
Wzór oświadczenia 

 

________________________, dnia _____________ 

 

W PRZYPADKU SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO* 

………………………………………… z siedzibą w ……………… ul. ……………, …-…… ………………, 

spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla ……… w ………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

KRS: …………, NIP: …………, REGON: …………, kapitał zakładowy w wysokości ……… złotych , 

opłacony w całości/do kwoty ……… złotych , 

zwaną dalej Kontrahentem, reprezentowaną przez: ______________________________ 

 

1. Kontrahent oświadcza, że z chwilą zawarcia umowy jest czynnym podatnikiem VAT. 

2. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie statusu 

podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.  

3. Kontrahent zobowiązuje do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód (w tym 

utraconych korzyści), jakie „RUCH” S.A. poniesie na skutek wprowadzenia RUCH w błąd co 

do statusu podatkowego Kontrahenta. 

4. Kontrahent nieodwołalnie upoważnia „RUCH” S.A. do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 

Kontrahenta w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy RUCH 

stwierdzi, że kontrahent na stronach Ministerstwa Finansów nie jest wskazany jako podatnik 

VAT czynny – do czasu przekazania „RUCH” S.A. aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 

dni przed przekazaniem „RUCH” S.A.) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że Kontrahent 

jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia 

Kontrahenta w części odpowiadającej wysokości podatku VAT ulega przerwaniu.  

5. W przypadku, gdyby Kontrahent prowadził działalność licencjonowaną lub wymagającą 

jakiekolwiek koncesji lub zgody (w tym w szczególności wydawanej w formie decyzji 

administracyjnej), jest zobowiązany do przedstawienia nowej koncesji, zezwolenia, zgody itp. 

w przypadku upływu terminu ważności dotychczasowego dokumentu.  

 

 

Właściwe podpisy: 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

* Należy dostosować odpowiednio do formy prawnej kontrahenta. 



Wzór oświadczenia 

 

________________________, dnia _____________ 

 

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ* 

………………………………………………… zamieszkałym/ą w …-…… ……………, ul. ……………, 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …………… wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności …-…… 

……………………………, ul. …………………………, NIP: …………, REGON: …………, PESEL: 

…………, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: ……… 

zwanym/ą dalej Kontrahentem, 

 

 

1. Kontrahent oświadcza, że z chwilą zawarcia umowy jest czynnym podatnikiem VAT. 

2. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie statusu 

podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.  

3. Kontrahent zobowiązuje do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód (w tym 

utraconych korzyści), jakie „RUCH” S.A. poniesie na skutek wprowadzenia RUCH w błąd co 

do statusu podatkowego Kontrahenta. 

4. Kontrahent nieodwołalnie upoważnia „RUCH” S.A. do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 

Kontrahenta w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy RUCH 

stwierdzi, że kontrahent na stronach Ministerstwa Finansów nie jest wskazany jako podatnik 

VAT czynny – do czasu przekazania „RUCH” S.A. aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 

dni przed przekazaniem „RUCH” S.A.) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że Kontrahent 

jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia 

Kontrahenta w części odpowiadającej wysokości podatku VAT ulega przerwaniu.  

5. W przypadku, gdyby Kontrahent prowadził działalność licencjonowaną lub wymagającą 

jakiekolwiek koncesji lub zgody (w tym w szczególności wydawanej w formie decyzji 

administracyjnej), jest zobowiązany do przedstawienia nowej koncesji, zezwolenia, zgody itp. 

w przypadku upływu terminu ważności dotychczasowego dokumentu.  

 

 

Właściwe podpisy: 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

* Należy dostosować odpowiednio do formy prawnej kontrahenta. 



Wzór oświadczenia 

________________________, dnia _____________ 

 

W PRZYPADKU SPÓŁKI CYWILNEJ* 

………………………………………………… zamieszkałym/ą w …-…… ……………, ul. ……………, 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …………… wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności …-…… 

……………, ul. ……………, NIP: …………, REGON: …………, PESEL: …………, legitymującym/ą się 

dowodem osobistym seria i numer: ……… 

i 

………………………………………………… zamieszkałym/ą w …-…… ……………, ul. ……………, 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …………… wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności …-…… 

……………, ul. ……………, NIP: …………, REGON: …………, PESEL: …………, legitymującym/ą się 

dowodem osobistym seria i numer: ………, 

wspólnikami spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą: …………………………………., adres głównego 

miejsca wykonywania działalności: …-…… ……………, ul. ……………, NIP: ………… i REGON: 

…………, 

zwanymi dalej łącznie Kontrahentem, 

składane wobec „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w związku 

z łączącą Strony ___________________________________ : 

1. Kontrahent oświadcza, że z chwilą zawarcia umowy jest czynnym podatnikiem VAT. 

2. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie statusu 

podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.  

3. Kontrahent zobowiązuje do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód (w tym 

utraconych korzyści), jakie „RUCH” S.A. poniesie na skutek wprowadzenia RUCH w błąd co 

do statusu podatkowego Kontrahenta. 

4. Kontrahent nieodwołalnie upoważnia „RUCH” S.A. do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 

Kontrahenta w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy RUCH 

stwierdzi, że kontrahent na stronach Ministerstwa Finansów nie jest wskazany jako podatnik 

VAT czynny – do czasu przekazania „RUCH” S.A. aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 

dni przed przekazaniem „RUCH” S.A.) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że Kontrahent 

jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia 

Kontrahenta w części odpowiadającej wysokości podatku VAT ulega przerwaniu.  

5. W przypadku, gdyby Kontrahent prowadził działalność licencjonowaną lub wymagającą 

jakiekolwiek koncesji lub zgody (w tym w szczególności wydawanej w formie decyzji 

administracyjnej), jest zobowiązany do przedstawienia nowej koncesji, zezwolenia, zgody itp. 

w przypadku upływu terminu ważności dotychczasowego dokumentu.  

Właściwe podpisy: 

 

 

_____________________________________ 

 

* Należy dostosować odpowiednio do formy prawnej kontrahenta. 


