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Opodatkowanie dochodów
akcjonariuszy spółek komandytowoakcyjnych – interpretacja ogólna
Ministra Finansów
Minister Finansów w dniu 11 maja 2012 r. wydał ogólną interpretację
podatkową nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125, w której wyjaśnił, że
dochody akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (”SKA”)
będących osobami fizycznymi powstają dopiero w chwili podjęcia
uchwały o wypłacie dywidendy (lub w ustalonym dniu dywidendy)
i stanowią dochody z działalności gospodarczej w świetle ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (”ustawa o PIT”).
Powyższa interpretacja ma istotne znaczenie dla inwestorów planujących
zaangażowanie w taką formę prawną prowadzonej działalności w roli
akcjonariusza. Zastosowanie się do interpretacji będzie oznaczać, że do
czasu podjęcia decyzji o wypłacie akcjonariuszowi dywidendy z SKA,
zyski przypadające na akcjonariusza nie będą podlegać opodatkowaniu
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podatkiem PIT. Tym samym mogą być reinwestowane w całości
w kolejne przedsięwzięcia gospodarcze. Stanowi to dużą przewagę
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w stosunku do zasad opodatkowania spółek kapitałowych, których
dochód na bieżąco podlega opodatkowaniu 19% CIT, a także wobec
innych spółek osobowych, których wspólnicy na bieżąco muszą rozliczać
podatek PIT od generowanych w nich dochodów.
Interpretacja ta pozwoli inwestorom na angażowanie się w tę optymalną
podatkowo formę prowadzenia biznesu bez ryzyka sporu z organem
podatkowym

w

kwestii

momentu

oraz

sposobu

opodatkowania

dochodów. Kończy ona trwający od dłuższego czasu spór pomiędzy
podatnikami a organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w tym
KSP Legal &Tax Advice
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice
T: +48 32 731 68 50
F: +48 32 731 68 51
E: kancelaria@kspelagal.pl
www.ksplegal.pl

zakresie. Potwierdza ona jednocześnie tezy wynikające z uchwały
podjętej w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
16 stycznia 2012 r. o sygn. II FPS 1/11, wydanej w odniesieniu do
podatników będących osobami prawnymi.
Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji
w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.
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