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OŚWIADCZENIE 

 

Niniejsze oświadczenie zostało złożone w związku z obowiązkami dokumentacyjnymi wynikającymi z art. 11o ust. 1a-1b ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

W imieniu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Generali T.U.”) prowadzące działalność w Warszawie przy ul. 

Senatorskiej 18, KRS: 0000010623, NIP: 5262349108, REGON: 016029008, działając jako właściwie umocowany 

przedstawiciel Generali T.U. niniejszym oświadczam, iż : 

 

1) Generali T.U. ma rezydencję podatkową w Polsce. 

                           

2) Generali T.U. jest rzeczywistym właścicielem* wszelkich wypłat otrzymanych w 2021 r. od Klientów/Kontrahentów z 

tytułu wszelkiego rodzaju umów (w tym w szczególności z tytułu oferowanych przez Generali T.U. umów 

ubezpieczenia, jak również z tytułu rozliczenia z Kontrahentami w zakresie reasekuracji, likwidacji szkód oraz 

wszelkich innych usług). 

 

W imieniu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.: 

 

 

 

 

*Rzeczywisty właściciel – oznacza podmiot, który łącznie spełnia następujące przesłanki: 

a. otrzymuje należności dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o ich przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą 

tych należności lub ich części, oraz 

b. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 



Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

ul. Senatorska 18 

00-082 Warszawa  

T 913 913 913 

centrumklienta@generali.pl 

generali.pl 

 

 

 

 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numer em KRS 10623, kapitał zakładowy 236 509.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108. Spółka należy do Grupy Generali figurującej 

w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26. 

 

 

 

   

 

lub części należności innemu podmiotowi, oraz 

c. działa we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz 

d. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania. Przy ocenie prowadzenia takiej rzeczywistej 

działalności gospodarczej uwzględniono, że: 

 zarejestrowanie jednostki związane jest z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego podmiot wykonuje faktycznie czynności 

stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie 

wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, oraz 

 jednostka nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, oraz 

 istnieje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem, 

oraz 

 zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty 

sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi podmiotu, oraz 

 jednostka samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na 

miejscu osób zarządzających. 
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