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……………, dn. …………………….. r. 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

dalej jako „Kontrahent” 

 

 

OŚWIADCZENIE KONTRAHENTA 
dotyczące transakcji z podmiotami 

z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
 

Niniejsze oświadczenie dotyczy transakcji realizowanych między spółką Wojskowe Zakłady 
Lotnicze nr 1 S.A. (dalej: „WZL 1”) a Kontrahentem, w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 
20...... r. do 31 grudnia 20..... r. (dalej: „Rok podatkowy”). 

Zgodnie z łączącą WZL 1 i Kontrahenta umową - Kontrahent jest zobowiązany do przekazania 
niniejszego oświadczenia WZL 1 w terminie 30 dni licząc od zakończenia  każdego roku 
kalendarzowego w którym Kontrahent realizował przedmiotową umowę.  

1. Kontrahent niniejszym oświadcza, że nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu (dalej 
łącznie: „Siedziba”) / ma Siedzibę* na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 
konkurencję podatkową (dalej: „Raj podatkowy”, pełna lista rajów podatkowych stanowi 
załącznik do oświadczenia). 
 

2. Kontrahent niniejszym potwierdza / nie potwierdza*, że jest rzeczywistym właścicielem  
w ramach realizowanej transakcji z WZL 1. Posiadanie statusu rzeczywistego właściciela 
oznacza, że Kontrahent 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. 
 

3. Kontrahent niniejszym oświadcza, że nie dokonywał / dokonywał* w Roku podatkowym 
rozliczeń z podmiotem mającym Siedzibę w Raju podatkowym, związanych z transakcjami 
zakupowymi1. 
 

4. W przypadku potwierdzenia, że Kontrahent dokonywał w Roku podatkowym rozliczeń  
z podmiotem mającym Siedzibę w Raju podatkowym, związanych z transakcjami zakupowymi, 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić.  
1 Transakcja zakupowa – transakcja związana z uregulowaniem należności drugiej strony transakcji. 
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Kontrahent oświadcza, że wartość tych rozliczeń w Roku podatkowym wyniosła łącznie  
co najmniej 500.000 zł / mniej niż 500.000 zł*. 

5. Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić WZL 1 o zmianie którejkolwiek  
z okoliczności wskazanych w punktach powyżej. W razie niedopełnienia tego obowiązku  
i poniesienia przez WZL-1 sankcji podatkowych związanych z nieprawidłowym 
wykonywaniem przez nią obowiązków podatkowych, Kontrahent zobowiązuje się do 
wyrównania WZL-1 całości szkody powstałej w wyniku ustalenia ewentualnego zobowiązania 
podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na niego przez organ podatkowy,  
w kwotach wynikających z rozstrzygnięć organu podatkowego.  

 

 

 

_____________________________ 

W imieniu Kontrahenta 

 

 

  



MS.0712.67.2022/D                                                                                          Załącznik nr 1 do projektu umowy  

 

Załącznik do Oświadczenia Kontrahenta 

LISTA RAJÓW PODATKOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia 
krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 600), szkodliwa konkurencja podatkowa 
jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach: 

1) Księstwo Andory; 
2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej; 
3) Antigua i Barbuda; 
4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów; 
5) Królestwo Bahrajnu; 
6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej; 
7) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; 
8) Wspólnota Dominiki; 
9) Grenada; 
10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej; 
11) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 
12) Republika Liberii; 
13) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 
14) Republika Malediwów; 
15) Republika Wysp Marshalla; 
16) Republika Mauritiusu; 
17) Księstwo Monako; 
18) Republika Nauru; 
19) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; 
20) Republika Panamy; 
21) Niezależne Państwo Samoa; 
22) Republika Seszeli; 
23) Saint Lucia; 
24) Królestwo Tonga; 
25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów 

Zjednoczonych; 
26) Republika Vanuatu. 

Dodatkowo, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 
13 października 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 940) lista krajów i terytoriów wskazanych  
w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych 
przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej (…), obejmuje: 

1) Republika Fidżi; 
2) Guam; 
3) Republika Palau; 
4) Republika Trynidadu i Tobago; 
5) Samoa Amerykańskie. 

 


