
DYSPOZYCJA WYPŁATY  

KWOTY NALEŻNEJ Z TYTUŁU DYWIDENDY 
(osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka 

samorządu terytorialnego, jednostka budżetowa) 

 

Niżej podpisana/y/ni 

1) _____________________________________________ legitymujący się dowodem 

osobistym: ___________________________________________, PESEL: 

____________________________________, 

2) _____________________________________________ legitymujący się dowodem 

osobistym: ___________________________________________, PESEL: 

____________________________________,  

3)  _____________________________________________ legitymujący się dowodem 

osobistym: ___________________________________________, PESEL: 

____________________________________,  

działający w imieniu i na rzecz _________________________ 

______________________________________, z siedzibą w __________________________,  

ul. __________________________________________, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy  

w ______________________________ pod numerem KRS: 

___________________________________, posiadającej numer NIP: ______________________, 

REGON:_____________________________, o kapitale zakładowym 

_____________________________ (dane dotyczące organu rejestrowego i numeru we właściwym 

rejestrze, a także dane dotyczących numerów NIP, REGON i kapitału zakładowego należy 

wprowadzić, jeżeli Akcjonariusz podlega obowiązkowi ich posiadania), numer telefonu kontaktowego: 

________________________________________________________,  

Urząd Skarbowy Akcjonariusza _______________________________________________________ 

Adres Urzędu Skarbowego (ulica, kod pocztowy, miejscowość:_______________________________ 

_________________________________________________________________________________   

– Akcjonariusza, któremu w dniu 29 kwietnia 2016 r. przysługiwało ________________________ akcji 

Spółki, niniejszym wydaję/my Spółce dyspozycję wypłaty środków pieniężnych tytułem dywidendy  

za rok 2015 w kwocie netto. Kwotę dywidendy proszę przelać na rachunek bankowy Akcjonariusza  

w banku ____________________________________________, numer rachunku:  

                          

 

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku,  

gdy zostaną potwierdzone uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania świadczenia z tytułu dywidendy 



za rok 2015, nie wcześniej niż w terminie określonym uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2016 roku. 

 

Ponadto (zaznaczyć właściwe)*:   

� Oświadczam/my, że na Akcjonariuszu ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy z uwagi 

na posiadanie siedziby i/lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

 

� Oświadczam/my, że na Akcjonariuszu ciąży ograniczony obowiązek podatkowy z uwagi  

na nieposiadanie miejsca siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i stosownie  

do zapisu art. ....................... umowy międzynarodowej z dnia ...........................................   

o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej  pomiędzy Rzeczpospolitą Polską,  

a ............................................................ korzysta ze zwolnienia (wypłata świadczenia z tytułu 

obniżenia kapitału zakładowego jest objęta stawką .............) od podatku dochodowego z tytułu 

dochodów z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

W załączeniu przedkładam/y certyfikat rezydencji wydany do celów podatkowych przez właściwą 

administrację podatkową państwa obcego (w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza 

przysięgłego). 

 

� Oświadczam/y, że Akcjonariusz korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4-6 ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., 

poz. 851 z późn. zm.). W załączeniu przedkładam/y dokumenty potwierdzające uprawnienie  

do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w przywołanych powyżej przepisach. 
 

Ponadto oświadczam/y, że w przypadku potrącenia przez Spółkę zryczałtowanego podatku  

od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z wypłatą kwoty należnej z tytułu 

dywidendy, ewentualnego zwrotu całości lub części kwoty podatku Akcjonariusz będzie dochodzić 

samodzielnie, na własny koszt i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z 

tego tytułu od Spółki.  

 

Przyjmuję/jemy do wiadomości, że w każdym przypadku nieprzedstawienia odpowiednich 

dokumentów wskazujących na zwolnienie z podatku lub uzasadniających zastosowanie odrębnej 

stawki podatku, lub w przypadku powzięcia jakichkolwiek  wątpliwości w zakresie przedłożonych 

dokumentów, według wyłącznej oceny Spółki, Spółki dokona obliczenia i pobrania podatku  

w wysokości 19% (lub według stawki określonej w umowie międzynarodowej) i wypłaci na rzecz 

Akcjonariusza świadczenie w kwocie netto.  
 

Oświadczam/my, że odpowiadam/y za prawidłowość danych podanych w niniejszej dyspozycji.  

W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, adresu lub numeru rachunku bankowego, 

Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie 

środków pieniężnych z tytułu dywidendy na rzecz Akcjonariusza.   
 

W przypadku, gdy podane w niniejszej dyspozycji dane Akcjonariusza są inne od wskazanych  

w księdze akcyjnej Spółki, na podstawie art. 341 Kodeksu spółek handlowych wnoszę/wnosimy  

o aktualizację tych danych w księdze akcyjnej Spółki w oparciu o dokumenty załączone do niniejszej 

dyspozycji. 
 

Oświadczam/y, że przysługujące Akcjonariuszowi roszczenie o wypłatę kwoty należnej z tytułu 

dywidendy podlega realizacji na rzecz Akcjonariusza w całości i nie jest w żaden sposób ograniczone 

– w szczególności nie podlega zajęciu, ani nie zostało przeniesione na osobę trzecią w wyniku 

czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego. 
 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych rejestrowych wskazanych powyżej lub zmiany numeru 

rachunku bankowego zobowiązuję/zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia Spółki  

o przedmiotowych zmianach, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie takie będzie odpowiadać wymogom, 

jakim podlega złożenie niniejszej dyspozycji, tj. zostanie złożone osobiście w obecności uprawnionego 

pracownika Spółki lub za pomocą listu poleconego z podpisem notarialnie poświadczonym, zgodnie  

z treścią ogłoszenia o wypłacie kwot należnych z tytułu dywidendy. 



 

Ponadto oświadczam/y, że mam/y świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się 

może z poświadczeniem okoliczności niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym – 

w szczególności odpowiedzialności na podstawie art. 405 i następnych Kodeksu cywilnego. 

 

___________________, dnia ___________ 

 

 

 

 

                                                    czytelne podpisy osób występujących w imieniu Akcjonariusza  

[złożone w obecności upoważnionego pracownika Spółki lub  

potwierdzony notarialnie] 

 

UWAGA ! Dyspozycję można złożyć osobiście w miejscach i terminach wskazanych na stronie 

internetowej www.gpw.katowice.pl. 

 Wypełnioną i podpisaną dyspozycję można również przesłać listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, Katowice  

40-026 (w takim przypadku podpis/y pod dyspozycją musi/muszą zostać poświadczony/e przez 

notariusza). W przypadku, gdy Akcjonariusz składa dyspozycję za pośrednictwem pełnomocnika, 

pełnomocnictwo, udzielone w formie z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu 

notarialnego, winno zostać złożone w oryginale w załączeniu do niniejszej dyspozycji.  

Osoby współuprawnione z akcji, które wskazały wspólnego przedstawiciela, winny złożyć w Spółce 

osobiście albo za pomocą listu poleconego lub poprzez ustanowionego przedstawiciela najpóźniej  

w chwili złożenia dyspozycji wypłaty, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym, oświadczenia  

o wskazaniu wspólnego przedstawiciela. 

 

* nie dotyczy państwowych osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i innych podmiotów wyłączonych z zakresu opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych i przepisami szczególnymi. 

 


