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Wzór nr U104/Form U104 

 
Miejscowość / Place ………………….…………, dnia / date ………………..   
 
 
 

Krajowy Depozyt  
Papierów Wartościowych S.A. 
ul. Książęca 4 
00‐498 Warszawa 
 

 

 

OŚWIADCZENIE PODATNIKA/TAXPAYER DECLARATION 

Please note that the English language version is provided for informational purposes only 
 

Nazwa Podatnika, identyfikator podatkowy /
Taxpayer name, Tax ID no.  …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Adres / Address 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Państwo rezydencji podatkowej Podatnika / 
Taxpayer’s tax domicile    …………………………………………………………………………………. 

 

Podatnik oświadcza, że  The Taxpayer hereby declares that: 
 
1/ posiada siedzibę i podlega opodatkowaniu w 
 
……………………………………………………………………  
(wskazać państwo); 

 
 
2/  jest bankiem w rozumieniu umowy  (konwencji) 
w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania  i 
zapobiegania  uchylaniu  się  od  opodatkowania, 
zawartej  pomiędzy  Rzeczpospolitą  Polską  oraz 
państwem rezydencji podatkowej Podatnika, 
 
 

 
1/ it has its registered office and is a taxpayer in 
 
 
(indicate jurisdiction); 

 
 
2/  it  is  a  bank within  the meaning  of  the  treaty 
(convention) on  the avoidance of double  taxation 
and prevention of tax evasion, entered into by the 
Republic of Poland and  the State of  tax  residence 
of the Taxpayer; 
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3/ w odniesieniu do wszystkich wypłat świadczeń z 
tytułu  odsetek  lub  dyskonta  z  papierów 
wartościowych  rejestrowanych  na  rachunku 
zbiorczym  prowadzonym  przez  Krajowy  Depozyt 
Papierów  Wartościowych  S.A.  z  siedzibą  w 
Warszawie,  ul.  Książęca  4,  00‐498  Warszawa, 
zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) pod numerem  0000081582  (dalej:  „KDPW”) 
dla: 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

(nazwa Posiadacza Rachunku Zbiorczego) 

z siedzibą w .……………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

(adres miejsca siedziby) 

i zarejestrowanego w………………………………………..… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(wskazać  urzędowy lub sądowy rejestr, do którego 
wpisany jest posiadacz rachunku zbiorczego, organ 
prowadzący ten rejestr oraz nr  rejestracji), 
 
zwanego dalej Posiadaczem Rachunku Zbiorczego, 
dokonywanych  za  pośrednictwem  KDPW  na  rzecz 
Podatnika  w  okresie  12  miesięcy  od  dnia 
podpisania  niniejszego  Oświadczenia,  Podatnik 
będzie  posiadał  status  "beneficial  owner"  w 
zakresie  tych  odsetek  lub  dyskonta,  tzn.  będzie 
osobą  uprawnioną  do  otrzymania  odsetek  lub 
dyskonta  wypłacanych  z  tych  papierów 
wartościowych  dla  własnej  korzyści  i  nie  będzie 
zobowiązany  do  ich  przekazania  w  całości  lub  w 
części  innemu  podmiotowi,  a  świadczenie  będzie 
wypłacane  Podatnikowi  w  związku  z  pożyczką 
udzieloną  przez  bank,  w  rozumieniu  umowy 
(konwencji)  w  sprawie  unikania  podwójnego 
opodatkowania  i  zapobiegania  uchylaniu  się  od 
opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą 
Polską  oraz  państwem  rezydencji  podatkowej 
Podatnika, 
 
 

3/  for  all  payments  of  interest  or  discount  from 
securities  registered  in  the  omnibus  securities 
account maintained by Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. with  its registered office at ul. 
Książęca 4, 00‐498 Warsaw, Poland and registered 
in  the  Polish  company  register  (KRS)  under  the 
number 0000081582 (“KDPW”) for: 
 

 

(name of the Omnibus Account Holder) 

with its registered office at 

 

 (address of  headquarters) 

and registered in 

 
 
 
 
(indicate  relevant  official  or  court  register  where 
the Omnibus Account Holder  is  recorded, operator 
of the register and registration  number) 
 
hereinafter called as the Omnibus Account Holder, 
paid  to  the  Taxpayer  through  KDPW  acting  as 
intermediary, within  12 months  of  the  signing  of 
this Declaration,  the Taxpayer will hold  the status 
of  beneficial  owner  of  such  interest  or  discount, 
i.e.,  it  will  be  entitled  to  receive  interest  or 
discount paid  from such securities  for  its own use 
and will not be obliged  to  transfer  them either  in 
whole  or  in  part  to  any  other  entity,  and  the 
payment  will  be  made  to  the  Taxpayer  in 
connection with  a  loan  granted  by  a  bank within 
the  meaning  of  the  treaty  (convention)  on  the 
avoidance of double taxation and prevention of tax 
evasion,  entered  into  by  the  Republic  of  Poland 
and the State of tax residence of the Taxpayer; 
 
 
 
 
 
 



 
 
OŚWIADCZENIE PODATKOWE - BANK - PAPIERY DŁUŻNE (DTT)/TAX DECLARATION - BANK - DEBT SECURITIES (DTT) 
 

3/8 
 

 
4/  jeżeli  w  odniesieniu  do  jakiejkolwiek  wypłaty 
odsetek  lub  dyskonta  z  papierów  wartościowych 
zapisanych  na  rachunku  zbiorczym  prowadzonym 
przez KDPW dla Posiadacza Rachunku  Zbiorczego, 
dokonywanej  za  pośrednictwem  KDPW w  okresie 
12  miesięcy  od  dnia  podpisania  niniejszego 
Oświadczenia, Podatnik nie będzie posiadał statusu 
„beneficial  owner”,  bądź  też  wypłacane  mu 
świadczenie  nie  będzie  związane  z  pożyczką 
udzieloną  przez  bank,  Podatnik  zobowiązuje  się 
zawiadomić  o  tym  KDPW  bezpośrednio w  formie 
pisemnej  lub  za  pośrednictwem  Posiadacza 
Rachunku Zbiorczego    ‐ każdorazowo przed dniem 
dokonania takiej wypłaty przez emitenta papierów 
wartościowych, 
 
5/ pomiędzy Podatnikiem, a emitentami papierów 
wartościowych  posiadanych  przez  Podatnika  za 
pośrednictwem  rachunku  zbiorczego 
prowadzonego  przez  KDPW  dla  Posiadacza 
Rachunku  Zbiorczego,  a  także  pomiędzy 
Podatnikiem,  emitentami  i  jakimikolwiek  innymi 
osobami, nie istnieją żadne szczególne powiązania, 
w  wyniku  których  kwota  odsetek  lub  dyskonta  z 
tych papierów wartościowych wypłacana na  rzecz 
Podatnika  w  okresie  12  miesięcy  od  dnia 
podpisania  niniejszego  Oświadczenia,  zostałaby 
ustalona  na  poziomie  zawyżonym,  odbiegającym 
od rynkowego;  
 

a) powyższe  oświadczenie  w  sprawie 
nieistnienia  szczególnych  powiązań  z 
udziałem  Podatnika  nie  dotyczy  jednak 
następujących,  posiadanych  przez 
Podatnika papierów wartościowych 

 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………..  

 
(należy wskazać kody ISIN  lub skreślić akapit a) 
w przypadku, jeżeli jest bezprzedmiotowy)  
 
 
 

 
4/ where, for any payment of  interest or discount 
from securities registered in the omnibus securities 
account  maintained  by  KDPW  for  the  Omnibus 
Account  Holder,  paid  through  KDPW  as 
intermediary within  12 months  of  the  signing  of 
this Declaration, the Taxpayer no  longer holds this 
status of beneficial owner, or the payment is made 
to the Taxpayer otherwise than in connection with 
a loan granted by a bank, the Taxpayer shall notify 
KDPW thereof directly in writing or through of the 
Omnibus  Account  Holder,  acting  as  intermediary, 
at each time before the date of the payment by the 
issuer of the securities;  
 
 
 
5/ there exists no special relationship between the 
Taxpayer  and  issuers  of  securities  held  by  the 
Taxpayer  in  the  omnibus  securities  account 
maintained  by  KDPW  for  the  Omnibus  Account 
Holder or between  the Taxpayer,  issuers  and  any 
third  party,  as  a  result  of  which  the  amount  of 
interest  or  discount  from  such  securities  paid  to 
the Taxpayer within 12 months after the signing of 
this  Declaration  would  be  considered  to  be 
overestimated  and  different  from  the  market 
value; 
 
 
 

a) however, the  foregoing declaration to the 
effect  that  there  is no special  relationship 
involving  the  Taxpayer  does  not  apply  to 
the  following  securities  held  by  the 
Taxpayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(enter  the  ISIN  codes  or  cross‐out    the 
paragraph a) if not applicable) 
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6/  zobowiązuje  się  zawiadomić  KDPW 
bezpośrednio  w  formie  pisemnej  lub  za 
pośrednictwem Posiadacza Rachunku Zbiorczego, o 
każdym  fakcie  powstania  powiazań,  o  których 
mowa w pkt 5 powyżej, a także o każdym, mającym 
miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 
niniejszego Oświadczenia, nabyciu przez Podatnika 
za  pośrednictwem  rachunku  zbiorczego 
prowadzonego w  KDPW dla Posiadacza Rachunku 
Zbiorczego,  papierów  wartościowych,  które  w 
związku  z  istnieniem  takich  powiązań  uprawniać 
będą  Podatnika  do  otrzymania  odsetek  lub 
dyskonta  ustalonych  na  poziomie  zawyżonym, 
odbiegającym  od  rynkowego  ‐  nie  później,  niż 
przed  dniem  pierwszej  wypłaty  przez  emitenta 
takich zawyżonych odsetek lub dyskonta,  
 
 
 
7/, 8/     (Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

☐  

 7/ nie prowadzi działalności gospodarczej oraz 
nie  wykonuje  wolnego  zawodu  lub  innej 
działalności  o  niezależnym  charakterze 
poprzez  położony  w  Polsce  zakład  w 
rozumieniu  umowy  (konwencji)  w  sprawie 
unikania  podwójnego  opodatkowania  i 
zapobiegania  uchylaniu  się  od 
opodatkowania,  zawartej  pomiędzy 
Rzeczpospolitą  Polską  oraz  państwem 
rezydencji podatkowej Podatnika, 

 
8/  zobowiązuje  się  zawiadomić  KDPW, 

bezpośrednio  w  formie  pisemnej  lub  za 
pośrednictwem  Posiadacza  Rachunku 
Zbiorczego,  o  jakiejkolwiek  zmianie 
okoliczności potwierdzonych przez niego w 
pkt  1,  2  lub  7  powyżej, mającej miejsce w 
okresie  12  miesięcy  od  dnia  podpisania 
niniejszego Oświadczenia, najpóźniej w dniu 
nastąpienia tej zmiany. 

 
 
 

 

6/  it  shall  notify  KDPW,  directly  in  writing  or 
through  the  Omnibus  Account  Holder,  acting  as 
intermediary,  of  any  relationship  arising  as 
referred to in point 5 above, and of any acquisition 
by  the  Taxpayer  of  securities,  which  due  to  the 
existence  of  such  relationships  give  the  Taxpayer 
the  right  to  interest  or  discount  which  is 
overestimated  and  different  from  the  market 
value,  through  the  omnibus  securities  account 
maintained  by  KDPW  for  the  Omnibus  Account 
Holder,  occurring  within  12  months  after  the 
signing of  this Declaration, at each  time not  later 
than before  the date of  the  first payment of such 
overestimated interest or discount by the issuer; 

 
 

 
 
 
7/, 8/ (Please tick the relevant box) 

 
 
 
7/  it does not carry out any business activities 

or  perform  any  free  profession  or  other 
independent  activities  through  an 
enterprise  in Poland within  the meaning of 
the treaty (convention) on the avoidance of 
double  taxation  and  prevention  of  tax 
evasion,  entered  into  by  the  Republic  of 
Poland and the State of tax residence of the 
Taxpayer; 

 
 
 
8/ it shall be obliged to notify KDPW directly in 

writing  or  through  the  Omnibus  Account 
Holder  acting  as  intermediary,  of  any 
change  of  the  circumstances  confirmed  by 
the  Taxpayer  in  points  1,  2  and  7  above 
occurring within 12 months after the signing 
of  this  Declaration,  not  later  than  on  the 
date when such a change occurs. 
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albo 

☐ 
7/  papiery  wartościowe  posiadane  przez 

Podatnika  za  pośrednictwem  rachunku 
zbiorczego  prowadzonego  przez  KDPW  dla 
Posiadacza  Rachunku  Zbiorczego,  z  tytułu 
których  w  okresie  12  miesięcy  od  dnia 
podpisania  niniejszego  Oświadczenia  na 
rzecz Podatnika wypłacane będą odsetki lub 
dyskonto,  nie  inkorporują  wierzytelności 
faktycznie  związanych  z  działalnością 
gospodarczą,  wykonywaniem  wolnego 
zawodu  lub prowadzeniem przez Podatnika 
innej działalności o niezależnym charakterze 
poprzez  położony  w  Polsce  zakład  w 
rozumieniu  umowy  (konwencji)  w  sprawie 
unikania  podwójnego  opodatkowania  i 
zapobiegania  uchylaniu  się  od 
opodatkowania  zawartej  pomiędzy 
Rzeczpospolitą  Polską  oraz  państwem 
rezydencji podatkowej Podatnika,  

 
 8/  zobowiązuje  się  zawiadomić  KDPW, 
bezpośrednio  w  formie  pisemnej  lub  za 
pośrednictwem  Posiadacza  Rachunku 
Zbiorczego, o: 
a) jakiejkolwiek  zmianie  okoliczności 

potwierdzonych  przez  niego w  pkt  1,  2 
oraz  7  powyżej,  mającej  miejsce  w 
okresie  12 miesięcy od dnia podpisania 
niniejszego Oświadczenia  –  nie  później, 
niż w dniu nastąpienia tej zmiany,  

a także  
b) każdym, mającym miejsce w okresie 12 

miesięcy od dnia podpisania niniejszego 
Oświadczenia  i  związanym  z położonym 
w  Polsce  zakładem  Podatnika,  w 
rozumieniu  umowy  (konwencji)  w 
sprawie  unikania  podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się  od  opodatkowania  zawartej 
pomiędzy  Rzeczpospolitą  Polską  oraz 
państwem  rezydencji  podatkowej 
Podatnika,  nabyciu  przez  Podatnika 
poprzez  rachunek  zbiorczy  prowadzony 
w  KDPW  dla  Posiadacza  Rachunku 
Zbiorczego,  papierów  wartościowych,  z 
których wynikać będzie uprawnienie do 
otrzymania  odsetek  lub  dyskonta  ‐  nie 
później,  niż  przed  dniem  pierwszej 
wypłaty  przez  emitenta  na  rzecz 
Podatnika odsetek  lub dyskonta z tytułu 
tych papierów wartościowych, 
 

or  
 
 
7/  securities  held  by  the  Taxpayer  in  the 
omnibus  securities  account maintained  by 
KDPW  for  the  Omnibus  Account  Holder, 
from which any  interest or discount  is paid 
to the Taxpayer within 12 months after the 
signing  of  this  Declaration,  do  not 
incorporate any debt actually related to any 
business activities or any free profession or 
other  independent activities  carried out by 
the  Taxpayer  through  an  enterprise  in 
Poland  within  the  meaning  of  the  treaty 
(convention)  on  the  avoidance  of  double 
taxation  and  prevention  of  tax  evasion, 
entered  into by the Republic of Poland and 
the State of tax residence of the Taxpayer; 

 
 
 
 
 
8/ it shall be obliged to notify KDPW directly 
in writing or  through  the Omnibus Account 
Holder acting as intermediary of: 
 
a) any  change  of  the  circumstances 

confirmed by the Taxpayer in points 1, 2 
and 7 above occurring within 12 months 
after the signing of this Declaration, not 
later than on the date when such change 
occurs; 

and 
b) any  acquisition  by  the  Taxpayer  of 

securities which give the right to interest 
or  discount  through  the  omnibus 
securities account maintained by KDPW 
for  the  Omnibus  Account  Holder, 
occurring  within  12  months  after  the 
signing of this Declaration and related to 
the  Taxpayer’s  enterprise  in  Poland, 
within  the  meaning  of  the  treaty 
(convention) on the avoidance of double 
taxation  and prevention of  tax  evasion, 
entered  into  by  the  Republic  of  Poland 
and  the  State  of  tax  residence  of  the 
Taxpayer,  at  each  time  not  later  than 
before  the date of  the  first payment of 
interest or discount from such securities 
by the issuer to the Taxpayer; 
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9/  głównym,  ani  też  żadnym  z  głównych  celów 
nabycia lub objęcia papierów wartościowych, które 
Podatnik  posiada  za  pośrednictwem  rachunku 
zbiorczego  prowadzonego  przez  KDPW  dla 
Posiadacza  Rachunku  Zbiorczego,  nie  było 
uzyskanie przez Podatnika korzyści wynikających z 
zastosowania  takich  zasad  opodatkowania  do 
wypłacanych  z  nich  odsetek  lub  dyskonta,  jakie 
wynikają z umowy (konwencji) w sprawie unikania 
podwójnego  opodatkowania  i  zapobiegania 
uchylaniu  się  od  opodatkowania,  zawartej 
pomiędzy  Rzeczpospolitą  Polską  oraz  państwem 
rezydencji podatkowej Podatnika,  
 

Powyższe  oświadczenie  nie  dotyczy  jednak 
następujących,  posiadanych  przez  Podatnika 
papierów wartościowych  
 
……………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  
(należy  wskazać  kody  ISIN  lub  usunąć  akapit  z 
dokumentu  w  przypadku,  jeżeli  jest 
bezprzedmiotowy)  
 
10/  zobowiązuje  się  zawiadomić  KDPW 
bezpośrednio  w  formie  pisemnej  lub  za 
pośrednictwem Posiadacza Rachunku Zbiorczego, o 
każdym, mającym miejsce w  okresie  12 miesięcy 
od  dnia  podpisania  niniejszego  Oświadczenia, 
nabyciu  lub  objęciu  przez  Podatnika,  za 
pośrednictwem  rachunku  zbiorczego 
prowadzonego w  KDPW dla Posiadacza Rachunku 
Zbiorczego,  papierów  wartościowych,  którego 
głównym,  albo  jednym  z  głównych  celów  będzie 
uzyskanie  korzyści,  o  których  mowa  w  pkt  9 
powyżej  ‐  nie  później,  niż  przed  dniem  pierwszej 
wypłaty przez emitenta na rzecz Podatnika odsetek 
lub  dyskonta  z  tytułu  tych  papierów 
wartościowych. 
 
 

9/  neither  the  principal  purpose,  nor  any  of  the 
main  purposes  of  the  purchase  or  acquisition  of 
securities, which  the  Taxpayer  holds  through  the 
omnibus  securities  account maintained  by  KDPW 
for  the Omnibus Account Holder, was or were  for 
the  Taxpayer  to  obtain  advantages  from  the 
application of  such  taxation  rules  to  the payment 
of interest or discount from these securities, which 
derive  from  treaties  or  conventions  on  the 
avoidance  of  double  taxation  and  preventing  tax 
evasion,  signed  between  the  Republic  of  Poland 
and the state being the Taxpayer’s tax domicile,  
 

 

The above declaration shall not however apply to 
the following securities owned by the Taxpayer  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(Please indicate ISIN codes, or delete the paragraph 

if inapplicable) 

 

10/  shall  be  obliged  to  notify  KDPW  directly  in 

writing,  or  through  the  Omnibus  Account  Holder 

acting  as  intermediary,  of  any  purchase  or 

acquisition  by  the  Taxpayer  of  securities  through 

the  omnibus  securities  account  maintained  by 

KDPW  for  the Omnibus Account Holder, occurring 

within  12  months  after  the  signing  of  this 

Declaration,  where  the  principal,  or  one  of  the 

principal purposes will be to obtain the advantages 

described  in point 9 above  ‐ not  later than before 

the  date  of  the  first  payment  to  the  Taxpayer  of 

interest  or  discount  from  these  securities  by  the 

issuer. 
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Niniejsze  Oświadczenie  zostało  złożone  w  celu 
umożliwienia  KDPW  prawidłowego  wykonania 
obowiązków  płatnika  podatku  dochodowego  z 
tytułu  przychodów,  które  Podatnik  uzyska  na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej w  okresie  12 
miesięcy  od  dnia  podpisania  niniejszego 
Oświadczenia,  z  tytułu  odsetek  lub  dyskonta  z 
papierów  wartościowych  posiadanych  przez 
Podatnika  za pośrednictwem  rachunku  zbiorczego 
prowadzonego  przez  KDPW  dla  Posiadacza 
Rachunku  Zbiorczego.  Podatnik  zapewnia,  że 
wszystkie  informacje  zawarte  w  niniejszym 
Oświadczeniu  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i 
prawnym  oraz  że  wymienione  w  niniejszym 
Oświadczeniu  zobowiązania  Podatnika  są ważne  i 
skuteczne. Podatnik upoważnia KDPW do ustalania 
zobowiązań podatkowych Podatnika powstających 
na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  tytułu 
wypłacanych na  jego  rzecz w okresie  12 miesięcy 
od  dnia  podpisania  niniejszego  Oświadczenia, 
świadczeń  z  papierów  wartościowych 
rejestrowanych  na  rachunku  zbiorczym 
prowadzonym  przez  KDPW  dla  Posiadacza 
Rachunku Zbiorczego, w oparciu o treść niniejszego 
Oświadczenia,  z  uwzględnieniem  przekazanych 
ewentualnie  przez  Podatnika  zawiadomień,  o 
których mowa w pkt 4, 6, 8 i 10 powyżej, chyba że 
przed upływem  tego okresu Podatnik poinformuje 
KDPW,  bezpośrednio  w  formie  pisemnej  lub  za 
pośrednictwem  Posiadacza  Rachunku  Zbiorczego, 
że odwołuje to upoważnienie. 
 
Podatnik  zobowiązuje  się  zwrócić  niezwłocznie 
KDPW  równowartość  kwot  podatków 
niepobranych  przez  KDPW  na  podstawie 
niniejszego  Oświadczenia,  z  uwzględnieniem 
zawiadomień, o  których mowa w pkt  4,  6,  8  i  10 
powyżej,  jeżeli  KDPW  zostanie  nimi  obciążony  w 
związku  z  wykonywaniem  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  obowiązków  płatnika 
podatków od dochodów (przychodów) Podatnika z 
odsetek  i  dyskonta  z  papierów  wartościowych 
rejestrowanych  na  rachunku  zbiorczym 
prowadzonym  przez  KDPW  dla  Posiadacza 
Rachunku  Zbiorczego,  wraz  z  odsetkami  za 
nieterminowe  ich  wpłacenie  organowi 
podatkowemu,  naliczonymi  według  stawek 
właściwych  dla  zaległości  podatkowych,  oraz 
ewentualnymi  karami  pieniężnymi  nałożonymi  z 
tego  tytułu  na  KDPW  lub  pracownika/ów  KDPW 
przez polskie organy podatkowe lub sądy. 
 

This  Declaration  has  been  prepared  to  enable 
KDPW  to  properly  perform  the  obligations  of 
withholding  agent  for  income  tax  on  income 
earned  by  the  Taxpayer  in  the  territory  of  the 
Republic  of  Poland  in  respect  of  interest  or 
discount  from  securities  held  by  the  Taxpayer  in 
the  omnibus  securities  account  maintained  by 
KDPW  for  the Omnibus Account Holder within 12 
months  after  the  signing  of  this Declaration.  The 
Taxpayer warrants  that  all  information  contained 
in  this  Declaration  is  consistent  with  the  factual 
and  legal  situation  and  that  the  Taxpayer’s 
obligations  contained  in  this Declaration are  valid 
and  effective.  The  Taxpayer  authorises  KDPW  to 
determine  tax  liabilities of  the Taxpayer arising  in 
the territory of the Republic of Poland with respect 
of  payments  from  securities  registered  in  the 
omnibus  securities  account maintained  by  KDPW 
for  the  Omnibus  Account  Holder  paid  to  the 
Taxpayer within 12 months after the signing of this 
Declaration,  in  accordance  with  this  Declaration, 
subject  to  notifications  given  by  the  Taxpayer  as 
referred  to  in points  4,  6,8  and  10  above,  if  any, 
unless  the  Taxpayer  notifies  KDPW  directly  in 
writing  or  through  the  Omnibus  Account  Holder 
acting  as  intermediary  that  it  revokes  this 
authorisation at any time before the end of such a 
period. 
 
 
 
 
The  Taxpayer  shall  to  be  obliged  to  reimburse 
KDPW  immediately with  the  amount of  taxes not 
withheld by KDPW under  this Declaration, subject 
to  notifications  referred  in  points  4,  6,  8  and  10 
above, which are   charged to KDPW in connection 
with  the  performance  in  the  territory  of  the 
Republic of Poland of withholding agent for tax on 
income  (revenue)  earned  by  the  Taxpayer  in 
respect  of  interest  or  discount  from  securities 
registered  in  the  omnibus  securities  account 
maintained  by  KDPW  for  the  Omnibus  Account 
Holder, together with  interest for  late payment of 
the  taxes  to  the  tax authority,  calculated at  rates 
applicable to late tax payments, and fines imposed 
in  this  regard  on  KDPW  or  any  employee(s)  of 
KDPW by Polish tax authorities or courts, if any. 
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Podatnik  nieodwołalnie  upoważnia  KDPW  do 
przekazywania  niniejszego  Oświadczenia  oraz 
zawiadomień, o  których mowa w pkt  4,  6,  8  i  10 
powyżej, w oryginale lub w kopii, polskim organom 
podatkowym  oraz  innym  polskim  organom 
administracji,  a  także  organom  sądowym,  jeżeli 
będzie  to  uzasadnione  ze  względu  na  przedmiot 
prowadzonych przez nie postępowań albo z uwagi 
na  podejmowane  przez  te  organy  inne  czynności 
urzędowe.

The  Taxpayer  irrevocably  authorises  KDPW  to 
provide  this  Declaration  and  the  notifications 
referred  in  points  4,  6,8  and  10  above,  in  the 
original form or as a copy to Polish tax authorities 
and other Polish administrative bodies and judicial 
bodies wherever reasonable in view of the subject 
matter of any proceedings pending before them or 
with  respect  to  other  official  actions  taken  by 
them. 

   
 
Podpis(y) / Signature(s):  ………….. …………………………   ………….. ………………………… 

Nazwisko(a) / Name(s):  ………….. …………………………   ………….. ………………………… 

Funkcja(e) / Title(s):  ………….. …………………………   ………….. ………………………… 

NOTARY’S CERTIFICATION: 

I hereby certify that the above are the true signatures, acknowledged in my presence, of:  

 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

I also declare that I have examined the power of attorney of the above person(s) and confirm the proper 
authorization of the above person(s) to represent the entity on behalf of whom this statement is issued. 

 

Notary’s signature and seal  

….………………………………………………..………….………………………. 
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