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Legionowo, dnia…………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany,…………………………………...…………………………………….……, 

PESEL: …………………………………………... oświadczam, że jestem / nie jestem1 

podmiotem powiązanym z Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym „Legionowo” 

Sp. z o.o. w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

                                                                                                                         (podpis) 

 

Wymóg złożenia niniejszego oświadczenia wynika z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku  

od towarów i usług, który stanowi, że: JPK_V7, w części ewidencyjnej dotyczącej podatku należnego 

powinien zawierać oznaczenie „TP”, jeśli faktura dotyczy transakcji zawartej  

w warunkach istnienia powiązań między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów  

lub usługodawcą. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych, podmioty powiązane to:  

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 

- ten sam inny podmiot lub 

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co 

najmniej jeden podmiot, lub 

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową 

wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład. 

 

W myśl art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „wywieranie znaczącego wpływu” 

występuje w przypadku: 

1) posiadania bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 

a) udziałów w kapitale lub 

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i 

certyfikatów inwestycyjnych, lub 

2) faktycznej zdolności osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

3) pozostawania w związku małżeńskim albo występowania pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 

stopnia. 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić. 


