
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AMICA S.A. 

Ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki 

NIP: 7630003498 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

STATEMENT 

 

Ja/my, niżej podpisany/i, będąc właściwie 

umocowanym/i do działania w imieniu Amica S.A. z 

siedzibą we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52 (dalej: 

Spółka) oświadczam, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. Spółka była Rzeczywistym 

Właścicielem1 w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) w 

zakresie wszystkich płatności realizowanych do Amica 

S.A. w w/w okresie.  

I/we, the undersigned, being duly authorized to act 

on behalf of Amica S.A. based in Wronki, ul. 

Mickiewicza 52 (hereinafter: the Company) declare 

that in the period from 1 January 2021 to 31 

December 2021, the Company was a Beneficial 

Owner within the meaning of Article 4a point 29 of 

the Act of February 15, 1992 on Corporate Income 

Tax (consolidated text of 2021, item 1800 as 

amended) with respect to all payments resulting to 

the transactions with Amica S.A. during the 

abovementioned period. 

________________________________________________________________________________________ 

(imiona i nazwiska oraz podpisy osób upoważnionych 

do reprezentowania Spółki) 

(names, surnames, signatures of persons authorized 

to represent the Company) 

 

________________________________________________________________________________________ 

(data i miejsce) (date and place) 

 

  

  

  
 

 
1 Rzeczywisty Właściciel - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki: 
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą 
tej należności lub jej części, 
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności 
innemu podmiotowi, 
c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się  
charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności. 
 
Beneficial Owner - means an entity that meets all of the following conditions: 
a) receives the receivable for its own benefit, including deciding for itself the use to which it is to be put, and bears the economic risk of losing 
the receivable or part of it, 
b) it is not an intermediary, representative, trustee or other entity with an obligation to transfer all or a part of the claim to another entity, 
c) pursues a real commercial activity in the country of establishment if the receivables are received in connection with a commercial activity, 
whereby the nature and scale of the activities carried out by the entity in relation to the receivable received shall be taken into account in 
assessing whether the entity has a real commercial activity. 
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