
 

Wypłaty, w trakcie roku obrotowego, zaliczek komplementariuszowi (wyrok NSA z 3 

grudnia 2020 r., II FSK 2048/18) – Adam Wacławczyk, Deloitte 

 

Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2020 roku, II FSK 2048/18. 

 

„Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 

6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego S.K.A., to 

obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na 

poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie 

obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero wówczas znana 

będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza.” 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

 

(..) 

 

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie, pomimo zadania wielu pytań we wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej, sprowadza się w istocie do tego, czy Spółka jako płatnik, 

wypłacając komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego zaliczkę na poczet zysku jest 

zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku. Jeżeli zaś taki obowiązek istnieje, to w 

jaki sposób powinna zostać obliczona wysokość tego podatku. 

 

Spółka składając wniosek o wydanie interpretacji swój interes prawny wywodzi z faktu, że jest 

płatnikiem i w związku z tym powzięła wątpliwości co do sposobu rozliczenia podatku w stanie 

faktycznym opisanym we wniosku. Jak wynika z art. 8 O.p. płatnik jest zobowiązany na 

podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i 

wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Co istotne w rozpoznawanej 

sprawie, obciążenie płatnika powyższymi obowiązkami musi wynikać z wyraźnego przepisu 

prawa podatkowego. W pierwszej kolejności należy zatem wskazać właściwy przepis, który 

nałożył na Spółkę obowiązek pobrania podatku od wypłacanej komplementariuszowi zaliczki 

na poczet zysku. 

 

Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (str. 14) powołał przepisy art. 

24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. i na tej podstawie stwierdził, że Spółka jako 

płatnik ma obowiązek pobrać 19% zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Problem jednak w tym, że żaden z tych przepisów nie nakłada obowiązku pobrania przez 

płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaty części zysku spółki komandytowo-

akcyjnej komplementariuszowi. Co więcej Sąd pierwszej instancji nie powołał jakichkolwiek 

przepisów, które nakładałyby na Spółkę obowiązek pobrania nie tylko zaliczek na podatek 

dochodowy, lecz także zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału 

komplementariusza w zyskach S.K.A. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku WSA w Gliwicach 

skupił się na analizie art. 30a ust. 6a w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Dokonanie 

wykładni tych przepisów jest oczywiście istotne, gdyż określa sposób wyliczenia wysokości 

podatku do zapłaty przez komplementariusza, nie określa on jednak żadnych obowiązków dla 

Spółki jako płatnika. 

 

Podstawę nałożenia na Spółkę obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego 

(nie zaś zaliczek na podatek, jak stwierdził Sąd pierwszej instancji), właściwie powołał 

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej. Wskazał w niej na art. 41 ust. 4e 

u.p.d.o.f., zgodnie z którym, Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c) (czyli S.K.A.), 



obowiązane są jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w 

art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. Rację ma 

przy tym Sąd pierwszej instancji stwierdzając, że zgodnie z art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f., momentem 

uzyskania przychodu jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Zgodzić się 

należy również z Sądem pierwszej instancji, że w tym momencie (zaliczkowej wypłaty na poczet 

zysku) po stronie komplementariusza powstaje obowiązek podatkowy. Tak samo stwierdził 

Dyrektor KIS w zaskarżonej interpretacji podnosząc, że momentem rozpoznania obowiązku 

podatkowego z tytułu wypłaty zaliczki na poczet zysku jest moment faktycznej wypłaty tej 

zaliczki (przychód faktycznie uzyskany). 

 

Jak wynika z art. 4 O.p., obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych 

nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z 

zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Samo jednak powstanie obowiązku 

podatkowego nie oznacza jeszcze, że na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku. Powstaje 

on bowiem dopiero wówczas, gdy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie 

podatkowe, którym zgodnie z art. 5 O.p., jest wynikające z obowiązku podatkowego 

zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach 

prawa podatkowego. Jednym z warunków przekształcenia obowiązku podatkowego w 

zobowiązanie podatkowe jest to, że podatnik jest w stanie określić wysokość należnego do 

zapłaty podatku. Bez istnienia tego elementu nie można zasadnie twierdzić, że powstało 

zobowiązanie podatkowe, prowadzące do konieczności zapłaty podatku. W konsekwencji, 

jeżeli płatnik ma obowiązek pobrania podatku powinien posiadać dane niezbędne do jego 

wyliczenia, czyli musi znać jego wysokość. Obowiązek poboru podatku przez płatnika nastąpi 

zatem wówczas, gdy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe. Bez 

takiego przekształcenia, płatnik nie będzie mógł prawidłowo wywiązać się ze swojego 

obowiązku, gdyż nie będzie miał podstaw do określenia wysokości podatku, który powinien 

pobrać od podatnika i przekazać właściwemu organowi podatkowemu. 

 

Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku od wypłat zysku komplementariuszowi przez 

Spółkę, jako płatnika, jak wyżej wspomniano, nałożony został w art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. 

Jednoznacznie wynika z niego, że pobór zryczałtowanego podatku powinien nastąpić z 

uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. Ustawodawca wprost zatem wskazał 

w jaki sposób płatnik powinien obliczyć podatek. Nie wymaga szerszego uzasadnienia, że aby 

pobrać podatek od podatnika, płatnik powinien wcześniej dokonać prawidłowego jego 

obliczenia. Wobec powyższego Spółka chcąc pobrać zryczałtowany podatek od wypłat 

komplementariuszowi udziału w zysku, powinna go wyliczyć z uwzględnieniem zasad 

przewidzianych w powyższym przepisie. 

 

Jak wynika z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., zryczałtowany podatek obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 

4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, 

o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c), pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi 

procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu 

tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za 

rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Naczelny Sąd 

Administracyjny w pełni podziela pogląd Sądu pierwszej instancji, akceptujący stanowisko 

Dyrektora KIS, że wykładnia językowa omawianego przepisu daje jednoznaczne rezultaty i 

brak jest podstaw do sięgania po inne rodzaje wykładni. Zasadnie stwierdzono w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku, że art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. nie tylko zawiera sformułowanie "podatku 

należnego" ale także "podatku za rok podatkowy". Podatek należny w odniesieniu do roku 

podatkowego oznacza, że ustawodawca przyjął, iż odliczenie od zryczałtowanego podatku 

naliczonego od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zysku podatku należnego 



zapłaconego przez SKA odnosi się do roku podatkowego, z którego przychód z tytułu udziału 

w zysku został uzyskany. Skoro bowiem art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. odnosi się do podatku 

należnego obliczonego według art. 19 u.p.d.o.p., to znaczy, że chodzi wyłącznie o zaliczenie na 

poczet podatku zryczałtowanego od przychodów komplementariusza z tytułu udziału w zysku 

S.K.A. podatku dochodowego od osób prawnych mającego odzwierciedlenie/wynikającego z 

zeznania rocznego S.K.A. (CIT-8). 

 

Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a 

u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego S.K.A., to obowiązek 

podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w 

zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej 

spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do 

zapłaty przez komplementariusza. W konsekwencji w tym momencie płatnik będzie mógł 

zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej kolejności pobrania 

go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. Tylko w taki sposób płatnik zrealizuje 

wynikający z art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. obowiązek pobrania podatku z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 30a ust. 6a-6e. u.p.d.o.f. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku 

podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo - akcyjna nie ma obowiązku 

pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 

u.p.d.o.f. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania 

zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad 

określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu 

podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej za rok podatkowy, z którego przychód z 

tytułu udziału w zysku został uzyskany. 

 

Taki sposób odczytania wzajemnej relacji pomiędzy art. 41 ust. 4e a art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz 

6a-6e u.p.d.o.f., odpowiada prezentowanemu przez Spółkę zamiarowi projektodawcy, 

zmierzającemu do zakazu podwójnego opodatkowania zysku komplementariusza spółki 

komandytowo-akcyjnej. Słusznie Spółka zwróciła uwagę na uzasadnienie projektu ustawy 

(druk sejmowy nr 1725 z 2013 r.), w którym wskazano między innymi, że "Konsekwencją 

nadania S.K.A. podmiotowości na gruncie ustawy CIT jest wprowadzenie dwóch poziomów 

opodatkowania dochodu wypracowanego przez tą spółkę – podobnie jak ma to miejsce w 

odniesieniu do pozostałych spółek-podatników podatku CIT, tj. spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Wspólnicy S.K.A., tj. zarówno jej akcjonariusz, jak i 

komplementariusz, zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z 

uczestnictwa w zysku takiej spółki. W przypadku jednak wypłaty zysku na rzecz 

komplementariusza przyznane zostanie mu prawo do odliczenia od podatku naliczonego od 

wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez S.K.A. od własnych dochodów, w części, w 

jakiej zapłacony przez S.K.A. podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi 

zysk tej spółki. Żaden z nich nie będzie zatem opodatkowany na bieżąco z tytułu prowadzonej 

przez S.K.A. działalności gospodarczej". Wprowadzenie do art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. 

sformułowania, że pobór podatku ma następować przez płatnika z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 30a ust. 6a-6e oznacza, że zamiar projektodawcy znalazł odzwierciedlenie 

w tekście ustawy podatkowej. Dodatkowo jeszcze raz należy wskazać, że ustawodawca nie 

wprowadził w przypadku zaliczkowej wypłaty zysku komplementariuszowi, obowiązku 

pobierania przez SKA zaliczek na podatek. 

 

Powyższa wykładnia mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa podatkowego 

prowadzi do wniosku, że stanowisko Sądu pierwszej instancji, akceptujące pogląd Dyrektora 

KIS zaprezentowany w zaskarżonej interpretacji, było błędne. 

 



(…) Jak wynika z wcześniejszych wywodów problem prawny nie tyle powinien się 

koncentrować na właściwym odczytaniu normy wynikającej z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. co na 

wzajemnej relacji tego przepisu z art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. i nałożeniem na płatnika obowiązku 

pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. 

 

Wobec uznania za zasadne zarzutów skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny na 

podstawie art. 188 p.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok, zaś uznając jednocześnie, że istota 

sprawy jest dostatecznie wyjaśniona, uchylił w oparciu o art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 

1 lit. a) p.p.s.a. zaskarżoną do WSA w Gliwicach indywidualną interpretację przepisów prawa 

podatkowego. Dyrektor KIS ponownie rozpoznając sprawę weźmie pod uwagę dokonaną w 

niniejszym uzasadnieniu wykładnię mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa 

materialnego. 

 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok WSA w Gliwicach z 13 lutego 2018 r., SA/Gl 1265/17. 

 

Przepisy 

 

Ustawa z dani 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) 

 

Art. 4 Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana 

powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia 

określonego w tych ustawach. 

 

Art. 5 Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie 

podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku 

w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego 

 

Ustawa z danie 16 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 

z 2020 roku, poz. 1426) 

 

Art. 5a Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 

28) spółce – oznacza to: 

(…) 

c) spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

(…) 

31) udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których 

mowa w pkt 28 lit. c-e; 

(…) 

 

Art. 30a  

1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: 

(…) 

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 

(…) 

 



6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 

5d i 5e. 

 

6a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych 

przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 

lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału 

komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego 

zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z 

którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. 

 

6b. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4. 

 

6c. Przepisy ust. 6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w 

zysku spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy zostanie uzyskany 

przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, 

jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego 

następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty. 

6d. Przepis ust. 6c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów 

(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, albo 

z jego wystąpienia z takiej spółki. 

6e. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w 

zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejszenie, o którym 

mowa w ust. 6a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów uzyskiwanych odrębnie 

z każdej z tych spółek. 

 

Art. 41 (…) 

4e. Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać 

zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem 

zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. 

 

 

Główne problemy 

1. Specyfika rozliczenia zobowiązań podatkowych komplementariusza. 

2. Obowiązek podatkowy / zobowiązanie podatkowe / obowiązek zapłaty podatku. 

3. Praktyczne wątpliwości w zakresie rozliczania komplementariusza w kontekście 

komentowanego orzeczenia (obowiązek zapłaty podatku – brak dodatkowej wypłaty 

zysków, jak również moment złożenia zeznania podatkowego przez SKA a zobowiązanie 

podatkowe komplementariusza). 

 

 


