8. Od 1.1.2014 r. 

5 Informacja w zintegrowanej Europie – koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń 
(pod red. R. Borowieckiego, M. Kwiecińskiego), Warszawa 2006, s. 29; Eurobiznes (pod red. M. K. Nowa-
kowskiego), Warszawa 2008, s. 78.

6 L. F. Korzeniowski, Menedżment. Podstawy zarządzania, Kraków 2010, s. 342–374; Zarządzanie 
przedsiębiorstwem (pod red. M. Strużyckiego), Warszawa 2004, s. 116; J. Sarnowski, Zarządzanie przed-
siębiorstwem turystycznym, s. 15.

7 Por. m.in. J. A. Strzępka, Spółki osobowe w Kodeksie spółek handlowych, w: A. Całus i in., Studia z pra-
wa prywatnego gospodarczego. Księga Pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa, Kraków 2003, s. 326.

8 Umowy wspólnika ze spółką osobową – wpływ na rozliczenia podatkowe obu stron umowy, Przegląd 
Podatku Dochodowego 2012, Nr 11 (347).


