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Spółka nieruchomościowa

Spółka nieruchomościowa- oznacza to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na 
podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

a) na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem 
podatku dochodowego - na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, 
bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości 
przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty - w przypadku podmiotów rozpoczynających 
działalność,
b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie 
jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% 
wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości 
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych 
nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty. 
W przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - przychody ujęte w 
wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o 
podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do 
nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach 
nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów 
ujętych w wyniku finansowym netto



Zaliczka na podatek wpłacana przez spółkę nieruchomościową

Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub 
prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w 
terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli:

- 1) stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz

- 2) przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w 
spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki 
niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o 
podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

-



Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy zawartej w formie pisemnej

Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli spełnia określone warunki.

Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie 
podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz spółki 

nieruchomościowej.

Przedstawiciela podatkowego nie ustanawia się w przypadku spółek nieruchomościowych 
podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.



Obowiązki informacyjne: Roczne zeznanie podatkowe. Sprawozdania z transakcji z podmiotami 
powiązanymi art. 27 ustawy o CIT. 
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