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Blok 1
Prowadzący Paweł Tomaszewski
Dlaczego przekształcenie celem uniknięcia podwójnego opodatkowania Sp. k. w Sp. J, jest błędem prawnym, w
powiązaniu z pełną odpowiedzialnością ﬁskalną? Alternatywy dla Sp. K.
●

wszystkie przekształcenia w inne spółki - jawne - partnerskie może zostać uznane za unikanie opodatkowania klauzula z art. 119a - w konsekwencji może zostać "unieważnione" na cele podatkowe - organ może wtedy przyjąć że
do przekształcenia nie doszło skutecznie i nałożyć podatek CIT na przekształconą spółkę,

●

istnieje poważne ryzyko że takie przekształcenie podlega przepisom o obowiązkowym zgłaszaniu schematów
podatkowych MDR - cecha główna w postaci obniżenia podatku występuje.
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Blok 2
Prowadzący Arkadiusz Lament
Realne narzędzia i mechanizmy służące do utrzymania konkurencyjności podatkowej Sp.K. na rynku krajowym i
zagranicznym
●

brak podwójnego opodatkowania występującego obligatoryjnie w Sp. Z o.o. i od 1 maja 2021 w Sp. Komandytowej

●

należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9% lub 19% w zależności od wysokości obrotu
przedsiębiorstwa w roku obrachunkowym,

●

oddział spółki Ltd nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z .o.o.,

●

oddział spółki Ltd może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe,
leasingi, doﬁnansowania z urzędów pracy i UE,
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Blok 2 (cd)
Prowadzący Arkadiusz Lament
Realne narzędzia i mechanizmy służące do utrzymania konkurencyjności podatkowej Sp.K. na rynku krajowym i
zagranicznym
●

oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki
pieniężne między oddziałem, a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i
nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych. Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką
matką nie są objęte działaniami ﬁskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków
pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów ﬁskalnych podlegających opodatkowaniu.
Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją brytyjską.

●

funkcjonowanie jako oddział podmiotu zagranicznego eliminuje całkowicie wszelkie opłaty z tytułu prowadzenia
jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz ZUS-u, które ponosić muszą komandytariusze w przypadku
spółek komandytowych i członkowie zarządu jednoosobowego spółek z o.o.
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Blok 3
Prowadzący Arkadiusz Lament
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego
●

całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,

●

na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,

●

oddział podlega brytyjskiemu ustawodawstwu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy
złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury
likwidacyjnej obowiązującej polskie ﬁrmy,

●

w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w
przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich ﬁrmach,

●

otworzenie oddziału spółki Ltd powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami
urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
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Blok 3 (cd)
Prowadzący Arkadiusz Lament
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego
●

w przeciwieństwie do Sp. z o. o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie
prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp.z.o.o. z
mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS
nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz
nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,

●

całkowity brak odpowiedzialność subsydiarnej wynikającej wprost z art. 299§1 Kodeksu spółek handlowych, która
określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy
się to również osoby prokurenta,

●

brak możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika, jak w przypadku Sp. z o.o., gdyż oddział
podmiotu zagranicznego nie posiada wspólników,
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Blok 3 (cd)
Prowadzący Arkadiusz Lament
Jak zabezpieczyć (ochronić) majątek ﬁrmowy (Sp.K.) i osobisty (jej właściciela), pod kątem prawnym i ﬁnansowym, w
ramach przepisów gospodarczego prawa krajowego i międzynarodowego
●

Spółka Z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019 r., poz. 628. Zapisy
przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają
majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku.
Oddział podmiotu zagranicznego jest wyłączony spod zapisów przedmiotowej ustawy.
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Webinar postscriptum
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Dlaczego NIE, dla Sp. z o.o. jako alternatywy dla Sp.K.?
wg eksperta Solutiondone
●

Spółka z o.o. jako podmiot prawny, jest dla właścicieli podwójnie opodatkowana.

●

Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art.299 §1 KSH określa jednoznacznie odpowiedzialność
każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy się to również osoby prokurenta.

●

Komornik może dokonać pełnego zajęcia mienia i środków trwałych spółki z o.o.

●

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem długotrwałym i skomplikowanym.

●

Spółka z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019r., poz. 628. Zapisy
przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają
majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku.
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Dlaczego NIE, dla Sp. z o.o. jako alternatywy dla Sp.K.? (cd)
wg eksperta Solutiondone
●

Spółka z o.o. podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, które należy obligatoryjnie składać
do podległego urzędu skarbowego.

●

Możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika spółki z o.o.

●

Brak swobody dysponowania środkami pieniężnymi.

●

Skomplikowane stosunki majątkowe wynikające z polskiego ustawodawstwa między właścicielami, a spółką z o.o.

●

W przypadku spółek z o.o. jednoosobowych płacimy pełny ZUS, gdyż taka spółka traktowana jest na równi z
jednoosobową działalnością gospodarczą.

●

Brak możliwości zarządu powierniczego czyli zastosowania funkcji np. nominowanego dyrektora.
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Dlaczego NIE, dla sp. J. jako alternatywy dla Sp.K.?
wg eksperta Solutiondone
●

Opodatkowanie polskich spółek komandytowych podatkiem CIT stało się faktem dokonanym i zacznie obowiązywać
od dnia 01 maja 2021 r. Mimo zgłaszanych uwag przez stowarzyszenia i organizacje pracodawców oraz innych
uczestników procesu legislacyjnego, MF zaplanował i zamierza wprowadzić podwójne opodatkowanie w spółce
komandytowej.

●

Uwaga! Projekt dotyczy również spółek jawnych, które mogą zwolnić się z podatku CIT, jeżeli będą współpracowały z
ﬁskusem i będą informowały o swojej sytuacji.

●

Podkreślić należy, że przekształcenie „komandytu” w spółkę jawną na bazie wdrożonych zapisów nic nie da. Łatwo
bowiem będzie można zastosować w takim przypadku klauzulę o unikaniu opodatkowania.

●

Wydaje się jednak, że ustawodawca sam wskazał drogę jaką powinni iść podatnicy, którzy chcą ratować swój biznes.
W wielu bowiem przypadkach – zapłata podwójnie podatku – spowoduje upadek i krach. …..Tu chodzi o przetrwanie.
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Dlaczego NIE, dla sp. J. jako alternatywy dla Sp.K.? (cd)
wg eksperta Solutiondone
●

Jaka to droga? ….. w projekcie czytamy, że dodatkowym podatkiem zostaną obłożone spółki z „siedzibą lub zarządem”
na terenie Polski.

●

Już w 2013 roku ﬁskus spowodował ucieczkę spółek komandytowo-akcyjnych zagranicę. W obecnej sytuacji można
się również tego spodziewać.

●

Najbardziej atrakcyjną pod kątem podatkowym zdaje się być możliwość prowadzenia legalnego biznesu w Polsce po
przez polski oddział podmiotu zagranicznego, który zostanie opodatkowany na poziomie pojedynczym w skali 9%
podatku dochodowego. Istotnym jest również, że polski oddział podmiotu zagranicznego zabezpiecza w pełni przed
odpowiedzialnością majątkową.
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Dlaczego NIE, dla sp. J. jako alternatywy dla Sp.K.? (cd)
wg eksperta Solutiondone

więcej...
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Szukamy wspólnego mianownika naszej współpracy
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Pierwszy krok naszej współpracy,
zobacz jak działamy…
WIĘCEJ?

… to tylko inwestycja w Twój czas.
WITAMY NA POKŁADZIE

Poznaj proces wdrożenia naszych rozwiązań,
JESTEM NA YES

krok po kroku:

pakiet PL, pakiet PREMIUM,
24/7, inne

aktywacja/onboarding (wdrożenie
pakietu UK)

dokumentacja, płatność, skany...
administracja

Q&A
doprecyzowanie Twoich
potrzeb, wybór produktu,
pytania... pytania i
odpowiedzi...
POSZUKIWANIE WSPÓLNEGO
MIANOWNIKA
analiza Twoich potrzeb vs. co
możemy dla Ciebie zrobić?
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poznaj nas ;)
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Arkadiusz Lament
Ekspert i Partner Solutiondone (współwłaściciel i ekspert zagranicznej kancelarii prawno-ﬁnansowej)
Specjalizujący się w międzynarodowym prawie gospodarczym. Znawca od strony praktycznej
stosowania prawodawstwa europejskiego w obrocie gospodarczym. Posiadający doświadczenie w
obsłudze prawnej i prowadzeniu podmiotów brytyjskich oraz ich oddziałów na terenie Polski od 2009r.
Ukończone studia podyplomowe z zakresu analizy i zarządzania ﬁnansami przedsiębiorstw.
Gwarantuję profesjonalne doradztwo i nadzór prowadzonych czynności poparte wieloletnim
doświadczeniem
Paweł Tomaszewski
Ekspert i Partner Solutiondone, (właściciel licencjonowane biura doradcy podatkowego)
Doradca Podatkowy nr 12709, Mediator Sądowy wpisany na listę przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i
Słupsku, absolwent wydziałów prawa UG, UMK, UW (studia podatkowe pod kierownictwem prof. W.
Modzelewskiego), 7 lat pracy w administracji publicznej (ZUS), od 2007 - praca w podatkach - od 2013
roku na własny rachunek, rozpoczęty doktorat z Prawa Finansowego "Opodatkowanie aktywów
cyfrowych". Obszar działania: podatek VAT, podatek CIT; transgraniczne przekształcenia spółek;
międzynarodowe opodatkowanie aktywów cyfrowych; międzynarodowe planowanie podatkowe..
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Partnerzy Solutiondone
Kancelaria prawno-ﬁnansowa – Partner Solutiondone, odpowiedzialny za podmioty zagraniczne. Działa na
polsko-brytyjskim rynku od ponad dekady. Kancelaria proponuje kompleksową obsługę przedsiębiorstwa, zarówno po
stronie brytyjskiej, jak i polskiej. Zatrudnia najlepszych specjalistów (księgowych, doradców podatkowych, prawników ) i
dzięki doświadczeniu dokładnie znam polskie i brytyjskie realia podatkowe oraz prawne. Pomaga krajowym i zagranicznym
ﬁrmom w redukcji obciążeń podatkowych i pełnym zabezpieczeniu majątku ﬁrmowego i osobistego. Świadczy
kompleksowe usługi dla małych, średnich i dużych ﬁrm, o różnych formach prawnych, a także zróżnicowanych proﬁlach
działalności.
Licencjonowane biuro doradcy podatkowego – Partner Solutiondone, odpowiedzialny za podmioty krajowe i obsługę
podmiotów zagranicznych na terenie kraju. Działa od dekady na rynku krajowym, w obszarze restrukturyzacji ﬁrm w ujęciu
podatkowym, z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. M.in. specjalizuje się w zakładaniu i obsłudze
księgowo-podatkowej SPV. Tworzy rozwiązania w zakresie planowania podatkowego, przy współpracy z kancelariami
prawnymi i podatkowymi w Genewie i Londynie oraz na Cyprze. Obsługuje podmioty krajowych w zakresie
księgowo-podatkowym, z elementami kadrowo-płacowymi.
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Twoje pytania (webinar)
webinar@solutiondone.com

więcej o nas
https://www.linkedin.com/company/solutiondoneltd
www.solutiondone.com

dokumenty rejestrowe
Solutiondone LTD Company No. 12766066
SWIFT/BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 02 1020 1169 0000 8202 0318 1062
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dziękujemy za poświęcony Twój czas
Zapraszamy do współpracy
Jak możemy Tobie pomóc?
webinar@solutiondone.com
-

zespół Solutiondone ;)
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