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MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA SPÓŁKOM KOMANDYTOWYM 

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie bardzo istotne dla wszystkich spółek 
komandytowych wyjaśnienia dotyczące określania roku obrotowego spółki komandytowej w 
związku z objęciem CIT, w tym zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwestia ta od początku budzi 
wiele wątpliwości. 

Zdaniem Ministerstwa spółka komandytowa, która zostanie podatnikiem podatku CIT od 1 
maja 2021 r., nie będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. 
sprawozdania finansowego (wymienione dni w ww. punktach  1- 7 ust. 2 art. 12 ustawy 
o rachunkowości nie obejmują zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 
3 ustawy zmieniającej).  

Rok obrotowy takiej spółki komandytowej, który zaczął się 1 stycznia  2021 r., będzie trwał do 
31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. 

Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na ww. dzień 30 kwietnia 
2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, 
bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r. 

Z kolei, z brzmienia art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej wynika  możliwość niezamykania ksiąg 
rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie 
od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 
kwietnia 2021 r. 

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości przez rok obrotowy rozumie się rok 
kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, 
stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub 
umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność 
w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie 
finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za 
rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy 
powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest przyjęcie, iż ww. przepis art. 12 ust. 4 ustawy 
zmieniającej stanowi lex specialis do powyższego przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o rachunkowości. W praktyce oznaczać to będzie, że jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej 
jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 
2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. 
Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 Możliwość odroczenia opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT do 1 maja 
2021 r. spowodowała szereg wątpliwości w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych 
i sporządzania sprawozdań finansowych przez te spółki. Zgodnie z opublikowanymi na portalu 
podatki.gov.pl wyjaśnieniami resortu finansów, w takim przypadku spółka komandytowa nie 
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będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania 
finansowego. Zamknięcie jej ksiąg rachunkowych 30 kwietnia 2021 r. oraz ich otwarcie 1 maja 
2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych. W takiej sytuacji, jeśli rok obrotowy spółki 
komandytowej jest równy kalendarzowemu, to w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 
2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. 
Kolejny rok obrotowy obejmie natomiast okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. Będzie więc 
trwał tylko osiem miesięcy. 

Wyjaśnienia są dostępne na portalu podatki.gov.pl pod linkiem: (link) 
 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.  

https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/spolka-komandytowa-cit-i-rok-obrotowy

