
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


CIT-N2
(1)
/
 Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 
CIT-11R
Ministerstwo Finansów
info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
20.02.2015
Ministerstwo Finansów
4.0.2
15.10.2018
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
CIT-N2
4. Od (dzień - miesiąc - rok)
5. Do (dzień - miesiąc - rok)
Podstawa prawna:
Podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej 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, zwanymi dalej „prawami do spółki
nieruchomościowej”.
Termin składania:
Do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku
gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku
obrotowego spółki nieruchomościowej.
Miejsce składania:
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wyznaczonego do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi informacji, o których mowa w art. 27 ust.1e ustawy oraz udostępniania ich innym organom.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
6. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowana informacja
7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
B.  DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa pełna
INFORMACJA O PRAWACH DO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ ORAZ
O PODMIOTACH POŚREDNICZĄCYCH
3. Status
Art. 27 ust. 1e pkt 2 i ust. 1h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1800 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”
Składający:
Cel złożenia nie został wypełniony.
3)
2)
na ostatni dzień roku
1)
1)
13. Łączna wielkość posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału w prawach do spółki nieruchomościowej
%
D.2. PRAWA DO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ POSIADANE BEZPOŚREDNIO
C. DANE SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
 9. Identyfikator podatkowy NIP
10. Nazwa pełna
D. INFORMACJE O PRAWACH DO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ
Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz.37, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi 
Pozycja 11 nie została wypełniona.
12. Liczba łącznie posiadanych bezpośrednio i pośrednio w spółce nieruchomościowej przez podatnika praw do spółki nieruchomościowej
11. Rodzaj spółki nieruchomościowej (zaznaczyć właściwy kwadrat)
D.1. INFORMACJE O WIELKOŚCI PRAW DO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ
15. Wielkość posiadanego bezpośrednio udziału w prawach do spółki nieruchomościowej
%
14. Liczba posiadanych bezpośrednio przez podatnika praw do spółki nieruchomościowej
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D.3. PRAWA DO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ POSIADANE POŚREDNIO
17. Wielkość posiadanego pośrednio udziału w prawach do spółki nieruchomościowej
%
16. Liczba posiadanych pośrednio przez podatnika praw do spółki nieruchomościowej
E. INFORMACJE O PODMIOTACH POŚREDNICZĄCYCH
22. Nazwa pełna
18. Identyfikator podatkowy NIP
19. Zagraniczny numer identyfikacyjny
20. Rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego
21. Kraj wydania zagranicznego numeru identyfikacyjnego
23. Kraj
24. Województwo
25. Powiat
26. Gmina
27. Ulica
28. Nr domu
29. Nr lokalu
30. Miejscowość
31. Kod pocztowy
%
32. Liczba posiadanych pośrednio przez podatnika praw do spółki nieruchomościowej za pośrednictwem tego podmiotu
33. Wielkość posiadanego pośrednio udziału w prawach do spółki nieruchomościowej za pośrednictwem tego podmiotu
1)
Rok podatkowy spółki nieruchomościowej lub rok obrotowy spółki nieruchomościowej, gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. 
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