
 

 

 

 Przychód  
[zł] 

 

Koszty  
[zł] 

Dochód  
[zł] 

Uwagi 
  

Wariant 1. 8.000.000 7.000.000 1.000.000 Dochód wolny od „daniny solidarnościowej” - poniżej  progu 1.000.000 zł. 

Wariant 2.1. 9.000.000 7.000.000 2.000.000 Tzw. „mały podatnik” – uzyskujący przychód do 2.000.000 EUR, 
komplementariusz 99%, komandytariusz 1%. 
 

Wariant 2.2. 9.300.000 7.300.000 2.000.000 „Duży podatnik” - uzyskujący przychód powyżej 2.000.000 EUR, 
komplementariusz 99%, komandytariusz/akcjonariusz 1%. 

Wariant 3.1. 9.000.000 7.000.000 2.000.000  „Mały podatnik”,  
komplementariusz 50%, komandytariusz/akcjonariusz 50%. 

Wariant 3.2. 9.300.000 7.300.000 2.000.000 „Duży podatnik”,  
komplementariusz 50 %, komandytariusz/akcjonariusz 50% 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synteza z poszczególnych tabel – obciążenia łączne. 

  

 
  

Podatek liniowy 
 

Ryczałt 
 

Spółka komandytowa 
Spółka 

komandytowo-
akcyjna 

Spółka 
z o.o. 

[1 wspólnik] 

Spółka 
z.o.o 

[2 wspólników – 70 i 30%] 

Wariant 1. 239.000 zł 
 

186.341 zł 
1.384.161 zł 

215.446 zł 173.800 zł 
 

284.155 zł 
 

 
262.900 zł 

 

Wariant 2.1. 
 

518.000 zł - 388.381 zł 347.600 zł 547.055 zł 525.800 zł 

Wariant 2.2. 
 

518.000 zł - 424.049 zł 383.078 zł 709.055  zł 687.800 zł 

Wariant 3.1. 
 

518.000 zł - 466.910 zł 435.800 zł 547.055 zł 525.800 zł 

Wariant 3.2. 518.000 zł - 565.010 zł 533.900 zł 709.055 zł 687.800 zł 

 

 
  
       
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wariant 1. 
Dane przyjęte do wyliczenia obciążeń fiskalnych: przychód 8.000.000 zł, koszty 7.000.000 zł, dochód 1.000.000 zł.   
  

 

Podatek 
liniowy 

Ryczałt 
Spółka komandytowa 
[99 % komplementariusz,  

1% komandytariusz] 

Spółka komandytowo-akcyjna 
[99 % komplementariusz,  

1% akcjonariusz] 

Spółka  
z o.o. 
[jeden 

wspólnik - 
100% 

udziałów] 

Spółka  
z.o.o 

[2 wspólników 
– 70% i 30%] 

podatek  
dochodowy spółki 

- CIT 

- 
 

 
90.000 zł 

 

podatek 
dochodowy 
właściciela/ 

wspólnika – PIT 

190.000 zł   
159 710 zł 

do 
1.357.530 zł  

dopiero przy wypłacie zysku 

komplementariusz  
82.071 zł1  

komandytariusz  
865 zł2 

komplementariusz  
82.071 zł   

akcjonariusz 
1.729 zł 

 
172.900 zł   

 
 

wspólnik 1 
121.030  zł  

 wspólnik 2 
51.870 zł  

podatek 
dochodowy 

łącznie 

190.000 zł   
 

159 710 zł 
 
1.357.530 zł  

172.936 zł   173.800 zł 
 262.900 

zł   
262.900 zł  

roczna składka 
zdrowotna 

49.000 zł 12.096 zł 
 6.720 zł x 2  
= 13.440 zł 

nie ma  6.720 zł nie ma 

roczne składki na 
ubezpieczenia 

społ.(oraz składka 
na Fund. Pracy) 

14.535 zł 14.535 zł 
14.535 x 2  
= 29.070 zł 

nie ma 14.535 zł nie ma 

danina 
solidarn.4% 

0 0 nie ma nie ma nie ma nie ma 

obciążenia 
łącznie 

 
239.000 zł 

 

186.341 zł 
1.384.161 zł 

 
215.446 zł 

 
173.800 zł 

 
284.155 zł 

 
262.900 zł 

 

 
1 Pełny podatek komplementariusza wynosi 19% od wypłaconego zysku, z możliwością odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę. Tabele ilustrują kwotę podatku 
po dokonaniu zmniejszenia. Pełna wysokość podatku komplementariusza w Wariancie 1 wynosi 171.171 zł.  
 



Wariant 2.1. 
Dane przyjęte do wyliczenia obciążeń fiskalnych: dochód 2.000.000 zł („Mały Podatnik” – do 2 mln EUR przychodu).    
 

 

Podatek 
liniowy 

Spółka komandytowa 
[99 % komplementariusz,  

1% komandytariusz] 

Spółka komandytowo-akcyjna 
[99 % komplementariusz,  

1% akcjonariusz] 

Spółka  
z o.o. 

[1 wspólnik - 
100% udziałów] 

Spółka 
z.o.o. 

[2 wspólników – 70% 
i 30%] 

podatek 
dochodowy 
spółki - CIT 

- 
 
 

180.000 zł    
 

podatek 
dochodowy 
właściciela/ 
wspólnika – 

PIT 

380.000 zł  

dopiero przy wypłacie zysku 

komplementariusz  
164.142 zł3  

komandytariusz 
1.729 zł 

komplementariusz 
164.142 zł4 

akcjonariusz 
3.458 zł       

345.800 zł 

wspólnik 1 
242.060 zł 

wspólnik 2 
103.740 zł  

 

podatek 
dochodowy 

łącznie 
380.000 zł    345.871 zł   347.600 zł 

 
525.800 zł 

 
525.800 zł 

roczna składka 
zdrowotna 

98.000 zł 
6.720 zł x 2  
= 13.440 zł 

nie ma 6.720 zł nie ma 

roczne składki 
na 

ubezpieczenia 
społ.(oraz 
składka na 

Fund. Pracy) 

14.535 zł 
14.535 x 2 
= 29.070 zł 

 
nie ma 

 

14.535 zł 
 

nie ma 

danina 
solidarn.4% 

40.000 zł    nie ma nie ma nie ma nie ma 

 
3 Pełny podatek komplementariusza wynosi 19% od wypłaconego zysku, z możliwością odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę. Tabele ilustrują kwotę podatku 
po dokonaniu zmniejszenia. Pełny podatek komplementariusza w Wariancie 2.1. wynosi 342.342 zł.  
4 J.w. 



obciążenia 
łącznie 

518.000 zł 388.381 zł 347.600 zł 547.055 zł 525.800 zł 

 
Wariant 2.2. 
Dane przyjęte do wyliczenia obciążeń fiskalnych: dochód 2.000.000 zł („Duży Podatnik” – powyżej 2 mln EUR przychodu) 
 

 

Podatek 
liniowy 

Spółka komandytowa 
[99 % komplementariusz,  

1% komandytariusz] 

Spółka komandytowo-akcyjna 
[99 % komplementariusz,  

1% akcjonariusz] 

Spółka  
z o.o. 

[1 wspólnik - 
100% udziałów] 

Spółka 
z.o.o. 

[2 wspólników – 70% 
i 30%] 

podatek 
dochodowy 
spółki – CIT 

- 
 
 

380.000 zł    
 

podatek 
dochodowy 
właściciela/ 
wspólnika – 

PIT 

380.000 zł  

dopiero przy wypłacie zysku 

komplementariusz  
0 5  

komandytariusz 
1.539 zł 

komplementariusz 
06 

akcjonariusz 
3.078 zł       

307.800 zł 

wspólnik 1 
215.460 zł 

wspólnik 2 
92.340 zł  

 

podatek 
dochodowy 

łącznie 
380.000 zł    381.539 zł   383.078 zł 

 
687.800 zł 

 
687.800 zł 

roczna składka 
zdrowotna 

98.000 zł 
6.720 zł x 2  
= 13.440 zł 

nie ma 6.720 zł nie ma 

roczne składki 
na 

ubezpieczenia 
społ. (oraz 

14.532 zł 
14.535 x 2 
= 29.070 zł 

 
nie ma 

 
14.535 zł nie ma 

 
5 Pełny podatek komplementariusza wynosi 19% od wypłaconego zysku, z możliwością odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę. Tabele ilustrują kwotę podatku 
po dokonaniu zmniejszenia. Pełna wysokość podatku komplementariusza w Wariancie 2.2. wynosi 304.722 zł. 
6 J.w. 



składka na 
Fund. Pracy) 

danina 
solidarn.4% 

40.000 zł    nie ma nie ma nie ma nie ma 

obciążenia 
łącznie 

518.000 zł 424.049 zł 383.078 zł 709.055  zł 687.800 zł 

 
 
Wariant 3.1. 
Dane przyjęte do wyliczenia obciążeń fiskalnych: dochód 2.000.000 zł („Mały Podatnik” – do 2 mln EUR przychodu).    
 

 

Podatek 
liniowy 

Spółka komandytowa 
[50 % komplementariusz,  

50 % komandytariusz] 

Spółka komandytowo-akcyjna 
[50 % komplementariusz,  

50 % akcjonariusz] 

Spółka  
z o.o. 

[1 wspólnik - 
100% udziałów] 

Spółka 
z.o.o. 

[2 wspólników – 70% 
i 30%] 

Podatek 
dochodowy 
spółki – CIT 

- 
 
 

180.000 zł    
 

podatek 
dochodowy 
właściciela/ 
wspólnika – 

PIT 

380.000 zł  

dopiero przy wypłacie zysku 

komplementariusz  
82.900 zł7  

komandytariusz 
161.500  zł 

komplementariusz   
82.900 zł8 

akcjonariusz 
172.900 zł       

345.800 zł 

wspólnik 1 
242.060 zł 

wspólnik 2 
103.740 zł  

 

podatek 
dochodowy 

łącznie 
380.000 zł    424.400 zł   435.800 zł 

 
525.800 zł 

 
525.800 zł 

 
7 Pełny podatek komplementariusza wynosi 19% od wypłaconego zysku, z możliwością odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę. Tabele ilustrują kwotę podatku 
po dokonaniu zmniejszenia. Pełna wysokość podatku komplementariusza w Wariancie 3.1. wynosi 172.900 zł. 
8 J.w. 



roczna składka 
zdrowotna 

98.000 zł 
6.720 zł x 2  
= 13.440 zł 

nie ma 6.720 zł nie ma 

roczne składki 
na 

ubezpieczenia 
społ.(oraz 
składka na 

Fund. Pracy) 

14.535 zł 
14.535 x 2 
= 29.070 zł 

 
nie ma 

 

14.535 zł 
 

nie ma 

danina 
solidarn.4% 

40.000 zł    nie ma nie ma nie ma nie ma 

obciążenia 
łącznie 

518.000 zł 466.910 zł 435.800 zł 547.055 zł 525.800 zł 

 
 
Wariant 3.2. 
Dane przyjęte do wyliczenia obciążeń fiskalnych: dochód 2.000.000 zł („Duży Podatnik” – powyżej 2 mln EUR przychodu).    
 

 

Podatek 
liniowy 

Spółka komandytowa 
[50 % komplementariusz,  

50 % komandytariusz] 

Spółka komandytowo-akcyjna 
[50 % komplementariusz,  

50 % akcjonariusz] 

Spółka  
z o.o. 

[1 wspólnik - 
100% udziałów] 

Spółka 
z.o.o. 

[2 wspólników – 70% 
i 30%] 

podatek 
dochodowy spółki 

- CIT 

 
 

380.000 zł 
 

podatek 
dochodowy 
właściciela/ 

wspólnika – PIT 

 
380.000 zł 

 

dopiero przy wypłacie zysku 

komplementariusz 
09 

komandytariusz 
142.500 zł 

komplementariusz 
010 

akcjonariusz 
153.900 zł 

 
307.800 zł 

 

wspólnik 1 
215.460 zł 

wspólnik 2 
92.340 zł 

 
9   Pełny podatek komplementariusza wynosi 19% od wypłaconego zysku, z możliwością odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę. Tabele ilustrują kwotę podatku po dokonaniu 
zmniejszenia. Pełna wysokość podatku komplementariusza w Wariancie 3.2. wynosi 153.900 zł. 
10 J.w. 



podatek 
dochodowy 

łącznie 
380.000 zł 

 
522.500 zł 

 

 
533.900 zł 

 

 
687.800 zł 

 

 
687.800 zł 

 

roczna składka 
zdrowotna 

98.000 zł 
6.720 zł x 2  
= 13.440 zł 

nie ma 6.720 zł nie ma 

roczne składki 
ZUS  

(odlicz. od 
dochodu) 

14.535 zł 
14.535 x 2 
= 29.070 zł 

 
nie ma 

 
14.535 zł nie ma 

danina 
solidarn.4% 

40.000 zł nie ma nie ma nie ma nie ma 

obciążenia 
łącznie 

518.000 zł 565.010 zł 533.900 zł 709.055 zł 687.800 zł 

 
 
 
 
 


