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Program szkolenia – poziom podstawowy 

 

 
I BLOK – Prawo spółek handlowych  

 

1. Kategorie wspólników spółki komandytowej. 
2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. 
3. Moment powstania spółki komandytowej. 
4. Elementy umowy spółki komandytowej.  
5. Zysk w spółce komandytowej.  
6. Możliwość wypłaty zaliczek na poczet przyszłego podziału zysku. 
7. Najczęściej popełniane błędy przy zakładaniu spółki komandytowej. 
8. Forma wkładów wspólników do spółki komandytowej (wkład pieniężny i 

niepieniężny). 

 
II BLOK – Prawo podatkowe  

 

1. Opodatkowanie wkładów do spółki komandytowej (wkład pieniężny i niepieniężny). 
2. Transparentność spółki komandytowej w podatkach dochodowych. 
3. Spółka komandytowa podatnikiem. 
4. Spółka komandytowa w źródłach przychodów wspólników. Przykłady. 
5. Bieżące rozliczenia podatkowe wspólników spółki komandytowej. 
6. Rozliczenia z podatku dochodowego wspólników spółki komandytowej. Symulacja na 

przykładzie jednego miesiąca rozliczeniowego. 
7. Wybór opodatkowania dochodów spółki w PIT wg skali podatkowej oraz w ramach 

podatku liniowego.  
8. Ryczałt w spółce komandytowej. Czy jest możliwy? 
9. Rozliczenie z małżonkiem. Kiedy jest możliwe i na jakich zasadach? 
10. Zaliczki na poczet przyszłego zysku. Moment opodatkowania. 
11. Zaliczki na podatek wspólnika spółki. 
12. Zatrudnienie wspólnika na umowę o pracę w spółce. 
13. Zatrudnienie w spółce członków rodziny wspólnika. 
14. Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki. 
15. Pożyczka od wspólnika do spółki. 
16. CIT 9% komplementariusza spółki komandytowej 

 
III BLOK – Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej 

 

1. Dokumentacja cen transferowych – podstawowe pojęcia. 
2. Wspólnik i spółka komandytowa jako podmiot powiązany. 
3. Zmiany przepisów o cenach transferowych na przestrzeni ostatnich lat (2015-2019). 
4. Obowiązki wspólników i spółki komandytowej w zakresie cen transferowych. 
5. Wspólnik spółki jako podmiot zobowiązany do posiadania dokumentacji cen 

transferowych. 
6. Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych. 
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IV BLOK – Rozliczenia z ZUS 

 

1. Spółka komandytowa a rejestracja wspólnika w CEiDG. 
2. Wspólnik spółki jako osoba prowadząca działalność dla potrzeb ZUS. 
3. Zgłoszenie wspólnika spółki komandytowej do ubezpieczeń. 
4. Mały i proporcjonalny ZUS w spółce komandytowej. 
5. Wspólnik spółki komandytowej zatrudniony na umowę o pracę. 

 
V BLOK – Sprawozdawczość i rachunkowość spółki komandytowej 

 

1. Spółka komandytowa a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
2. Spółka komandytowa jednostką mikro, małą, średnią i dużą. 
3. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg spółki. 
4. Otwieranie i zamykanie ksiąg spółki komandytowej. 
5. Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej – elementy. 
6. Składanie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do US i KRS. 
7. Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej. 
8. Rok obrotowy spółki komandytowej a rok podatkowy jej wspólników. 
9. Przykłady wybranych księgowań w spółce komandytowej. 

 


