[Applies to the purchase of services from an entity outside Poland]
[Dotyczy zakupu usług od podmiotu spoza Polski]
Declaration of the recipient of the payment
for Polish withholding tax purposes/
Deklaracja odbiorcy płatności
dla celów polskiego podatku u źródła
Company name (hereafter: “The Contractor”)/
Nazwa firmy (dalej: "Kontrahent")
Represented by (name, position)/
Reprezentowany przez (imię i nazwisko, stanowisko)
The Contractor address/
Adres Kontrahenta
The Contractor country of tax residence/
Kraj, w którym Kontrahent jest rezydentem
podatkowym
The Contractor tax identification number in the
country of tax residence/
Numer identyfikacji podatkowej Kontrahenta w kraju
rezydencji podatkowej
Legal form of the Contractor /
Forma prawna firmy
Dividend

Interest

Dywidenda

Odsetki

Royalty
Należności

Management
and control

licencyjne

Zarządzanie
i kontrola

Legal

Other

Prawne

Inne

Type of payment subject to withholding tax
Rodzaj płatności
Consulting
Doradcze

Know-how

I, the undersigned, acting in the name and on behalf of The Contractor in respect to all payments
(hereafter: “The Payment”) to be made by Pratt & Whitney Rzeszów S.A. and/or Pratt & Whitney Tubes
Sp. z o.o. and/or Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o and/or Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. and/or
HS Kalisz Sp. z o.o and/or Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. and/or UTC Aerospace Systems
Wroclaw sp. z o. o. and/or HS Poland Holdings sp. z o.o. hereby declare that:
Ja, niżej podpisany, działający w imieniu i na rzecz Kontrahenta w odniesieniu do wszelkich płatności
(dalej: "Płatność"), które mają być dokonane przez Pratt & Whitney Rzeszów S.A. i/lub Pratt & Whitney
Tubes Sp. z o.o. i/lub Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o i/lub Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. i/lub
HS Kalisz Sp. z o.o i/lub Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. i/lub UTC Aerospace Systems Wrocław
sp. z o. o. i/lub HS Poland Holdings sp. z o.o. niniejszym oświadczam, że:

No
Nr

Requirement /
Warunek

1

The Contractor receives the receivable for its own benefit.
Kontrahent otrzymuje należność dla swojej własnej korzyści.

2

The Contractor decides on how to use the receivable and
bears economic risk of potential loss of such receivable or its
part.
Kontrahent decyduje o przeznaczeniu należność i ponosi
ekonomiczne ryzyko utraty tej należności lub jej części.

3

The Contractor does not have a status of intermediary,
representative, trustee or any other entity obliged legally or
actually to transfer total or part of the receivable to another
entity.
Kontrahent nie jest pośrednikiem, przedstawicielem,
powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie
lub faktycznie do przekazania całości lub części należności
innemu podmiotowi.

4

The Contractor fulfills following criteria of conducting actual
business activity:
Kontrahent prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą
spełniającą poniższe kryteria:

A

In the country of its registered office, The Contractor
conducts its real business activity;
W kraju, w którym ma swoją siedzibę, Kontrahent prowadzi
rzeczywistą działalność gospodarczą;

B

In its country of tax residence, The Contractor possesses
place of business (premises), qualified personnel and
equipment used in such activity.
W kraju rezydencji podatkowej, Kontrahent posiada lokal,
wykwalifikowany personel oraz wyposażenie
wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

C

The Contractor does not create structures which operations
are not economically justified.
Kontrahent nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu
od przyczyn ekonomicznych.

D

There is a balance between activity conducted by the
Contractor and premises, personnel and equipment
possessed by him.
Istnieje współmierność między zakresem działalności
prowadzonej przez Kontrahenta a faktycznie posiadanym
przez niego lokalem, personelem lub wyposażeniem.

E

Agreements concluded by the Contractor are consistent
with the economic reality, are economically justified and are
not contrary to his general economic interests.
Umowy zawierane przez Kontrahenta są zgodne
z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie
gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z jego
ogólnymi interesami gospodarczymi.

F

The Contractor independently performs its basic economic
functions, using its own resources, including management
staff present in the place of its business.
Kontrahent samodzielnie wykonuje swoje podstawowe
funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych,
w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Yes
Tak

No
Nie

The Contractor's Comment/
Komentarz Kontrahenta

5

With respect to The Payment, The Contractor is liable to pay
tax in its country of tax residence.
W odniesieniu do Płatności, Kontrahent jest zobowiązany do
zapłaty podatku w kraju rezydencji podatkowej.

6

With respect to The Payment, The Contractor does not take
advantage of exemption from corporate income tax in the
whole or in the part in its country of tax residence.
W odniesieniu do Płatności, Kontrahent nie korzysta ze
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w
całości lub w części w kraju rezydencji podatkowej.

7

The Payment is related with The Contractor’s business
activity.
Płatność jest związana z prowadzoną przez Kontrahenta
działalnością gospodarczą.

8

The Payment is related to the enterprise activity conducted
by The Contractor in the context mentioned above.
Płatność jest związana z działalnością przedsiębiorstwa
prowadzoną przez Kontrahenta w kontekście opisanym
powyżej.

I certify that I have the capacity to sign for The Contractor specified above.

Date Data

Print Name Czytelne Imię i Nazwisko

Signature Podpis

