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1. Osoby zgłaszające FATCA 

Biorąc pod uwagę nowo zaproponowane regulacje amerykańskie, wszystkie zagraniczne instytucje 

finansowe („FFI”) będą musiały przestrzegać Ustawy o zgodności podatkowej rachunków 

zagranicznych („FATCA”). Zgodnie z FATCA my jako FFI, jesteśmy zobowiązani do ujawnienia 

informacji w odniesieniu do naszych osób raportujących w USA. 

Wszystkie osoby raportujące w USA będą musiały odpowiednio powiadomić FFI, aby móc 

przestrzegać przepisów FATCA. 

Definicja osoby raportującej w USA: 

• Obywatel USA (w tym obywatel podwójny) 

• Cudzoziemiec będący rezydentem USA do celów podatkowych 

• Partnerstwo krajowe 

• Korporacja krajowa 

• Wszelkie nieruchomości inne niż nieruchomości zagraniczne 

Każdy trust, jeśli: 

• Sąd w Stanach Zjednoczonych może sprawować główny nadzór nad administracją trustu, oraz 

• Jedna lub więcej osób ze Stanów Zjednoczonych ma uprawnienia do kontrolowania wszystkich 

istotnych decyzji trustu 

• Każda inna osoba, która nie jest osobą zagraniczną. 

Przejrzyj poniższą deklarację, aby wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody podczas rejestracji konta: 

• Nie jestem obywatelem USA (w tym podwójnym obywatelem) ani rezydentem 

• Moje miejsce urodzenia nie jest w USA 

• Nie mam aktualnego adresu korespondencyjnego ani adresu zamieszkania w USA (w tym 

skrytki pocztowej w USA lub adresu na które wysyłane są paczki i listy (in-care-of) w USA) 

• Nie mam aktualnego numeru telefonu w USA 

• Nie mam stałych instrukcji, aby przelać środki na konto prowadzone w Stanach Zjednoczonych 

• Nie mam obecnie aktywnego pełnomocnictwa lub upoważnienia do podpisania udzielonego 

osobie posiadającej adres w USA 
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• Nie mam adresu „in-care-of” ani adresu do przechowywania poczty (hold mail) który jest 

jedynym adresem właściciela konta. Inwestor musi pamiętać, że w przypadku wcześniej 

istniejącego rachunku indywidualnego, który jest rachunkiem o niższej wartości, adresu „in-

care-of” poza Stanami Zjednoczonymi nie należy traktować jako oznaczeń amerykańskich. 

• Nie posiadam amerykańskiego NIP (zwanego dalej „numerem identyfikacji podatkowej”). 

 

2. Osoby podlegające CRS 

 

Przepisy oparte na wspólnym standardzie raportowania OECD („CRS”) wymagają od Spółki 

gromadzenia i zgłaszania niektórych informacji o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku. Każda 

jurysdykcja ma własne zasady definiowania rezydencji podatkowej. Ogólnie rzecz biorąc, rezydencja 

podatkowa jest krajem/jurysdykcją, w której mieszkasz. Szczególne okoliczności mogą spowodować, 

że będziesz mieszkał w innym miejscu, lub mieszkasz w więcej niż jednym kraju/jurysdykcji w tym 

samym czasie (podwójny pobyt). Jeśli jesteś obywatelem USA lub rezydentem podatkowym zgodnie 

z prawem Stanów Zjednoczonych, przejdziesz przez Deklarację zgodnie z powyższym (patrz sekcja 

Osoby podlegające zgłoszeniu FATCA). 

 

Jeśli Twoja rezydencja podatkowa (lub posiadacz rachunku, jeśli wypełniasz formularz w jego imieniu) 

znajduje się poza USA, możemy być prawnie zobowiązani do przekazania informacji w tym formularzu 

i innych informacji finansowych dotyczących Twoich rachunków finansowych organom podatkowym 

na Cyprze i mogą one wymieniać te informacje z organami podatkowymi innej jurysdykcji lub 

jurysdykcjami, na podstawie umów międzyrządowych o wymianie informacji o rachunkach 

finansowych. Jako instytucja finansowa nie możemy udzielać porad podatkowych. Twój doradca 

podatkowy może pomóc Ci w udzieleniu odpowiedzi na konkretne pytania w tym formularzu. Twój 

krajowy organ podatkowy może udzielić wskazówek, jak ustalić swój status podatkowy. 

 

Jeśli numer identyfikacji podatkowej lub NIP jest niedostępny, podaj odpowiedni powód A, B lub C przy 

rejestracji konta, jak wskazano poniżej. 

 

Powód A – NIP nie jest wydawany w kraju/jurysdykcji, w której posiadacz rachunku jest 

rezydentem 

 

Powód B - W innym przypadku posiadacz rachunku nie może uzyskać numeru NIP lub 
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równoważnego numeru (wyjaśnij, dlaczego nie możesz uzyskać numeru NIP, jeśli wybrałeś ten 

powód) 

Powód C – Numer NIP nie jest wymagany. (Uwaga: Wybierz ten powód tylko wtedy, gdy prawo 

krajowe odpowiedniej jurysdykcji nie wymaga odbioru numeru NIP wydanego przez taką 

jurysdykcję). 

 

Możesz również uzyskać więcej informacji na portalu automatycznej wymiany informacji OECD, w tym 

listę jurysdykcji, które podpisały umowy o automatycznej wymianie informacji, wraz ze szczegółami 

dotyczącymi wymaganych informacji.  

 

Należy pamiętać, że należy powiadomić Firmę w przypadku jakichkolwiek zmian rezydencji 

podatkowej. 

 
 


