
Parent-Subsidiary Declaration (Dividends) 

Full name of the Company / Pełna nazwa Spółki 
 

............................................................................................................. 
 

address / adres 
 

 .................................................................... 
. 

………………………………………………….. 
 

Tax ID / NIP: 
 

 ........................................................................ 
 
 

 
DECLARATION 
OŚWIADCZENIE 

 
 

This statement has been issued with respect to the tax refund claim procedure in order to allow the withholding tax 
exemption as regulated in Article 22 par. 4 of the Corporate Income Tax Act. 

Niniejsze oświadczenie jest składane w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku w celu zastosowania 
zwolnienia z podatku , o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

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

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

1. The Company is a tax resident of [country name] ………………………………………., i.e. it is liable to 
income tax in the above mentioned country with respect of the entire income irrespective of the place of 
generation thereof. 

Spółka posiada siedzibę dla celów podatkowych w [państwo]……………………………………., tj. podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

2. The Company does not enjoy exemption from income tax on its entire income, irrespective of the place of 
generation thereof. 

Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez 
względu na źródło ich osiągania, 

3. The Company directly holds, i.e. is a legal owner of no less than 10% of shares in the equity of the company 
being the payer of dividends. 

Spółka posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. 

4. The holding mentioned in point 3 is maintained or is intended to be maintained for an uninterrupted period of 
at least two years. 

Udział, o którym mowa w pkt 3, jest lub będzie utrzymywany przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat. 

5. The Company is a beneficial owner of dividends paid thereto. 

Spółka jest rzeczywistym właścicielem wypłaconej dywidendy. 
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…………………………………………………….. 

 

(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]  
[miejscowość], [data] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* the exact wording may vary according to the local practice 
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