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OŚWIADCZENIE O RZECZYWISTYM 

WŁAŚCICIELU NALEŻNOŚCI  

Mając na uwadze treść art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

określony w nim obowiązek ustalenia przez PKO 

Leasing S.A. rzeczywistego właściciela dokonywanych 

płatności, oświadczam, że w roku 2021  

 

_________________________________________  

(dalej: Dostawca) 

NIP: _____________________________________ 

(Prosimy zaznaczyć właściwe pole poniżej) 

 nie dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym 

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową*, 

 dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę 

lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą konkurencję podatkową*. 

W przypadku zmiany stanu faktycznego, o którym 

mowa powyżej, za wskazany rok zobowiązuję się 

poinformować o tym fakcie PKO Leasing S.A., 

przekazując ponownie oświadczenie według 

niniejszego wzoru, wypełnione zgodnie z zaistniałym 

stanem faktycznym. 

* Wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

W imieniu Dostawcy 

 

_______________ 

Imię i nazwisko, data  

 
Podpisane oświadczenie proszę odesłać na adres:  
 
PKO Leasing S.A. 
Zespół Obsługi Dostawców  
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 
93-281 Łódź 
 
Wersję z podpisem elektronicznym proszę wysłać na 
adres email: 
rajepodatkowe@pkoleasing.pl 

BENEFICIAL OWNER’S STATEMENT 

Bearing in mind the content of art. 11o para. 1a and 1b 

of the Corporate Income Tax Act, and the obligation 

specified therein requiring PKO Leasing S.A. to 

establish the beneficial owner of the payments, I state 

that in a year 2021  

 

_________________________________________  

(hereinafter: the Supplier) 

TIN: _____________________________________ 

(Please check the appropriate box below) 

 did not make a settlement with an entity with its 

registered office or management board in the territory 

or in the country applying harmful tax competition*, 

 make a settlement with an entity with its registered 

office or management board in the territory or in the 

country applying harmful tax competition*. 

In the event of a change in the facts referred to above 

for the indicated year, I undertake to inform PKO 

Leasing S.A. about this fact by re-submitting this 

statement according to this template, updated in 

accordance with the facts. 

* Listed in a decree of the Minister of Finance dated 28 march 2019 on 

the list of territories and countries applying harmful tax competition 

according to the Polish Income Tax Act. 

On behalf of the Supplier 

 

________________ 

Name and Date 

 
Please send the signed statement at the following 
address: 
 
PKO Leasing S.A. 
Zespół Obsługi Dostawców  
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 
93-281 Łódź 
 
Please send digitally signed statement at: 
rajepodatkowe@pkoleasing.pl 
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Dalszą część oświadczenia należy wypełnić wyłącznie 

w przypadku dokonywania w danym roku rozliczeń z 

podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium 

lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową. W przypadku braku dokonywania takich 

rozliczeń dalszą część oświadczenia należy pozostawić 

niewypełnioną. 

Oświadczam, że Dostawca** 

 otrzymuje należność od PKO Leasing S.A. 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 prawnie lub faktycznie do 

przekazania całości lub części należności innemu 

podmiotowi, 

 prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w 

kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 
** Proszę zaznaczyć X lub pozostawić puste pole.  

Proszę wskazać rezydencję podmiotu, z którym 

dokonywane są rozliczenia w bieżącym roku:  

 Księstwo Andory  

 Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

 Antigua i Barbuda  

 Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa 
Niderlandów  

 Królestwo Bahrajnu  

 Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  

 Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową 
Zelandią  

 Wspólnota Dominiki 

 Grenada  

 Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej  

 Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej 
Republiki Ludowej  

 Republika Liberii  

 Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki 
Ludowej  

 Republika Malediwów  

 Republika Wysp Marshalla  

 Republika Mauritiusu  

 Księstwo Monako  

 Republika Nauru  

 Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią  

 Republika Panamy  

 Niezależne Państwo Samoa  

 Republika Seszeli  

 Saint Lucia 

 Królestwo Tonga 

 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium 
Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych  

 Republika Vanuatu  

 
W imieniu Dostawcy 

 

_______________ 

Imię i nazwisko, data  

The further part of the statement should be completed 

only in case of making settlements in a given year with 

an entity having its registered office or management in 

the territory or in a country applying harmful tax 

competition. In the absence of such settlements, the 

remaining part of the statement should be left blank. 

Hereby I confirm that the Supplier** 

 receives receivables from PKO Leasing S.A. for its 

own benefit, including deciding independently 

about its purpose and bearing the economic risk 

related to the loss of this receivable or its part, 

 is not an intermediary, representative, trustee or 

other entity legally or actually obliged to transfer 

all or part of the receivables to another entity, 

 runs an actual economic activity in the country of 

its seat, if the receivables are obtained in 

connection with the conducted economic activity. 

 
** Please check the box or leave it empty. 

Please indicate the residence of the entity with which 

the settlements are made in the current year: 

 Principality of Andorra  
 Anguilla - Overseas Territory of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland  
  Antigua and Barbuda  
  Sint-Maarten, Curaçao - countries included in the Kingdom of 

the Netherlands  
 The Kingdom of Bahrain  
 British Virgin Islands - Overseas Territory of the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland  
 Cook Islands - Self-Governing Territory Associated with New 

Zealand  
 The Commonwealth of Dominica  
 Granada  
 Sark - Dependent Territory of the British Crown  
 Hong Kong - Special Administrative Region of the People's 

Republic of China  
 The Republic of Liberia  
  Macau - Special Administrative Region of the People's Republic 

of China 
 Republic of Maldives 
  The Republic of the Marshall Islands 
  The Republic of Mauritius 
  Principality of Monaco 
  Republic of Nauru 
 Niue - Self-Governing Territory Associated with New Zealand 
 Republic of Panama 
 Independent State of Samoa 
 The Republic of Seychelles  
 Saint Lucia  
 The Kingdom of Tonga  
 US Virgin Islands - US Unincorporated Territory  
 Vanuatu 

 

 

On behalf of the Supplier 

 

________________ 

Name and Date 


