
 

 

DECLARATION 

OŚWIADCZENIE 
 

 

We, the undersigned, acting on behalf of [name of taxpayer]…………………………(“Company”) hereby confirm that: 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu [nazwa podatnika]…………………......(„Spółka”), niniejszym oświadczamy, iż: 

 

(tick the appropriate boxes below) / (zaznacz właściwe punkty poniżej) 

 

 The Company is a beneficial owner with respect to received interest and/or dividend income, ie.: 

− it receives interests/dividends for own benefit, decides independently on its allocation and bears the economic risk associated with 

the loss thereof, in part or in total, 

− it does not act as an intermediary, representative, trustee or any other entity obliged to transfer received interests/dividends, either 

in its entirety or in part, to another entity, 

− conducts real economic activity in the country of residence, 

 

Spółka jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności z tytułu odsetek i/lub dywidend tj.: 

− otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne 

związane z utratą tej należności lub jej części, 

− nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części 

należności innemu podmiotowi, 

− prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, 

 

 The Company conducts real economic activity in its country of residence for tax purposes and the received interest and/or dividend income 

is connected with this economic activity. 

 

Spółka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej siedziby dla celów podatkowych, z którą wiąże się uzyskany 

przychód z tytułu odsetek i/lub dywidend.. 

 

 The Company is liable for tax with respect to events which are the subject of this tax reclaim application. 

 

Spółka jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o 

zwrot podatku. 

 

 1 The Company does not conduct any commercial activity in Poland in years………………..according to the Agreement of Avoidance of 

Double Taxation signed between Poland and ………………………………. 

 
1 Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej na terenie Polski w latach…………..….. w myśl Umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania zawartej pomiędzy Polska i ……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

 

(duly authorized representative of the Company/ należycie umocowany przedstawiciel Spółki) 

 

NOTARIAL CONFIRMATION 

 

I, the undersigned [•], Notary Public in [•], do hereby certify that under the laws of [•], [•] who has personally signed this document on behalf of 

[•] a company organized and existing under the laws of [•] is duly authorized to represent and sign for the said company. 

 

Ja niżej podpisany/a  [•], notariusz w  [•], niniejszym stwierdzam, że zgodnie z prawem [•], [•], który/a osobiście podpisał/a niniejszy dokument 

w imieniu [•], firmy zorganizowanej i podlegającej prawu [•], jest właściwie upełnomocniony/a do reprezentowania i podpisywania dokumentów 

w imieniu wyżej wymienionej firmy. 

 

 

 

[place], [date]  

 
1 check this point only if the tax reclaim application refers to a relevant double taxation treaty / proszę zaznaczyć ten punkt, tylko  jeżeli podstawą wniosku o zwrot 

podatku są postanowienia obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 



 

 

[miejscowość], [data] 
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