CITY, DATE
…………………….., ………….…………..

OBTAINING ENTITY
[Nazwa nierezydenta]
……………………………………………………………

CODE, CITY,COUNTRY
[Adres nierezydenta]
…………………..……………………………………………….

TIN
[Tax Identification Number]
…………………………………………..………………..

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
POLSKA

OŚWIADCZENIE / STATEMENT
Działając jako właściwie umocowany(i) przedstawiciel(e) [podmiot uzyskujący] z siedzibą w [adres rejestrowy
podmiotu uzyskującego], niniejszym oświadczam(y), iż [podmiot uzyskujący] spełnia łącznie następujące
warunki:
1. jest rzeczywistym właścicielem dywidendy wypłaconej przez Netia S.A.,
2. jest instytucją wspólnego inwestowania posiadającą siedzibę w [państwo członkowskie UE/EOG];
3. podlega w państwie, w którym ma siedzibę opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
4. prowadzi działalność, której wyłącznym przedmiotem jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych
zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa
w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
5. prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem
finansowym państwa, w którym ma siedzibę, albo prowadzi działalność, która wymaga zawiadomienia
właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym ma siedzibę, w przypadku
gdy:
 prowadzi swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
 zgodnie z dokumentami założycielskimi jej tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej
ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz
mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia
tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
6. prowadzi działalność podlegającą bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym ma siedzibę,
7. posiada depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
8. zarządzany jest przez podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych
organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone w związku z warunkami wynikającymi z art. 26 ust 1g pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm; dalej: UPDOP), w celu
skorzystania przez [podmiot uzyskujący] ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a UPDOP, w związku wypłatą przez Netia S.A. dywidendy.
W przypadku gdyby [podmiot uzyskujący] nie spełniał któregokolwiek z warunków uprawniających do
zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 10a
UPDOP, [podmiot uzyskujący] zobowiązuje się pokryć podatek dochodowy od osób prawnych od wypłaconej
dywidendy (wraz z należnymi odsetkami).

Acting as the authorized representative of [the obtaining entity], with the registered office in [full address of the
obtaining entity, as registered], I hereby represent that [the obtaining entity]:
1. is a beneficial owner of the dividend paid by Netia S.A.,
2. is an undertaking for collective investments having its registered seat in [name of EU/EEA country],
3. is subject to income tax on its worldwide income in the country of its seat, regardless of where it is
generated,
4. conducts operations which consist solely of collective investment of funds, gathered through public
or non-public offerings of their titles of participation in securities, money market instruments and other
property rights,
5. conducts activities based on a license granted by [the relevant financial supervision authorities of
the state where its registered office is located] or conducts activities which require noticing [relevant
financial supervision authorities of the state where its registered office is located] in case if:
 it conducts its activities in a form of a closed-end collective investment fund and
 according to its incorporation documents its participation units are neither offered in a way of a public
offering nor admitted to public trading nor introduced to alternative trading system and may be also acquired
by natural persons solely when these persons acquire participation units on a one-off basis worth at least EUR
40,000,
6. conducts activities which are directly supervised by [the relevant financial supervision authorities of
the state where its registered office is located],
7. has a depositary who stores the assets of these undertakings,
8. is managed by an entity which conducts its activities based on a license granted by [the relevant
financial supervision authorities of the state where its registered office is located].
This representation is made in reference to the requirements arising from Article 26.1(g).2 of the Polish
i
Corporate Income Tax Act (hereinafter: Polish CIT Act) in order to benefit from the exemption from the
corporate income tax in Poland based on Article 6.1.10a of the Polish CIT Act, in respect of the dividend paid
by Netia S.A.
In case, if [the obtaining entity] does not fulfill the conditions derived from Article 6.1.10a of the Polish CIT Act
entitling [the obtaining entity] to benefit from corporate income tax exemption, [the obtaining entity] obliges to
cover the corporate income tax on the dividend (along with the due penalty interest) paid by Netia S.A. to [the
obtaining entity].
Podpis(y) / Signature(s): __________________________________________
Nazwisko(a) / Name(s): __________________________________________
Funkcja(e) / Title(s) : __________________________________________
Miejscowość / Place : __________________________________________
Data / Date: __________________________________________
Required:
1) Notary confirmation of:
a) the signature of the above person,
b) the proper authorization of the above person to represent the entity on behalf of whom this statement is
issued.

i

The Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 (Journal of Laws of 2014, Item 851).

