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ALERT PRAWNY 

NOWE OBOWIĄZKI SPÓŁKI JAWNEJ 

NA GRUNCIE CIT 

WPROWADZENIE 

 

Nowe obowiązki podatkowe mogą dotknąć spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, 

w związku z wprowadzeniem nowych obowiązków w drodze ustawy z dnia 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 (dalej jako: „Nowelizacja CIT”).  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Nowelizacja CIT rozszerza katalog podmiotów, które począwszy od 2021 roku objęte 

zostaną obowiązkiem podatkowym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.  

Podwójne opodatkowanie może dotyczyć tych spółek, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby 

fizyczne, jeżeli do dnia 31 stycznia 2021 r. spółki te nie spełnią obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie Nowelizacji CIT.  



 

Aby spółka jawna uchroniła się przed podwójnym opodatkowaniem konieczne jest złożenie informacji, 

według ustalonego wzoru, o: 

▪ podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz 

▪ podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych,  

posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku 

dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.  

Spółki jawne będą zobowiązane do aktualizowania informacji w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

zmian w składzie podatników. Oznacza to, że przekroczenie ww. terminu w przyszłości, w razie 

zmian w strukturze właścicielskiej spółki, będzie wiązało się z objęciem danej spółki jawnej 

obowiązkiem podatkowym na gruncie CIT. 

GDZIE ZŁOŻYĆ INFORMACJĘ? 

 

Zgodnie z Nowelizacją CIT spółki jawne zobligowane są do złożenia ww. informacji do: 

▪ naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz  

▪ naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody 

z takiej spółki.  

FORMULARZ i TERMIN  

 

Zgodnie z Nowelizacją CIT spółki jawne, które rozpoczęły prowadzenie działalności przed 

dniem 01 stycznia 2021 r., zobowiązane są złożyć informacje do właściwych naczelników 

urzędu skarbowego w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.   

Z mocy nowych przepisów informacja ma być składana zgodnie z wzorem uchwalonym w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Na moment przygotowania tego 

alertu rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane. O jego wydaniu będziemy informować odrębnie. 

ZAPEWNIAMY POMOC  

 

Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą̨ prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. z siedzibą w Poznaniu. 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zmian w podatku CIT w 2021 roku dla spółki jawnej, 

ale również spółki komandytowej, zachęcamy do odsłuchania odcinka Prawo Działa – podcast 

w serwisie YouTube bądź na dowolnej platformie podcastowej. 
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