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Nazwa użytkownika na allegro.pl / User’s name on allegro.pl:  

…………………………………………………........................................................................................................ 

Pełna nazwa Przedsiębiorstwa1 / Full name of the Business entity2:  

…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Adres Przedsiębiorstwa / Address of the Business entity:  

………………………………………….……………………….…...………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………….…… 

NIP Przedsiębiorstwa / Tax Identification Number of the Business entity:  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

KRS Przedsiębiorstwa / Commercial court registration number of the Business entity:  

……………………………………………………………………………………………………………….………

 

 

Oświadczenie o stałym miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium Polski 

oraz o innych aspektach związanych ze sprzedażą 

dokonywaną na platformie allegro.pl 

 

(1) Niniejszym oświadczam3, że: 

 

ww. Przedsiębiorstwo NIE POSIADA w Polsce 

stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, zaangażowanego w prowadzenie 

sprzedaży za pośrednictwem platformy 

allegro.pl, w szczególności: 

 

 nie posiada oddziału na terytorium Polski; 

 nie posiada / nie wynajmuje/ nie dysponuje  

w jakiejkolwiek innej formie nieruchomością  

(w tym magazynem, itp.) na terytorium Polski; 

 nie zatrudnia / nie dysponuje jakimkolwiek 

personelem na terytorium Polski; 

 nie posiada / nie wynajmuje/ nie dysponuje  

w jakiejkolwiek innej formie zasobami 

technicznymi na terytorium Polski; 

 nie wykonuje powyższych działań na terytorium 

Polski we współpracy z podmiotem zewnętrznym. 

Statement regarding the fixed establishment 

on the territory of Poland and other aspects 

regarding sale transactions carried out on the 

allegro.pl platform 

 

(1) I hereby declare4 that: 

 

the above Business entity DOES NOT HAVE a 

fixed establishment in Poland, which is involved 

in sale transactions performed through the 

allegro.pl platform, in particular: 

 

 

 there is no branch of the Business entity in Poland; 

 the Business entity does not own / rent / have at its 

disposal premises (including a warehouse, etc.) in 

Poland; 

 the Business entity does not employ / have at its 

disposal any personnel in Poland; 

 the Business entity does not own / rent / have at its 

disposal any other technical resources in Poland; 

 the Business entity does not perform any of the 

above activities in Poland through an external 

entity; 

                                                           
1 Przedsiębiorstwo oznacza podmiot (osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą) posiadający konto firma (w odróżnieniu do konta zwykłego) na platformie allegro.pl i dokonujący 

sprzedaży przy użyciu tego konta, niezależnie od formy prawnej, w jakiej ten podmiot prowadzi działalność gospodarczą. 
2 The Business entity means the entity (legal person, an organizational entity without legal personality or an entrepreneur) having a 

company account (as opposed to a standard account) on the allegro.pl platform and conducting sales through this account, irrespective of 

a legal form in which this Business entity conducts the business activity. 
3 Zaznacz właściwe pole. 
4 Check the respective box. 
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ww. Przedsiębiorstwo POSIADA w Polsce stałe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 

zaangażowane w prowadzenie sprzedaży za 

pośrednictwem platformy allegro.pl. 

 

(2) Niniejszym oświadczam, że powyższe informacje 

pozostają aktualne i prawdziwe. W przypadku 

jakichkolwiek zmian w zakresie tych informacji 

poinformuję o nich niezwłocznie Allegro.pl Sp. z 

o.o. 

 

(3) Przyjmuję do wiadomości, że powyższe 

informacje stanowią podstawę realizacji przez 

Allegro.pl Sp. z o.o. jej obowiązków 

podatkowych związanych ze świadczeniem usług 

na rzecz Przedsiębiorstwa.  

 

(4) Oświadczam, że na wniosek Allegro.pl Sp. z o.o. 

(złożony w szczególności w związku z 

koniecznością stosowania dyrektywy Rady (UE) 

2017/2455, tzw. dyrektywy o VAT w handlu 

elektronicznym) Przedsiębiorstwo przekaże 

również inne informacje związane ze sprzedażą 

realizowaną na platformie allegro.pl, jeżeli 

posiadanie tych informacji będzie niezbędne do 

prawidłowego wywiązania się przez Allegro.pl 

Sp. z o.o. z jej obowiązków podatkowych bądź 

sprawozdawczych. 

 

(5) Oświadczam, że Przedsiębiorstwo jest świadome 

obowiązków podatkowych i celnych 

obowiązujących w krajach innych niż Polska (np. 

w Niemczech, Wielkiej Brytanii, etc.), które ciążą 

na Przedsiębiorstwie działającym jako 

sprzedawca w zakresie transakcji dokonywanych 

na platformie allegro.pl oraz oświadczam, że 

Przedsiębiorstwo prawidłowo i terminowo 

wywiązuje się z tych obowiązków w tych innych 

krajach. 

 

(6) Oświadczam, że jeżeli zajdzie potrzeba 

wynikająca z przepisów prawnych, na wniosek 

Allegro.pl Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo przedstawi 

dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z 

ww. obowiązków publicznoprawnych także w 

krajach innych niż Polska. 

 

(7) Jeżeli w związku ze  sprzedażą realizowaną przez 

Przedsiębiorstwo poprzez platformę allegro.pl, 

the above Business entity HAS a fixed 

establishment in Poland, which is involved in sale 

transactions performed through the allegro.pl 

platform. 

 

(2) I hereby declare that the above information is up 

to date and true. In case of any of the above 

information changed, I would inform Allegro.pl 

Sp. z o.o. immediately. 

 

 

(3) I acknowledge that the above information 

constitutes a basis for Allegro.pl Sp. z o.o. to 

comply with its tax obligations with respect to the 

services rendered for the Business entity.  

 

 

(4) I declare that at the request of Allegro.pl Sp. z o.o. 

(so requested in particular in connection with the 

obligation to apply the Council Directive (EU) 

2017/2455, so called the VAT ecommerce 

Directive) the Business entity will provide also 

any other information regarding sale transactions 

performed on the allegro.pl platform if the 

possession of such information is necessary for 

Allegro.pl Sp. z o.o. to comply with its tax or 

reporting obligations. 

 

 

(5) I declare that the Business entity is aware of such 

tax and customs duty obligations being in force in 

countries other than Poland (e.g. in Germany, 

United Kingdom, etc.), as they apply to the 

Business entity in its capacity as a seller with 

respect to transacting over the allegro.pl platform, 

and I declare that the Business entity correctly and 

timely complies with those obligations in those 

other countries. 

 

 

(6) I declare that if necessary, based on the legal 

regulations, at the request of Allegro.pl Sp. z o.o. 

the Business entity will provide documents 

confirming compliance with the abovementioned 

public obligations also in countries other than 

Poland. 

 

(7) If with respect to sale transactions performed by 

the Business entity on the allegro.pl platform, 

http://allegro.pl/
http://allegro.pl/
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Allegro.pl Sp. z o.o. będzie zobowiązana 

solidarnie lub w zastępstwie Przedsiębiorstwa do 

spełnienia obowiązków publiczonoprawnych, w 

szczególności do zapłaty podatków bądź cła, 

oświadczam w imieniu Przedsiębiorstwa, że 

jestem świadomy oraz niniejszym wyrażam zgodę 

na obciążenie Przedsiębiorstwa przez Allegro.pl 

Sp. z o.o. kosztem ww. podatków i cła. Przed 

obciążeniem Przedsiębiorstwa kosztem ww. 

podatków bądź cła, Allegro.pl Sp. z o.o. pisemnie 

poinformuje Przedsiębiorstwo o szczegółach 

poszczególnych transakcji, których następstwem 

jest powstanie przedmiotowego obciążenia 

publicznoprawnego (dalej: „Zakwestionowane 

Transakcje”), a Przedsiębiorstwo w terminie 14 

dni kalendarzowych będzie mogło przedstawić 

Allegro.pl Sp. z o.o. niezbędne dowody 

potwierdzające spełnienie przez Przedsiębiorstwo 

jego obowiązków podatkowych bądź celnych 

wynikających z Zakwestionowanych Transakcji. 

Tylko jeżeli Przedsiębiorstwo nie wykaże w ww. 

terminie 14 dni spełnienia ciążących na nim 

obowiązków podatkowych bądź celnych w 

związku z Zakwestionowanymi Transakcjami 

zrealizowanymi na platformie allegro.pl, 

Allegro.pl Sp. z o.o. obciąży Przedsiębiorstwo 

dodatkowym kosztem tych podatków bądź ceł, 

które poniosło solidarnie bądź w zastępstwie 

Przedsiębiorstwa. 

 

Allegro.pl Sp. z o.o. will be jointly and severally 

or in lieu of the Business entity obliged to fulfill 

public obligations, in particular to pay taxes or 

customs duties, I declare on behalf of the Business 

entity that I am aware and I hereby agree that the 

Business entity is charged by Allegro.pl Sp. z o.o. 

with the costs of the above taxes and duties. 

Before the Business entity is charged with the cost 

of the above taxes or custom duties, Allegro.pl Sp. 

z o.o. will inform the Business entity in writing 

about the details of the specific transactions which 

resulted in the occurrence of the said public 

burdens (further: “Questioned Transactions”) 

and the Business entity will have 14 calendar days 

to provide Allegro.pl Sp. z o.o. with the necessary 

proof confirming the execution by the Business 

entity its tax or custom duties obligations in 

respect to these Questioned Transactions. Only in 

case the Business entity does not prove in the 

above-mentioned period of 14 days that its tax or 

custom duties obligations were fulfilled with 

respect to these Questioned Transactions 

performed on the allegro.pl platform, Allegro.pl 

Sp. z o.o. will charge the Business entity with the 

cost of taxes and custom duties, which it incurred 

jointly and severally or in lieu of the Business 

entity. 

 

 

W imieniu Przedsiębiorstwa  / On behalf of the Business entity: 

 

Imię i nazwisko / Name and Surname ……………………………………………………………………………. 

Stanowisko w Przedsiębiorstwie / Position at the Business entity ……………………………….……………… 

 

 

Podpis / Signature ……………………………….……………………………….………………………………. 

Data / Date ……………………………….………………………………….……………………………………. 

Miejsce / Place…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko / Name and Surname ……………………………………………………………………………. 

Stanowisko w Przedsiębiorstwie / Position at the Business entity ………………………………………………. 

 

 

Podpis / Signature ……………………………….……………………………….………………………………. 

Data / Date ……………………………….………………………………….……………………………………. 

Miejsce / Place…………………………………………………………………………………………………….. 


