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Podatkowy w Luksemburgu zaświadcza- - - - - - -

COLONNADE INSURANCE S.A.

rezydentem Wielkiego Księstwa Luksemburga

w

rozumieniu art.

4

Konwencj i pomiędzy Luksemburgiem a Rzeczpospolitą Polską

że podlega, bez możliwościwyboru

i

bez możliwościzwolnienia, podatkowi

dochodowemu od osób prawnych--------od dnia 10.11.1997 r.------------

W imieniu Biura Spółek-----

KETTEL CHRISTIANE osoba sporządzająca [nieczytelny podpis oraz olłqgła
pieczęć w kolorze Jioletowym z godłem Lulcsemburga i napisem w otoku: ,,Urzqd
Podatkowy... " [dół pteczęci nieczytelnyJ
[w stopce stronyJ 18, rue du Fort Wedell Luksemburg tel. (352) 247

(352) 247

-

53480 Adres pocztowy: L-2982 Luxembourg

-

53427 Fax

[Lul<semburgJ

soc6@co. etat.lu www. impotsdirects.public. lu

Ja, niżej potpisana, Ęarofina %-icfr.afsfol, tturnacz przysęg$ jęrytg francustjego,
wpisani ńa fistę fuLinistra Sprawietfiwości po[ numerem ran2/09, stwiertzaru
zgoćnośćpouł1ższegot[umaczenia z oryginatem [ofułmentu sporzątzonego w jęzlĘu

moją
francusĘim, R1órego Ęopia jest zatączona [o niniejszego ttumaczenia i opatrzona
pieczątfo1i po[piseru.

Warszawa, [nin 4 futego 2019
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fupertońum nr 17/2019
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oftheir knowledge
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Repertorium A nr 2 2
piątego
roku
dwa
tysiące dziewiętnastego (05.02.2019 r.) Pawel Zbigniew
lutego
Dnia
Cupriak, notariusz w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki
partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 268,
poświadcza zgodnośó niniejszego odpisu z okazarrym dokumentem. --------Pobrano:--dnia 28
wynagrodzenie notariusza z $ 13 rozpotządzenia Ministra Sprawiedliwości
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku
12,00 zł
poz' 272) w
_23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawię art. 4I iart.
146a ustawy z dnia l 1 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 toku,
----2,76 zł
poz.122l ze zm.) w

z

-

kwocie:-

kwocie:-
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osWlADczENl E PoDM IoTU PRoWADzĄcEGo
DZIAŁALNośćpopnzrz zAKŁAD potożoruy run
TERTYROIUM RZECZPOSPOLITEJ POTSKIEJ DLA
rllrrurÓw KRAJoWYCH

DECLARATION OF AN ENTITY CARRYING ON
ITS ACTIVITIES THROUGH THE PERMANENT
ESTABLISHMENT TOCATED ON THE TERRITORY
OF THE REPUBLIC OF POLAND FOR DOMESTIC

CUSTOMERS

Działając jako właściwieumocowany

przedstawiciel Colonnade lnsurance Societe
Anonyme z siedzibą w Luksemburgu, Rue Jean
Piret L, L-2350, zarejestrowanej w Rejestrze
Handlowym i Spółek pod numerem 861605
(dalej jako,,Spółka"),

na podstawie art. 26 ust. 1d oraz 1e polskiej
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity:
Dz.U. 2018 r., poz' 7036, z poźn. zm. dalej jako
ClT), niniejszym oświadczam, Że:
- spółka jest podatnikiem posiadającym siedzibę
w Luksemburgu i podlega w państwie, w którym
ma siedzibę, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całościswoich dochodów, bez

względu na miejsce ich osiągania oraz nie

korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całościswoich

dochodów w państwie rezydencji podatkowej, tj'
W Luksemburgu, bez względu na źródło ich
osiągania w roku podatkowym 20L9,

Acting as the duly authorized representative of
Colonnade lnsurance Societe Anonyme with its
registered office in Luxembourg, at L Rue Jean
Piret, L-2350, registered in Register of Trade and
Companies under
number 861605
(hereinafter the "Company" ),

the

acting in accordance with Art. 26.1(d) and Art.
26.1(e) of the Polish Act on Corporate lncome

Tax of 15 February 1992 (consolidated

text:
Journal of Laws of 2018, item 1036, as amended,
hereinafter called CIT), I hereby declare that:
the Company is a taxpayer having its registered
office in Luxembourg and is subject to income
tax in the state where its registered office is
located, on the entirety of its income regardless
of where it is earned and is not exempt from the
income tax on the entirety of its income in the
country of tax residence, i.e. in Luxembourg,
regardless of its source in the tax year 20L9.
-

- spółka prowadzi

działalnośćpoprzez zakład - the Company carries on its activities through a
permanent establishment located on the
territory of the Republic of Poland within the
meaning of Art. a.'J.'J, of CIT i.e. in the form of
CoIonnade lnsurance Societe Anonyme oddział
ul. Marszałkowskiej 11_1, wpisany do rejestru w Polsce, whose registered office is in Warsaw
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (00-]-02), at Marszałkowska St. 111, Poland,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. entered into the companies register of the
Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego National Court Register, maintained by the
Rejestru Sądowego, pod numerem KRs District Court for the City of Warsaw in Warsaw,
000067 837 7, N P 107003845',J.,
Xll Commercial Division of the National Court
Register, under the KRS number 0000678377,
położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w rozumieniu art. 4a pkt L1 ClT, tj. w postaci
Colonnade Insurance Societe Anonyme oddział
w PoIsce z siedzibą w Warszawie (00-102) przy

I

the Tax ldentification Number

(NlP):

r.070038451

- spółka podlega opodatkowaniu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej

d

w

odniesiniu

ochodów osiąga nych przez zaklad,

do

-the Company is a subject to taxation on the
territory of the Republic of Poland in relation to
the income earned by the permanent
establishment,

-

Wszystkie płatności,których dokonujecie - all payment you make to Colonnade lnsurance
Państwo na rzecz Colonnade lnsurance Societe Societe Anonyme oddział w Polsce resulting
Anonyme oddział w PoIsce, wynikające z umów from contracts you concluded with Colonnade
zawartych z Colonnade lnsurance Societe lnsurance Societe Anonyme oddział w PoIsce
Anonyme oddział w Polsce są związane są are related to the activity of the Company's
z działalnościązakładu Spółki położonego na permanent establishment located in the
territory of the Republic of Poland.
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju
siedziby Spółki, podpisujący jest uprawniony do

składania W imieniu Spółki

wiążących

Company is established, the undersigned is
authorised to give binding statements of intent
in the Company name.

oświadczeń woli.

Według mojej najlepszej wiedzy

Under the law effective in the country where the

nie

są

To the best of my knowledge, no changes in
respect of the foregoing are planned

planowane zmiany dotyczące powyższego.

r

General Manager

Warszawa, 7 czerwca 2Ot9 roku/Warsaw, June 7th'20L9

.

