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Przedmowa

Opracowanie pt. Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa 
spółek osobowych – przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla każdego 
zainteresowanego problematyką przedstawioną w niniejszej pracy i może być podstawą 
do podejmowania działań – dla każdego w jego obszarze działania. 

Spółki odgrywają bardzo istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospo-
darce rynkowej. Wszystkie spółki – niezależnie od ich rodzajów, posiadają wspólny cel 
działalności, określone ramy organizacyjne wyznaczone przez wspólników, jak też więk-
sze lub mniejsze wyodrębnienie majątkowe. W formie spółek występuje większość przed-
siębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i innych, a także 
banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych itd., w tym z reguły też 
największe organizacje gospodarcze. Podstawę prawną działalności spółek stanowią prze-
pisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.

Spółki osobowe już od wielu lat stanowią interesującą alternatywę dla spółek kapita-
łowych, w tym głównie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki osobowe to takie, które w zasadzie opierają swoją działalność na osobistej 
pracy wszystkich (lub części) wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy 
(a przynajmniej niektórzy spośród nich) wraz ze spółką ponoszoną pełną odpowiedzial-
ność majątkową za zobowiązania spółki. Wspólnicy ponoszą zatem, w sposób bezpo-
średni, ryzyko ekonomiczne wspólnej działalności i nie jest ono, co do zasady, ograni-
czone tylko do zainwestowanych środków. Jednym z powodów, dla których potencjalni 
wspólnicy wciąż decydują się na tworzenie spółek osobowych jest brak wymogów co 
do minimalnego kapitału założycielskiego – co pozwala utworzyć i prowadzić wspólne 
przedsięwzięcie nawet bez posiadania wysokiej wiarygodności kredytowej czy też dużej 
ilości środków własnych. 

Należy podkreślić, że problematyka spółek osobowych doczekała się już wielu wy-
bitnych publikacji. Natomiast prezentowana książka jest próbą kompilacji zagadnień do-
tyczących spółek osobowych Wspólnym mianownikiem tej kompilacji jest szeroko rozu-
miana optymalizacja podatkowa tak bliska wszystkim przedsiębiorcom i nie tylko. Istotą 
optymalizacji jest skorzystanie  z możliwości tkwiących w uregulowaniach prawnych dla 
zminimalizowania obciążeń podatkowych bądź dla najkorzystniejszego usytuowania ich 
w czasie, przy wykorzystaniu rozwiązań dopuszczonych przez przepisy prawa. Publikacja 
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ta omawia ostatnią zmianę z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektó-
rych innych ustaw dotyczącą m.in. opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej.

Optymalizacja podatkowa jest więc zbiorem metod służącym do ochrony własnego 
kapitału. Przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą bez obaw stosować optymalizację po-
datkową, gdyż nie mają prawnego obowiązku ponoszenia maksymalnych kosztów po-
datkowych. Każda racjonalnie działająca jednostka będzie chciała w każdym wypadku 
minimalizować swoje wydatki. 

Warszawa, marzec 2014 r.          Józef Wyciślok


