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Sieniawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

Komunikat nr 6/2017 

dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych. 
 
                   Informuję, że stosownie do zapisów ustawy Ordynacja Podatkowa zapłata zobowiązań 

publiczno-prawnych  powinna być dokonywana przez podatnika.  

W zakresie spółek osobowych prawa handlowego tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej 

podatnikami podatku dochodowego od zysku spółki są wspólnicy tych spółek. To wspólnicy 

w umowie spółki zawierają postanowienia w jaki sposób zysk spółki jest między wspólników dzielony 

i z uwzględnieniem tego podziału obliczane jest zobowiązanie podatkowe przypadające na wspólnika.  

Zgodnie z art. 62b ustawy Ordynacja Podatkowa zobowiązania podatkowe mogą być regulowane 

także przez małżonka podatnika, jego zstępnych (dzieci), wstępnych (rodziców), pasierba, rodzeństwo 

ojczyma i macochę. Regulowanie zobowiązań podatkowych można też powierzyć innemu 

podmiotowi, jeżeli kwota podatku nie przekracza 1000 zł a treść dowodu zapłaty nie budzi 

wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika. 

W powyższego wynika, że wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego co do zasady 

nie mogą regulować swoich osobistych zobowiązań podatkowych tj. w szczególności podatku 

dochodowego od przypadającego na nich zysku z tytułu udziału w tej spółce ani z innych tytułów np. 

z prowadzonej jednocześnie jednoosobowej działalności gospodarczej, bezpośrednio z konta spółki. 

Powyższe przepisy maja zastosowanie również do składek ZUS płaconych na własne ubezpieczenie 

emerytalne, rentowe czy zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.  

 

Jednocześnie jako wspólnicy spółek mają Państwo prawo do udziału w zysku. Zgodnie z art. 52 

Kodeksu Spółek Handlowych wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku 

z końcem każdego roku obrotowego. W praktyce wspólnicy decydują się na częstsze wypłaty zysku 

niż raz do roku poprzez np. zaliczkę z tytułu udziału w zysku bądź na poczet przyszłych zysków. 

Mogą być one wypłacane zgodnie z umową spółki na podstawie jednomyślnych ustaleń wspólników 

co zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt III CSK 

290/08. Sąd stwierdził, że dopuszczalne jest pobieranie przez wspólników określonych kwot z tego 

tytułu bez uchwały, a jedynie za zgodą wszystkich wspólników. Na takich samych warunkach 

dopuszczalne jest także pobieranie przez wspólników zaliczek na poczet przyszłego zysku. Ponieważ 

wypłata z zysku lub na poczet zysku wymaga zgody wszystkich wspólników zalecaną formą podjęcia 

decyzji w tym zakresie jest forma pisemna.  

 

Podsumowując wspólnicy spółek jawnych, partnerskich, komandytowych powinni opłacać osobiste 

zobowiązania podatkowe za pośrednictwem osobistych rachunków bankowych lub gotówką w 

kasie organu lub za pośrednictwem banku, placówki pocztowej. Płatności dokonane przez osoby 

trzecie w tym przez spółki prawa handlowego w których są wspólnikami mogą, w ocenie organów 

podatkowych nie prowadzić do wygaśnięcia ich osobistego zobowiązania podatkowego.  

 


