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 WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa 69/335/EWG – dyrektywa Rady 69/335/EWG z  17.07.1969  r. dotycząca podatków 
pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.  UE L  249, s.  25, 
ze zm.) – akt uchylony

dyrektywa 2006/112/WE – dyrektywa 2006/112/WE Rady z  28.11.2006  r. w  sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, 
ze zm.)

dyrektywa 2008/7/WE – dyrektywa Rady 2008/7/WE z  12.02.2008  r. dotycząca podatków 
pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L 46, s. 11, ze zm.)

GewStG – Gewerbesteuergesetz w  brzmieniu nadanym 15.10.2002  r. (BGBl.  I 
S.4167, ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.)

Konwencja – Konwencja Modelowa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
Modelowa OECD   woju w  sprawie podatków od dochodu i  majątku –  Model Con-

vention with respect to taxes on income and on capital. Model tax 
convention OECD (Model tax convention on income and on capital 
2014, OECD 2015; http://www.oecd.org/ctp/treaties/)

k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. –  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 155 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1577 ze zm.)

o.p. – ustawa z  29.08.1997  r. –  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 800 ze zm.)

pr. up. – ustawa z  28.02.2003  r. –  Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 2344 ze zm.)

r.p.k.p.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowa-
dzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 728)

u.c.e.i.d.g. – ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 
poz. 647)

u.k.r.s. – ustawa z  20.08.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 986 ze zm.)
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u.p.c.c. – ustawa z  9.09.2000  r. o  podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1150)

u.p.d.o.f. – ustawa z  26.07.1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z  15.02.1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)

UPO PL-CYP – umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repub-
liki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodu i  majątku, sporządzona w  Warszawie 
4.06.1992 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 ze zm.)

UPO PL-RFN – umowa między Rzecząpospolitą Polską a  Republiką Federalną 
Niemiec w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania w  zakre-
sie podatków od dochodu i  od majątku, podpisana w  Berlinie 
14.05.2003 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)

u.p.p. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646)
u.p.s.d. – ustawa z  28.07.1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 644 ze zm.)
u.p.t.u. – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1221 ze zm.)
u.r. – ustawa z  29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz.U. z  2018  r. poz.  395 

ze zm.)
ustawa nowelizująca – ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175)

u.z.e.i.p.p. – ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i  identyfikacji podatni-
ków i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.)

u.z.p.d. – ustawa z  20.11.1998  r. o  zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2157 ze zm.)

 u.z.u.p.z. – ustawa z  6.03.2018  r. o  zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i  innych osób zagranicznych w  obrocie gospodar-
czym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649)

Inne

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
FIZ – fundusz inwestycyjny zamknięty
KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
MoP – Monitor Prawniczy
MoPod – Monitor Podatkowy
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
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NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich 

Sądów Administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądów Polskich. Izba Cywilna
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądów Polskich. Izba Cywilna. Zbiór dodatkowy
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A
PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych
PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
PP – Przegląd Podatkowy
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Pr. i P. – Prawo i Podatki
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TS – Trybunał Sprawiedliwości
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Rozdział I

SPÓŁKI OSOBOWE W PRAWIE POLSKIM

1. Rodzaje spółek osobowych

Spółka osobowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej oparta jest na 
więzi zachodzącej pomiędzy wspólnikami oraz na osobistym zaangażowaniu wspól-
ników w działalność spółki. Przejawem więzi pomiędzy wspólnikami jest wola zawar-
cia umowy spółki oraz niezmienny skład osobowy wspólników, a także sam charakter 
statusu wspólnika oraz prawa i obowiązki z niego wynikające. Spółki osobowe można 
podzielić na dwie kategorie – handlowe spółki osobowe oraz cywilne spółki osobowe.

Pierwsza kategoria, tj. handlowe spółki osobowe, regulowana jest przez Kodeks spó-
łek handlowych. Pojęcie handlowej spółki osobowej definiowane jest przez art. 4 § 1 
pkt 1 k.s.h., zgodnie z którym za spółkę osobową na gruncie Kodeksu spółek handlo-
wych uważa się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę 
komandytowo-akcyjną. Katalog tych podmiotów stanowi katalog zamknięty. Cechą 
charakterystyczną handlowych spółek osobowych, która w  istotny sposób odróżnia 
je od spółek kapitałowych, jest brak osobowości prawnej. Konsekwencją braku osobo-
wości prawnej jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym swo-
im majątkiem, przy czym odpowiedzialność ta jest zróżnicowana w  odniesieniu do 
każdej ze spółek oraz ma charakter subsydiarny (drugorzędny), o czym szerzej w dal-
szych rozdziałach. Pomimo że handlowe spółki osobowe pozbawione są osobowości 
prawnej, przysługuje im zdolność prawna, o czym stanowi art. 8 § 1 k.s.h., zgodnie 
z którym spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność 
nieruchomości i  inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i  być pozy-
wana. Przesądza to o charakterze spółki osobowej, która w świetle regulacji Kodeksu 
spółek handlowych stanowi ułomną osobę prawną, która we własnym imieniu wy-
stępuje w obrocie gospodarczym i to ona jest podmiotem nabytych praw i zaciągnię-
tych zobowiązań, nie zaś jej wspólnicy. Oznacza to, że pomimo braku podmiotowości 
prawnej wyraźnie zarysowana jest pomiędzy handlową spółką osobową a  jej wspól-
nikami odrębność organizacyjna i  majątkowa, która występuje także w  przypadku 
podmiotów posiadających osobowość prawną. Majątek spółki osobowej, zarówno 
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wniesiony tytułem wkładu, jak  i  ten nabyty w  toku działalności gospodarczej, jest 
majątkiem spółki odrębnym od majątku osobistego wspólników. Odrębność organi-
zacyjna przejawia się występowaniem spółki w  obrocie jako podmiotu działającego 
pod własną firmą, z wykorzystaniem własnego zespołu elementów przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej, który to zespół elementów stanowi przedsię-
biorstwo spółki osobowej. O organizacyjnym wyodrębnieniu przesądza także fakt, że 
w świetle art. 4 ust. 1 u.p.p. handlowe spółki osobowe są przedsiębiorcami w rozumie-
niu ustawy, nie zaś ich wspólnicy, co ma z kolei miejsce w przypadku spółek cywil-
nych (art. 4 ust. 2 u.p.p.).

W odniesieniu do handlowych spółek osobowych, z  uwagi na brak osobowości 
prawnej, ustawa co do zasady nie przewiduje występowania organów spółki, które 
charakterystyczne są w  przypadku spółek kapitałowych1. Oznacza to, że wspólni-
cy posiadają większą elastyczność w  kierowaniu działalnością spółki, która nie jest 
ograniczona przez sformalizowany sposób działania organów. Dodatkowo elastycz-
ność ta przejawia się w możliwości bardzo szerokiej modyfikacji postanowień ustaw 
w ramach umowy spółki, co może pozwolić na osiągnięcie zakładanego przez wspól-
ników zakresu wzajemnych praw i obowiązków. Wynika to z dyspozytywnego cha-
rakteru większości przepisów ustawy oraz m.in. braku występowania w odniesieniu 
do spółek osobowych odpowiedników przepisów, takich jak np. art. 174 § 3  i 4  lub 
art. 246 § 3 k.s.h. Handlowe spółki osobowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownie do art. 36 pkt 2, 3, 
4, 5 u.k.r.s.

Do katalogu spółek osobowych zaliczana jest także spółka cywilna2. Można ją za-
kwalifikować do kategorii cywilnych spółek osobowych. Przy czym należy podkreś-
lić, że nie stanowi ona spółki osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych 
z  uwagi na katalog zamknięty tych podmiotów, wyrażony w  art.  4 §  1 pkt  1  k.s.h. 
Stosownie do art. 860 § 1 k.c. przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują 
się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób 
oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Oznacza to, że spółka cywilna 
jest stosunkiem prawnym pomiędzy wspólnikami opartym na zawartej między nimi 
umowie, przy czym zawarcie umowy nie skutkuje powstaniem odrębnego podmiotu, 
jakim jest handlowa spółka osobowa, lecz skutkuje związaniem wspólników węzłem 
obligacyjnym. Spółka cywilna stanowi zatem zupełnie odmienną konstrukcję od 
handlowych spółek osobowych, jednak wykazuje z nimi kilka wspólnych cech.

1 Swoisty wyjątek w tym zakresie stanowi możliwość powołania zarządu w odniesieniu do spółki part-
nerskiej (art. 97 § 1 k.s.h.), przy czym nie stanowi on organu spółki, lecz jej reprezentanta, a także występu-
jący w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej organ w postaci walnego zgromadzenia (art. 126 § 1 
pkt 1 k.s.h.) oraz rady nadzorczej (art. 142 § 1 k.s.h.).

2 Kodeks cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, 
s. 504.
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Do katalogu cywilnych spółek osobowych można zaliczyć także spółkę cichą. Jest to 
konstrukcja odrębna od spółki cywilnej, przy czym dopuszczalność jej tworzenia wy-
nika z zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 k.c., zaś sama spółka cicha stano-
wi umowę pomiędzy dwoma podmiotami – wspólnikiem cichym oraz przedsiębiorcą. 
Ustawodawca obecnie nie przewidział dla niej szczególnej normatywnej regulacji. 
Szerzej o spółce cichej w kolejnych rozdziałach.

2. Charakterystyka spółek osobowych prawa handlowego

2.1. Spółka jawna jako wzorzec spółki osobowej

2.1.1. Uwagi ogólne

Spółka jawna stanowi podstawowy typ handlowej spółki osobowej. Przepisy regu-
lujące jej funkcjonowanie poprzez odesłania stosuje się także do innych typów han-
dlowych spółek osobowych, jeśli ustawa nie przewiduje odrębnej regulacji w danym 
zakresie, gdyż na przepisy ją definiujące ustawodawca powołuje się przy konstru-
owaniu pozostałych osobowych spółek handlowych (m.in. art.  89, 99, 103, 126 §  1 
pkt 1 k.s.h.). Takie ukształtowanie przepisów dotyczących handlowych spółek osobo-
wych powoduje, że regulacja dotycząca spółki jawnej, jako regulacja najobszerniejsza, 
a zarazem w największym zakresie wyczerpująca stosunek spółki osobowej, stanowi 
swoisty wzorzec dla pozostałych handlowych spółek osobowych. Stosując, w ramach 
odwołania, przepisy dotyczące spółki jawnej, należy mieć jednak zawsze na względzie 
specyfikę i  charakter danej spółki, której uzupełnienia regulacji poszukuje się w ra-
mach regulacji poświęconej spółce jawnej.

Stosownie do art. 22 § 1 k.s.h. spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przed-
siębiorstwo pod własną firmą, a  nie jest inną spółką handlową. Z  powyższej definicji 
wynika, że spółka jawna jako spółka osobowa jest podmiotem odrębnym od wspólni-
ków oraz posiada zdolność prawną, a zatem może we własnym imieniu nabywać prawa, 
w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać 
i być pozywana3. Celem spółki jest, co wynika wprost z treści art. 22 § 1 k.s.h., prowa-
dzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Oznacza to, że nie jest możliwe funkcjono-
wanie spółki jawnej w obrocie bez prowadzenia przedsiębiorstwa (np. zawiązanie spółki 
dla osiągnięcia celu niemającego charakteru zarobkowego). Zasada ta znajduje zasto-
sowanie do każdej z  pozostałych handlowych spółek osobowych, a  więc spółki part-
nerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Prowadzenie przedsiębiorstwa 
należy odnosić do funkcjonalnego rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa, tj. prowadze-
nia we własnym imieniu, zarobkowo oraz w sposób zorganizowany i ciągły działalności 

3 Zdolność prawna spółek osobowych wyrażona została wprost w art. 8 k.s.h.



  

opodatkowanie 
spółek osobowych 

i ich wspólników  
               

     

ZAGADNIENIA PODATKOWE

opodatkowanie spółek osobow
ych i ich w

spólników
redakcja naukow

a Adam
 M

ariański

CENA 169 ZŁ (W TYM 5% VAT)

BIBLIOTEKA PRZEGLĄDU PODATKOWEGO

Adam Mariański – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze 
Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podat-
kowy, adwokat; partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; prze-
wodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, współpracownik Centrum Dokumentacji 
Studiów Podatkowych, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Podatkowego (International Fiscal Association); członek Europejskiego Stowarzyszenia Profe-
sorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Progra-
mowej „Przeglądu Podatkowego”; wykładowca na wielu konferencjach, szkoleniach i studiach 
podyplomowych z zakresu prawa podatkowego; wybitny ekspert z dziedziny restrukturyzacji 
i sukcesji biznesu; autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, 
w tym monografi i, glos, opinii oraz praktycznych komentarzy.

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono zasady opodatkowania spółek osobowych 
i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów 
administracyjnych. Autorzy przeanalizowali charakter podatkowy spółek osobowych, w tym 
reguły określające skutki podatkowe zdarzeń typowych dla spółek osobowych i ich wspólni-
ków na wszystkich etapach ich funkcjonowania, począwszy od zawiązania spółki, aż do jej 
likwidacji. 

W opracowaniu zawarto także wzory umów poszczególnych spółek osobowych obejmujące 
najważniejsze postanowienia umowne.

W książce omówiono m.in.:
–  zasady tworzenia i funkcjonowania spółek osobowych oraz ich likwidacji,
–  ramy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
–  tematykę cen transferowych,
–  skutki podatkowe funkcjonowania spółki oraz wspólników,
–  przekształcenia i połączenia spółek,
–  planowanie podatkowe oraz zarząd sukcesyjny.

Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. 
Będzie cennym źródłem wiedzy dla sędziów, księgowych oraz przedsiębiorców, a także przed-
stawicieli nauki prawa podatkowego.

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

WOLTERS KLUWER POLECA

redakcja naukowa Adam Mariański 


	okl
	opodatkowanie spolek osobowych_B5-T_s-1-4_2
	Opodatkowanie spolek osobowych_SRODEK
	okl

