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Szanowny Panie Przewodniczący,
W imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji z siedzibą w Warszawie („POHID”) przekazujemy Panu
Przewodniczącemu uwagi do projektu ustawy 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 (druk sejmowy 642).
Uwagi są składane na zalety proponowanych rozwiązań pod kątem praktycznym i dużym ułatwieniem dla podatników
przyjęcia zmiany jaką jest uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT, ze względu na pozwolenie
zamykania ksiąg po staremu tj. koniec obranego wcześniej roku obrotowego i brak potrzeby uzasadniania możliwości
zamykania ksiąg na inny dzień niż koniec roku obrotowego czy 30.04
Proponujemy zmianę art. 10 ust. 2 i w związku z tym art. 10 ust. 4 na następujące brzmienie
„2. Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce:
1) 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., albo
2) począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu przyjętego przez nią roku obrotowego, jeżeli rok ten kończy
się w okresie od dnia 31 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r – w takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje
status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem następującym po ostatnim dniu przyjętego przez
nią roku obrotowego.”
(…)
„4. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przypada w okresie od
dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i
kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.”
Uzasadnienie:
Obligatoryjne zamknięcie ksiąg w trakcie roku podatkowego powoduje ogromną ilość dodatkowej pracy w
przedsiębiorstwie. Wymaga to dodatkowych wycen, kalkulacji, przygotowania sprawozdania finansowego, w wielu
przypadkach zmiany umów, procesów fakturowania, księgowania i płatności itd. Nawet w normalnej sytuacji jedno
zamknięcie roku w ciągu 12 miesięcy stanowi wyzwanie do którego przygotowania trwają nawet do kilku miesięcy.
W okresie pandemii jest to dodatkowo utrudnione i kosztowne. W konsekwencji każdy racjonalnie działający podmiot
chciałby tego uniknąć, a ustawodawca powinien maksymalnie łagodzić skutki takich zmian.
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Rozwiązaniem pozwalającym na zminimalizowanie skutków administracyjnych takiej zmiany byłaby możliwość
wyboru momentu zamknięcia ksiąg w okresie styczeń-kwiecień 2021 na koniec wcześniej obranego roku
obrotowego. Ma to następujące zalety:
1. Zmiana statusu sp.k. na podatnika od początku jej roku obrotowego jest dla organów podatkowych bardziej
transparentna i cechuje ją lepsza jakość (sprawozdanie roczne podlegające badaniu jest bardziej wymagające
niż inne sprawozdania)
2. Nie powoduje negatywnych konsekwencji dla budżetu – skoro ustawodawca dopuszcza opodatkowanie spółki
komandytowej od 1 maja 2021 to tym bardziej powinien dopuszczać to z wcześniejszą datą.
3. Pozwoli uniknąć dodatkowego zamknięcia roku przedsiębiorcom, których rok podatkowy kończy się na koniec
jednego z pierwszych czterech miesięcy roku – będą mogli wybrać pozostanie przy obecnym roku obrotowym.
W okresie epidemii brak dodatkowych kosztów, związanych z nieprzewidzianym zamknięciem ksiąg oraz brak
administracji z tym związany jest dla nich nieocenioną pomocą.
4. Pozostawia przedsiębiorcom wybór momentu, w którym dysponują największymi zasobami czasowymi i ludzkimi
na dokonanie zmiany.
5. Lepiej pozwoli dostosować przedsiębiorcom, moment zamknięcia roku do specyfiki prowadzonej przez nich
działalności.
6. Wybierając za moment uzyskania statusu podatnika pierwszy dzień istniejącego roku obrotowego,
przedsiębiorca nie będzie zmuszony skracać czy wydłużać kolejnego roku obrotowego (konsekwencje zmiany i
koszty nie będą występowały wtedy jeszcze w następnym roku)
Mam nadzieję, że powyższe propozycje zmiany brzmienia przepisów projektu ustawy 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
uzyska przychylność Pana Przewodniczącego i Wysokiej Komisji.

Z poważaniem,

Renata Juszkiewicz
Prezes Zarządu POHiD

