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Zaprasza do udziału w projekcie: 

Jakie korzyści z przekształcenia spółki jawnej w komandytową mogą 
osiągnąć wspólnicy? 

 

Jaką odpowiedzialność ponoszą wspólnicy w spółce jawnej, a jaką w komandytowej? 

Wspólnicy w spółce jawnej odpowiadają za jej zobowiązania całym majątkiem. Jedyne 
ograniczenie tej odpowiedzialności polega na tym, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z 
majątku prywatnego wspólnika dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się choćby w 
części bezskuteczna. Sposobem na ograniczenie odpowiedzialności wspólników jest 
przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową w trybie przewidzianym przez kodeks 
spółek handlowych. Wskutek przekształcenia spółce komandytowej przysługują wszystkie 
prawa i obowiązki spółki jawnej. Przekształcenie co do zasady nie wpływa na posiadane przez 
spółkę jawną koncesje czy pozwolenia, nie wymaga również zmian w umowach z 
kontrahentami. 

W spółce komandytowej przynajmniej jeden z jej wspólników ponosi pełną odpowiedzialność 
za jej zobowiązania (komplementariusz). Natomiast pozostali wspólnicy (komandytariusze), o 
ile wniosą do spółki wkłady nie niższe niż dowolnie określona w umowie spółki suma 
komandytowa, mogą zostać całkowicie wyłączeni od osobistej odpowiedzialności za 
zobowiązania spółki. 

Po przekształceniu dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej mogą zostać komandytariuszami w 
spółce komandytowej, czyli tymi wspólnikami, których odpowiedzialność za zobowiązania 
spółki może być wyłączona. Dalsze ograniczenie odpowiedzialności wspólników można 
osiągnąć w ten sposób, że wspólnikiem, który ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania 
spółki (czyli komplementariuszem), zostanie spółka z o.o. W wyniku przyjęcia takiego 
rozwiązania jedynym wspólnikiem, który ponosi odpowiedzialność własnym majątkiem za 
zobowiązania spółki komandytowej, jest spółka z o.o. (komplementariusz). 

Podstawowa przesłanka przemawiająca za dokonaniem przekształcenia polega więc na tym, 
że spółka komandytowa zapewnia większe bezpieczeństwo dla majątku osobistego 
wspólników niż jawna. Co ważne, takie przekształcenie nie ma istotnego wpływu na zasady i 
wysokość opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników. 
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PODSUMOWUJĄC:  

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ 

Cel: zabezpieczenie sytuacji materialnej wspólników spółki jawnej 

Ryzyko: wspólnicy spółki jawnej odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem w razie 
ewentualnej niewypłacalności spółki jawnej, ich odpowiedzialność obejmuje zarówno długi 
handlowe jak i podatki, organ egzekucyjny może dochodzić należności bezpośrednio o d 
wspólników jeśli majątek spółki jawnej nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń wierzyciela. 

Korzyści:  

 wspólnicy spółki jawnej istotnie ograniczają swoją odpowiedzialność osobistą i 
majątkową, 

 wspólnicy zachowują prawo do korzystnego opodatkowania swojej działalności w 
spółce, 

 spółka komandytowa to powszechna forma prawna szeroko stosowana na rynku co 
poprawia wiarygodność w oczach klientów i banków, 

 spółka komandytowa pozwala na swobodną regulację kwestii dziedziczenia oraz 
nowych wspólników 

 

Współpracuje z Państwem w szczególności:  

 

 

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY 

Doradca podatkowy, radca prawny, audytor 

 

 

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę 
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zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w 
zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze 
administracyjnej i sądowo administracyjnej.  
Wieloletnie  doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji 
publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach 
podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo 
struktur biznesowych. 
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem 
dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych. 
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane 
aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje 
podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik 
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
 

ORAZ 

 

 

Piotr Jańczak – PARTNER TAX & DUTY 

Prawnik, doradca i ekspert podatkowy 

 

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku 

od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami 

administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja 

podatnika w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed 

organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne 

postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu 

prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów 

podatkowych. 

 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------- 
TAX&DUTY 

GRUPA PARTNERSKA PODATKOWO CELNA  
www.tax-duty.pl 

 
 

 

 

 

GRUPA PARTNERSKA PODATKOWO CELNA  

TAX&DUTY  

KONTAKT: 

Mail: biuro@tax-duty.pl  
    

FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna 

 

 

 


