VAT information for invoicing procedures
pursuant to VAT Directive 2008/8/EC

Informacja o VAT dla procedury wystawiania
faktur zgodnie z Dyrektywą VAT nr
2008/8/WE

Declaration by recipient

Oświadczenie odbiorcy

In many transactions, statutory VAT and the
related separate itemisation of VAT in the
invoicing documents depends on
• whether the contractual recipient is a
taxable person pursuant to the VAT
Directive (= B2B revenue) and
• whether the recipient's established place
of business is in Poland or abroad.

W wielu transakcjach, ustawowy VAT oraz
powiązane inne wyszczególnienia podatku VAT
w dokumentach fakturowania zależą od:
• czy odbiorca z umowy jest podatnikiem
w rozumieniu Dyrektywy VAT (=
przychody Business to Business) oraz
• czy ustanowione miejsce działalności
odbiorcy jest w Polsce czy za granicą.

When invoicing services between taxable
persons in different EU countries, the service
provider also has to fulfil various verification and
information obligations.

Przy fakturowaniu usług pomiędzy podatnikami
z różnych krajów UE, usługodawca musi
również spełnić różne obowiązki weryfikacyjne
oraz informacyjne.

In the interest of correct invoicing procedures,
you are kindly asked to fill in the following
declaration and send it to the indicated address.
You are also obliged to notify us immediately of
any future changes.

W trosce o prawidłowość procedur
fakturowania, uprzejmie prosimy o wypełnienie
poniższego oświadczenia oraz odesłanie go na
wskazany adres. Jednocześnie zobowiązujemy
Państwa do niezwłocznego poinformowania nas
o wszelkich zmianach w przyszłości.

We

My

Company Name / Address / Country

Nazwa spółki / Adres / Kraj

herewith declare

niniejszym oświadczamy

☐ Our company is not a taxable person

☐ Nasza spółka nie jest podatnikiem w

pursuant to the VAT Directive
[Please provide a brief explanation]

rozumieniu Dyrektywy VAT
[Proszę podać krótkie wyjaśnienie]

☐ Our company is a taxable person

☐ Nasza spółka jest podatnikiem w

pursuant to the VAT Directive
Pursuant to Article 44 VAT Directive 2008/8, the
ordered services are procured for our company.
Unless otherwise explicitly ordered in writing,
the services are intended for the recipient
country stated above.

rozumieniu Dyrektywy VAT
Zgodnie z artykułem 44 Dyrektywy VAT nr
2008/8, zamówione usługi są zakupione dla
naszej spółki. O ile wyraźnie nie wskazane
inaczej w formie pisemnej, usługi te są
przeznaczone dla kraju odbiorcy wskazanego
powyżej.

Tax identification number in Poland:

Numer Identyfikacji Podatkowej w Polsce:

Supplementary text for taxable persons
established in EU countries:
The EU VAT number:

Tekst uzupełniający dla podatników mających
siedzibę w krajach UE:
Numer Identyfikacji Podatkowej VAT UE:

In all future individual orders, the services shall
be ordered under the stated VAT number.

We wszystkich przyszłych indywidualnych
zamówieniach, usługi będą zamawiane zgodnie
z podanym numerem NIP.

Email address for the accounting
correspondence purposes:

Adres email dla celów przesyłania
korespondencji w sprawach księgowych:

_____________________________________________________________________
Date, signature and company stamp
Data, podpis oraz pieczęć firmowa

Please send this declaration to the following
address:

Prosimy o przesłanie niniejszego oświadczenia
na poniższy adres:

DB Cargo Polska S.A.
Accounting Department
ul. Wolności 337
41-800 Zabrze

DB Cargo Polska S.A.
Dział Księgowości
ul. Wolności 337
41-800 Zabrze

ksiegowosc.pl@deutschebahn.com

ksiegowosc.pl@deutschebahn.com

