
 
OŚWIADCZENIE RZECZYWISTEGO ODBIORCY 

NALEŻNOŚCI 
 
Działając  jako właściwie umocowany(i) 
przedstawiciel(e) (nazwa odbiorcy należności) 
z siedzibą (adres)  
zarejestrowaną w (Rejestr Spółek) pod numerem 
(numer identyfikacyjny) (dalej jako „Spółka”), 
 
Niniejszym oświadczamy, że: 
 

1. Spółka podatnikiem posiadającym siedzibę 
w (…) i podlega w państwie, w którym ma 
siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, 
bez względu na miejsce ich osiągania 
włączając dochody osiągane z tytułu 
należności wypłacanych przez (…).  
 

2. Spółka jest rzeczywistym właścicielem 
należności z tytułu (…)  płaconych przez (…) 
zgodnie z art. 4a pkt 29 polskiej ustawy z dnia 
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 
od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2018 r., poz. 1036, z późn. zm.). 
 

3. Spółka otrzymuje należność dla własnej 
korzyści, w tym decyduje samodzielnie o ich 
przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne 
związane z utratą tych należności lub ich 
części. 
 

4. Spółka nie jest pośrednikiem, 
przedstawicielem, powiernikiem lub innym 
podmiotem zobowiązanym prawnie lub 
faktycznie do przekazania całości lub części 
należności innemu podmiotowi. 
 

5. Spółka prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą w rozumieniu art. 24a ust. 18  
polskiej ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o 
podatku dochodowym od osób prawnych.  
 

6. Spółka posiada przedsiębiorstwo, w ramach 
którego wykonuje faktycznie czynności 
stanowiące działalność gospodarczą, w tym 
w szczególności posiada lokal, 
wykwalifikowany personel oraz wyposażenie 
wykorzystywane w prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
 

7. Spółka  nie tworzy struktury funkcjonującej 
w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych i 
istnieje współmierność między zakresem 
działalności a faktycznie posiadanym 
lokalem, personelem lub wyposażeniem. 
 

 
STATEMENT OF  BENEFICIAL OWNERSHIP 

 
 
Acting as the authorized representative(s) of (name of 
the Recipient) 
with its registered office in (address) 
registered in (Company Registry) under the number 
(ID number) (hereinafter “Company”), 
 
We hereby declare that: 
 
1. The Company is a taxpayer having its registered 

office in (…) and is subject to income tax  on its 
worldwide income  in the state where its 
registered office is located, on the entirety of its 
income regardless of where it is earned - 
including income earned from (…). 
 

 
2. The Company is a beneficial owner of (…) paid by 

(…) in accordance with Article 4a point 29 of the 
Polish Act on Corporate Income Tax  of 15 
February 1992 (consolidated text: Journal of 
Laws of 2018, item 1036, as amended). 

 
 
3. The Company receives payments for its own 

benefit, as well as independently decides on 
purpose thereof and bears the economic risk 
associated with the loss of these receivables or a 
part thereof. 

 
4. The Company is not an intermediary, a 

representative, a trustee or other entity legally or 
actually obliged to transfer all or a part of the 
receivables to another entity. 

 
 
5. The Company conducts an actual economic 

activity in accordance with Article 24a par. 18 of 
the Polish Act on Corporate Income Tax of 15 
February 1992. 

 
6. The Company has an enterprise under which it 

actually performs activities constituting an 
economic activity, including, in particular, 
premises, qualified personnel and equipment 
used in business operations. 

 
 
 
7. The Company does not create a structure 

operating in isolation from economic reasons 
and there is a commensurability between the 
scope of activity and actually owned premises, 
personnel or equipment. 

 



 

8. Spółka samodzielnie wykonuje swoje 
podstawowe funkcje gospodarcze przy 
wykorzystaniu zasobów własnych, w tym 
obecnych na miejscu osób zarządzających. 

 
9. Zawierane przez Spółkę porozumienia są 

zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają 
uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób 
oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami 
gospodarczymi Spółki. 
 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju 
siedziby Spółki, podpisujący jest uprawniony / są 
uprawnieni do składania w imieniu Spółki wiążących 
oświadczeń woli. 

 

 

Według mojej / naszej najlepszej wiedzy nie są 
planowane zmiany dotyczące powyższego.  

 
Oświadczenie jest ważne przez czas nieokreślony od 
daty jego wystawienia.  W przypadku zmiany 
jakichkolwiek danych wskazanych w oświadczeniu 
Spółka zobowiązuje jest do dostarczenia aktualnego 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za 
ewentualne straty finansowe po stronie (…). 

8. The Company performs its basic economic 
functions independently using its own resources, 
including managing persons present on the site. 

 
 
9. Agreements concluded by the Company are 

compliant with the economic reality, have 
economic justification and are not manifestly 
contrary to the general economic interests of the 
Company.  

 
 

Under the law effective in the country where the 
Company is established, the undersigned is / are 
authorised to give binding statements of intent in the 
Company name. 

 

To the best of my / our belief, no changes in respect 
of the foregoing are planned.  

 
This declaration is valid indefinitely from the date of 
its issuance.  If any data indicated in the declaration is 
changed, the Company undertakes to provide a valid 
declaration under pain of liability for any financial 
losses (...). 
 
 
 

W imieniu (…)  

 

________________________________ 

For (…) 

 

_________________________________ 

 

________________________________ 

Imię, nazwisko, numer paszportu, stanowisko 
Podpisującego/ Imiona, nazwiska, numery 

paszportów, stanowiska, Podpisujących [do 
uzupełnienia przez odbiorcę należności] 

 

______________________________ 
 

Data i czytelny podpis 

 
 

 
________________________________ 

 
Name(s), surname(s), passport number(s), title(s) of 

the undersigned [to be filled in by the recipient] 
 

 
 

________________________________ 
 

Date and legible signature(s) of the undersigned 
 

 

 

 

 


