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SPÓŁKI KOMANDYTOWE TO GŁÓWNIE POLSKI KAPITAŁ

• Spółki komandytowe to forma prowadzenia działalności wybierana głównie przez polskich

przedsiębiorców

• Blisko 92% wszystkich spółek komandytowych zarejestrowanych w Polsce posiada wspólnika

będącego polskim przedsiębiorcą (osobą fizyczną)

• Objęcie CIT spółek komandytowych doprowadzi do dramatycznego wzrostu podatków dla blisko

73 000 polskich przedsiębiorców.

Wniosek
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Spółki komandytowe w Polsce | Spółki komandytowe to głównie polski 
kapitał

Spółki komandytowe posiadające wspólników – polskie osoby fizyczne: ~ 38 041 

spółek komandytowych (~92%)

Łączna liczba wspólników spółek komandytowych będących podatnikami o 

nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce: 117 935, w tym 72 705 będące 

osobami fizycznymi 

W formie spółki komandytowej prowadzona jest działalność (oprócz handlowo-

usługowej) związana z robotami budowlanymi, opieką zdrowotną, produkcją pojazdów 

oraz maszyn, produkcją mebli, transportem drogowym, deweloperska, spożywcza (w 

tym produkcja wędlin, działalność piekarniczo-cukiernicza).
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Spółki komandytowe w Polsce | Spółki komandytowe to głównie polski 
kapitał

PODZIAŁ BRANŻOWY W OPARCIU O PKD (TOP 10)
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PKD liczba spółek komandytowych

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 8570

BUDOWNICTWO 7747

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE  5222

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 4493

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 4095

INFORMACJA I KOMUNIKACJA 2132

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1854

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 1713

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1423

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 1023



RYZYKO NIEOPODATKOWANEGO TRANSFERU ZYSKÓW ZA GRANICĘ

POPRZEZ SPÓŁKI KOMANDYTOWE JEST ZNIKOME

• Prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem spółek komandytowych bezpośrednio

przez podmioty zagraniczne jest zjawiskiem marginalnym

• Około 1% spółek komandytowych posiada bezpośrednio zagranicznych wspólników

• Około 0,4% wszystkich wspólników spółek komandytowych to podmioty zagraniczne

• Największa liczba zagranicznych wspólników pochodzi z Niemiec

Wniosek
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Spółki komandytowe w Polsce | Znikome ryzyko nieopodatkowanego 
transferu zysków za granicę

Spółki komandytowe posiadające zagranicznych wspólników: ~ 439 spółek 

komandytowych (~1%)

Łączna liczba wspólników będących zagranicznymi podatnikami: ~ 501, w tym 36 

będące osobami fizycznymi

Zagraniczny wspólnicy według kraju pochodzenia: 30% wspólników tych 

spółek pochodzi z Niemiec, 23% z Luksemburga, 8% z Cypru, 8% z Wielkiej 

Brytanii, 5% z Holandii, 3% z Francji, 3% z Malty, 3% z Czech

W przypadku największych podmiotów (przychody na podstawie SF 2018 lub/i 2019 

powyżej 100 mln PLN) nie więcej niż 10 ma wśród wspólników spółkę zlokalizowaną w 

Luksemburgu lub na Cyprze 
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Spółki komandytowe w Polsce | Znikome ryzyko nieopodatkowanego 
transferu zysków za granicę

• Polska  – 117 935 wspólników 

(w tym 72 705 to osoby fizyczne) 

• Niemcy – 151 wspólników 

• Luksemburg  – 113 wspólników 

• Cypr – 41 wspólników 

• Wielka Brytania – 39 wspólników 

• Holandia – 27 wspólników 

• Francja – 16 wspólników 

• Malta – 15 wspólników 

• Czechy – 14 wspólników 

• Dania – 13 wspólników 

• Austria – 10 wspólników 

7



9%-OWY CIT NIE ZNIWELUJE NEGATYWNYCH SKUTKÓW NOWELIZACJI

• Nowelizacja uderzy w najprężniej działające i największe biznesy, wiele spółek komandytowych

nie będzie miało szansy skorzystać z niższej 9%-owej stawki CIT,

• 25% spółek komandytowych objętych potencjalnie 19%-owym CIT generuje 90% łącznego

przychodu spółek komandytowych

• Faktyczne opodatkowanie wspólników tych spółek wzrośnie do poziomu 34%-38% w miejsce

dotychczasowego 19%-23%.

Wniosek
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Spółki komandytowe w Polsce | 9% CIT nie zniweluje negatywnych skutków 
nowelizacji 

Spółki, potencjalnie objęte 9%-owym CIT generują łącznie 

przychody na poziomie 33 432 100 tys. PLN

75% spółek komandytowych objętych potencjalnie 9%-owym 

CIT generuje 10% łącznego przychodu spółek komandytowych  

9

Spółki komandytowe o przychodach ze 
sprzedaży poniżej 2 mln EUR 

16 099 spółek komandytowych

Spółki, objęte potencjalnie 19%-owym CIT generują łącznie 

przychody na poziomie 296 123 579 tys. PLN

25% spółek komandytowych objętych potencjalnie 19%-owym 

CIT generuje 90% łącznego przychodu spółek komandytowych

Spółki komandytowe o przychodach ze 
sprzedaży powyżej 2 mln EUR 

5 485 spółek komandytowych 



SPÓŁKI KOMANDYTOWE NIE SKORZYSTAJĄ Z TZW. ESTOŃSKIEGO CIT

• Spółki komandytowe nie są objęte tzw. estońskim CIT

• Duża część spółek komandytowych prowadzi działalność handlowo-usługową / świadczą usługi

budowlane, nawet po przekształceniu w spółkę kapitałową podmioty te nie spełnią warunku

ponoszenia wydatków inwestycyjnych

• Nowelizacja oznacza w praktyce dramatyczny wzrost opodatkowania wspólników spółek

komandytowych lub pogodzenie się z nieograniczonym ryzykiem prowadzenia działalności

gospodarczej w wyniku przekształcenia w spółkę jawną

Główne wnioski

10



Spółki komandytowe w Polsce | Spółki komandytowe nie skorzystają z tzw. 
estońskiego CIT

Spółki komandytowe nie będą miały prawa do skorzystania z tzw. estońskiego CIT. W projekcie przepisów 

dotyczyć ma on sp. z o.o. oraz spółek akcyjnych.

Nawet, jeżeli spółki komandytowe masowo zostaną przekształcone w spółki kapitałowe, to ponad 500 spółek 

komandytowych ujętych w zestawieniu przekroczy 100 miliony limit przychodów. Łącznie odpowiadają one 

za 149 051 770 tys. PLN przychodów (dane za 2018 r.), czyli blisko połowę przychodów osiąganych przez 

wszystkie spółki komandytowe. Ponadto wiele ze spółek nie spełni wymaganego progu nakładów 

inwestycyjnych (spółki komandytowe prowadzą często działalność w branżach handlowo-usługowej / 

budowlanej). 

Brak przewidzianych jakichkolwiek dodatkowych benefitów podatkowych dla ww. spółek komandytowych, w 

praktyce oznacza dramatyczny wzrost opodatkowania wspólników lub pogodzenie się z nieograniczonym 

ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku przekształcenia w spółkę jawną. 
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NOWELIZACJA OBNIŻY KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PODMIOTÓW W

PORÓWNANIU DO PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

• Odpowiednik polskiej spółki komandytowej z udziałem spółki kapitałowej jako

komplementariusza jest formą działalności częstą wybieraną przez Niemieckie lub Austriackie

firmy rodzinne.

• Udział spółek komandytowych wśród wszystkich spółek kształtuje się w Polsce na poziomie

ok.9%, dla porównania w Niemczech na poziomie ok. 23%.

Główne wnioski
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Największe spółki komandytowe | Nowelizacja obniży konkurencyjność 
polskich podmiotów w porównaniu do przedsiębiorców zagranicznych 

Polskie spółki komandytowe to też duże podmioty, bezpośrednio konkurujące z zagranicznymi 

przedsiębiorcami. Ponad 900 spółek komandytowych polskich przedsiębiorców (tj. z osobą 

fizyczną jako wspólnikiem) osiągnęła przychody przekraczające 50 mln PLN (rok podatkowy 

2019 lub/i 2018).

Spółki komandytowe prowadzą działalność praktycznie w każdym regionie Polski co wpływa 

bezpośrednio na rynek pracy 

Dla największych polskich spółek komandytowych brak jest przewidzianych jakichkolwiek benefitów 

podatków, co w praktyce oznacza dramatyczny wzrost opodatkowania wspólników lub pogodzenie się 

z nieograniczonym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku przekształcenia w 

spółkę jawną, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie konkurencyjności polskiego biznesu 

względem podmiotów zagranicznych.

900
polscy 

przedsiębiorcy



Lokalizacja wspólników | terytorium Polski (41 500 spółek komandytowych)

Dolnośląskie

3759

Kujawsko-

Pomorskie

1371

Lubelskie

705

Lubuskie

741

Łódzkie

1897

Małopolskie

4744

Mazowieckie

11290

Opolskie

524

Podkarpackie

1042

Podlaskie

578

Pomorskie

2757

Śląskie

3792

Świętokrzyskie

624

Warmińsko-mazurskie

398 

Wielkopolskie

5611

Zachodniopomorskie

1514



Lokalizacja wspólników | terytorium Polski (Spółki komandytowe o przychodach 
powyżej 50mln PLN)

Dolnośląskie

76

Kujawsko-

Pomorskie

47

Lubelskie

23

Lubuskie

18

Łódzkie

68

Małopolskie

131

Mazowieckie

316

Opolskie

19

Podkarpackie

39

Podlaskie

26

Pomorskie

60

Śląskie

123

Świętokrzyskie

21

Warmińsko-mazurskie

20

Wielkopolskie

175

Zachodniopomorskie

36



Spółki komandytowe w Polsce | Nowelizacja obniży konkurencyjność polskich 
podmiotów w porównaniu do przedsiębiorców zagranicznych 

Niemieccy przedsiębiorcy wybierają jednokrotne opodatkowanie  

W 2018 r., w Niemczech zarejestrowanych było około 166 100 spółek komandytowych , w tym większość 

posiadała jako komplementariusza spółkę kapitałową:

• 150 967 Gesellschaften mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)

• 352 Aktiengesellschaften & Compagnie Kommanditgesellschaft (AG & Co. KG)

Udział spółek komandytowych w ogólnej liczbie spółek (z uwzględnieniem komandytowych) działających w Niemczech 

kształtował się w 2018 r. na poziomie 23% (w Niemczech w 2018 r. zarejestrowanych było około 552 515 spółek z o.o. 

oraz akcyjnych)

Dla porównania udział Polskich spółek komandytowych w ogólnej liczbie spółek kapitałowych 

(z uwzględnieniem komandytowych) kształtuje się na poziomie 9% (w Polsce aktualnie aktywnie działa około 420 685 

spółek z o.o. oraz akcyjnych).



Spółki komandytowe w Polsce | Nowelizacja obniży konkurencyjność polskich 
podmiotów w porównaniu do przedsiębiorców zagranicznych 

PORÓWNANIE UDZIAŁU SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH W NIEMCZECH I W POLSCE 

W OGÓLNEJ LICZBIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I KOMANDYTOWYCH 

23%9%
POLSKA NIEMCY



Dane przygotowane na podstawie bazy danych InfoCredit.

Aktywna działalność gospodarcza w Polsce prowadzona jest przez około 43 000 spółek

komandytowych.

W bazie danych znajdują się 26 462 spółki komandytowe, które opublikowały

sprawozdanie finansowe za rok 2019 lub/i 2018 r.

Dostępne dane pozwoliły na identyfikację wspólników około 41 500 spółek komandytowych.

Dostępne dane pozwoliły na identyfikację przychodów około 21 580 spółek komandytowych.

Informacje o analizie  


