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W numerze:
1. Tarcza antykryzysowa 6.0 już obowiązuje.
2. Opodatkowanie spółek komandytowych i części spółek jawnych podatkiem CIT od
2021 r. - główne założenia nowelizacji ustaw o podatku dochodowym.
3. W jaki sposób spółki komandytowe mogą zdecydować o odroczeniu stosowania
nowych regulacji w związku ze zmianami ustaw o podatku dochodowym.
4. Obowiązek raportowania praktyk płatniczych – już do 31 stycznia 2021 roku.
Z kraju i ze świata …

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 JUŻ OBOWIĄZUJE
Tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w dniu 15
grudnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przedsiębiorcy z niektórych branż
mogą liczyć na dodatkową pomoc. Decyduje przedmiot przeważającej działalności.
Zwolnienie ze składek ZUS za listopad
O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. mogą ubiegać się płatnicy
składek, którzy:
- prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z
następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z,
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w
zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,
93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
- uzyskali przychód z działalności w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,
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- byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2021 r.
Świadczenia postojowe
Prawo do jednorazowego świadczenia postojowego (w wysokości 2080 zł albo 1300 zł)
przysługuje przedsiębiorcom, którzy:
- prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z
następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A,
56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
- uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o
40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019
r.,
- skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.
Ponadto prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom,
którzy:
- prowadzą, na dzień złożenia wniosku, działalność przeważającą oznaczoną jednym z
następujących kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z,
93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B lub 93.29.Z,
- uzyskali przychód z działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym
miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
- skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności
O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą
wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:
- prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z
następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A,
56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D,
90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,
96.01.Z, 96.04.Z,
- uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o
40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019
r.,
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- nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września
2020 r.
Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na
jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą
wnioskować przedsiębiorcy, którzy:
- na dzień 30 września 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną
jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,
93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
- uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o
40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
- nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone
postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
- nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe
niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz
zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Co więcej, dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z
innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.
O dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorcy mogą wnioskować od 16 grudnia
2020 r., o dotację i przyznanie dofinansowania wynagrodzenia pracowników – od 19 grudnia
2020 r., a o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz o przyznanie jednorazowego
świadczenia postojowego przedsiębiorcy będą mogli wnioskować od 30 grudnia 2020 r.
OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I CZĘŚCI SPÓŁEK JAWNYCH PODATKIEM CIT
OD 2021 ROKU – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAW O PODATKU DOCHODOWYM
Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe oraz część spółek jawnych staną
się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Przy czym wybrane spółki
mogą zdecydować o rozpoczęciu stosowania nowych zasad od 1 maja 2021 r. Co do zasady
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oznacza to koniec jednokrotnego opodatkowania zysków osiąganych przez te spółki
osobowe.
Główne wnioski płynące z analizy znowelizowanych przepisów:
Þ wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT (od 1 stycznia 2021 r., z
zastrzeżeniem możliwości "przesunięcia" wejścia w życie nowych przepisów na 1 maja
2021 r.);
Þ podatnikami podatku CIT staną się te spółki jawne, których wspólnikami nie są
wyłącznie osoby fizyczne oraz które nie dopełnią obowiązków informacyjnych
względem organu podatkowego;
Þ co do zasady zyski wypłacane sobie przez wspólników spółek komandytowych oraz
niektórych spółek jawnych będą opodatkowane na poziomie spółki oraz na poziomie
wspólnika (podwójne opodatkowanie analogiczne do opodatkowania dywidend w
spółkach kapitałowych);
Þ komandytariusze spółek komandytowych, po spełnieniu szeregu warunków
wskazanych w ustawie, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podwójnego
opodatkowania części zysków osiągniętych z tytułu uczestnictwa w tej spółce, jednakże
praktyka funkcjonowania spółek komandytowych zdaje się pokazywać, że zwolnienie
to będzie mogło zostać wykorzystywane w bardzo niewielkiej liczbie przypadków;
Þ komplementariusze spółek komandytowych będą mogli utrzymać jednokrotne
opodatkowanie wypłaty zysków tych spółek.

Wobec powyższego, przedsiębiorcy prowadzący biznes w formie spółek komandytowych
(w niektórych przypadkach także spółek jawnych) powinni zastanowić się i rozważyć, czy
wskazana i uzasadniona nie jest zmiana formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności.
Ponadto, koniecznym wydaje się odpowiednie ustrukturyzowanie obecnych zasad
prowadzenia biznesu (w tym ewentualna zmiana statusu wspólnika), aby dostosować je do
nadchodzących zmian.
W JAKI SPOSÓB SPÓŁKI KOMANDYTOWE MOGĄ ZDECYDOWAĆ O ODROCZENIU
STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI USTAW O PODATKU
DOCHODOWYM?
Art. 12 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2020 r. 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 („Ustawa”) stanowi, że spółka komandytowa może
postanowić, że przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w
brzmieniu nadanym Ustawą stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z
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uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka
komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem
1 maja 2021 r.
Przepisy nie precyzują, w jaki sposób spółka komandytowa powinna postanowić o
odroczeniu terminu stosowania nowych regulacji oraz kiedy ta decyzja powinna zostać
podjęta. Wydaje się jednak, że decyzja ta powinna zostać podjęta przed 1 stycznia 2021 r. w
formie uchwały wspólników spółki komandytowej. Co więcej, należy zadbać o stosowne
potwierdzenie powzięcia ww. uchwały w terminie, którym może być np. sporządzenie odpisu
uchwały poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza, uzyskanie notarialnego
poświadczenia daty okazania dokumentu lub zawiadomienie organów podatkowych poprzez
złożenie uchwały we właściwym urzędzie skarbowym.

OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA PRAKTYK PŁATNICZYCH – JUŻ DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU
Na początku 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych. Poza wieloma regulacjami dotyczącymi zasad
wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami transakcji handlowej, nowelizacja nałożyła na
wybrane podmioty obowiązek raportowania praktyk płatniczych. Obowiązek złożenia raportu
za rok 2020 mija już 31 stycznia 2021 r.
Do składania raportów nt. stosowanych praktyk płatniczych zostali zobowiązani najwięksi
uczestnicy rynku. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten ciąży na kierownikach
(przedstawicielach zgodnie z zasadami reprezentacji):
• podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów
oraz
• pozostałych podatnikach CIT, których wartość przychodów w roku podatkowym
przekroczyła 50 mln EUR.
Jak wskazano, sprawozdania o zatorach płatniczych podlegają przekazaniu ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki w terminie do 31 stycznia każdego roku. W konsekwencji,
sprawozdania za bieżący rok powinny zostać złożone przez zobowiązane do tego podmioty
między 1. a 31. stycznia 2021 r.
Sprawozdanie o stosowanych praktykach płatniczych, zgodnie z ustawą, powinno
zawierać:
1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
2. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w
terminie:
a) nieprzekraczającym 30 dni,
b) od 31 do 60 dni,
c) od 61 do 120 dni,
d) przekraczającym 120 dni
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– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie
usługi;
3. wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w
terminie:
a) nieprzekraczającym 30 dni,
b) od 31 do 60 dni,
c) od 61 do 120 dni,
d) przekraczającym 120 dni
– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie
usługi;
4. wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym
w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej
wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
5. wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w
terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej
wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot
w tym roku.
Jak wyjaśnia ministerstwo, dane to zbiorcze kwoty (sumy) za określony rok. Innymi słowy jest
to 10 pozycji kwotowych, 2 pozycje procentowe, nazwa firmy oraz jej NIP.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, sprawozdania są składane ministrowi (obecnie
Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii) wyłącznie w formie elektronicznego formularza na
podstawie określonego przez ministerstwo wzoru. Złożenie sprawozdań o stosowanych
praktykach płatniczych jest możliwe za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl pod adresem
https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0125_00 przy użyciu Profilu Zaufanego lub Podpisu
Kwalifikowanego przez członków organów uprawnionych do reprezentowania danego
podmiotu zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Następnie, udostępnione przez
raporty będą następnie publikowane przez Ministra Rozwoju w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Uchybienie przez podatnika obowiązkowi terminowego złożenia sprawozdania o
stosowanych praktykach płatniczych będzie traktowane jak wykroczenie, które może
skutkować nałożeniem kary grzywny.

Ze świata – 21 grudnia firma motoryzacyjna Elona Muska – Tesla zadebiutowała w indeksie
S&P500 na Wall Street.
Z kraju – od północy z poniedziałku 21 grudnia na wtorek 22 grudnia Polska zawiesiła
połączenia lotnicze z Wielkiej Brytanii do Polski.
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Newsletter przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria
Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma
wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać
Newslettera możesz się wypisać.
Redaktor prowadząca: R.Pr. Luiza Kwaśnicka, Redaktor graficzna: Ewelina Sobolewska
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