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CERTIFICATE OF RESIDENCE
The Tax Authority of Luxembourg certifies to the best of its knowledge that

the corporate body
tax identification number

COLONNADE INSURANCE S.A.
L997 2221"840

since its incorporation on LOILL/L997

is resident in the Grand-Duchy of Luxembourg within the meaning of article 4 of the tax
convention between Luxembourg and the Republic of Poland
is subject to corporate income tax without any possibility of an option or being exempt
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Raoul Petrini

ródacteur
Bureau d'imposition Sociótós 5

18, rue du Fort Wedell
Luxembourg

Tć l.: (352) 247-52475
Fax: (352) 247-53500

Adresse postale
L-2982 Luxembourg

soc5@co.etat.lu
impotsdirects.public.lu
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DzlAŁALNoś ćpopnzrz ZAKŁAD potoż otvY luR

DECTARATION OF AN ENTITY CARRYING ON

TERTYROIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA

ESTABLISHMENT LOCATED ON THE TERRITORY
OF THE REPUBLIC OF POLAND FOR DOMESTIC

I

ruerurÓw KRAJoWYcH

ITS ACTIVITIES

THROUGH THE PERMANENT

CUSTOMERS

Dział ając jako wł aś ciwieumocowany Acting as the duly

przedstawiciel Colonnade lnsurance Societe
Anonyme z siedzibą w Luksemburgu, Rue Jean
Piret 1, L-2350, zarejestrowanej w Rejestrze
Handlowym i Spół ek pod numerem 861605
(da lej ja

ko,,Spół ka"),

na podstawie art. 26 ust. 1d oraz 1e polskiej
ustawy z dnia L5 lutego 1992 roku o podatku

authorized representative
of Colonnade lnsurance Societe Anonyme
with its registered office in Luxembourg,
at 1 Rue Jean Piret, L-2350, registered in Register
of Trade and Companies under the number
861605 (hereinafter the "Company"),

ClT), niniejszym oś wiadczam, ż e:

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:

- spół ka jest podatnikiem posiadającym siedzibę
w Luksemburgu i podlega w państwie, w którym
ma siedzibę, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od cał oś ciswoich dochodów, bez

- 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

dochodów w państwie rezydencji podatkowej, tj.
W Luksemburgu, bez względu na ź ródł oich
osiągania w roku podatkowym 2020,

residence, i.e. in Luxembourg, regardless of its
source in the tax year 2020.

dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity:
Dz.U. 2018 r', poz. Lo36, z poź n. zm. dalej jako

względu na miejsce ich osiągania oraz nie regardless of where it is earned and
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania is not exempt from the income tax on the
podatkiem dochodowym od cał oś ciswoich entirety of its income in the country of tax

-

spół ka prowadzi dział alnoś ćpoprzez zakł ad - the Company carries on its activities through
a permanent establishment located on the
territory of the Republic of Poland within
the meaning of Art. 4a.II of CIT i.e. in the form
w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-102) of Colonnade lnsurance Societe Anonyme
przY ul. Marszał kowskiej I'J"J', wpisany oddział w Polsce, whose registered office is in
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Warsaw (00-L02), at Marszał kowska st. ]_11,
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poland, entered into the companies register of
dla m. st. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy the National Court Register, maintained by the
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem District Court for the City of Warsaw in Warsaw,
KRS 0000678377, NtP 1070038451,
Xll Commercial Division of the National Court
Register, under the KRS number 0000678377,
poł oż ony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w rozumieniu art. 4a pkt 11 ClT, tj. w postaci
Colonnade lnsurance Societe Anonyme oddział

the Tax ldentification Number

(NlP):

1070038451

- spół ka podlega opodatkowaniu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej

w

odniesiniu

dochodów osiąganych 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 pł atnoś ci,których dokonujecie
Państwo na rzecz Colonnade lnsurance Societe
Anonyme oddział w Polsce, wynikające z umów
zawartych z Colonnade lnsurance Societe

Anonyme oddział w PoIsce są związane są
z dział alnoś ciązakł adu Spół ki poł oż onego na

to Colonnade lnsurance
Societe Anonyme oddzlał w Polsce resulting
from contracts you concluded with Colonnade
lnsurance Soclete Anonyme oddział w Polsce
are related to the activity of the Company's
- all payment you make

permanent establishment located

in

the

territory of the Republic of Poland.

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

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

Under the law effective in the country where the

oś wiadczeńwoli.

in the Company name.

skł adania W imieniu Spół ki

Company is established, the undersigned is
wiąż ących authorised to give binding statements of intent

Wedł ug mojej najlepszej wiedzy

nie

są

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

planowane zmiany dotyczące powyż szego.

Peter
General Ma ager

Warszawa, 2 stycznia 20Ż o rokulWarsaw, 2nd January 2020
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