……….………….., dn……………….

OŚWIADCZENIE PODMIOTU
(dotyczy wypełniania obowiązków wynikających z ustawoda ws twa FATCA w Ba nku Spółdzi el czym w Ja s trzębi u Zdroju)

Nazwa podmiotu:

MODULO:

Adres siedziby podmiotu::
Adres do doręczeń/korespondencyjny: J.W.
REGON/NIP:

Kraj rejestracji podmiotu: POLSKA

Część I
W związku z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w
sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa
FATCA, oraz towarzyszących uzgodnień końcowych, podpisanych dnia 7 paździ ernika 2014r. w Warszawie (Dz.U.
z 2015.poz 1647) zwanych dalej „Umową FATCA”, oraz na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015
r. o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w
sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa
FATCA (Dz.U. z 2015r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą FATCA”, niniejszym oświadczam, że:
1.

NIE


2.



3.



4.



5.



Szczególnej osoby amerykańskiej (należy podać Amerykański Numer
Identyfikacji Podatkowej)
Wyłączonej/nieuczestniczącej zagranicznej (nieamerykańska) instytucji
finansowej
Pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego (nieamerykańskiego),
dla którego osoba kontrolującą jest obywatel lub rezydent USA (w przypadku
zaznaczenia tego statusu, proszę przejść do części II)
Osoby amerykańskiej innej niż szczególna osoba amerykańska

6.



Raportującej polskiej instytucji finansowej (należy podać GIIN ):

7.



Zwolnionego uprawnionego odbiorcy

8.



Współpracującej zagranicznej instytucji finansowej

9.



Instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej (należy podać GINN):

10.



Uczestniczącej Instytucji Finansowej (należy podać GINN):

11.



Aktywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego (nieamerykańskiego)

POSIADA STATUSU podmiotu podlega jącego pod Ustawę FATCA (tzn. nie posiada żadnego ze
s ta tusów wskazanych w punktach 2-11)

POSIADA STATUS:

1

Część II
W celu przeprowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju procesu identyfikacji i weryfikacji statusu
klienta według zasad wynikających z Umowy FATCA oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot:
1

Numer GINN – Globalny Numer Identyfikujący Pośrednika nadawany przez IRS instytucjom finansowym,
współpracującym z IRS w zakresie FATCA,

 posiada co najmniej jedną Os obę kontrolującą będącą rezydentem podatkowym bądź obywatelem Stanów
Zjednoczonych Ameryki (w przypadku zaznaczenia tego statusu, proszę przejść do części III)
 nie posiada co najmniej jednej Osoby kontrolującej będącej rezydentem podatkowym bądź obywatelem
Stanów Zjednoczonych Ameryki

Część III
Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. A pkt 1 Umowy FATCA, proszę o wskazanie następujących danych o Osobach
kontrolujących reprezentowany przez Pana/Panią podmiot, którzy są rezydentami podatkowymi bądź
obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki:
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

NIP nadany w USA (US TIN)

Jako Posiadacz rachunku oświadczam, że:
1)
Przekazałem wyżej wskazanym Osobom Kontrolującym informację, iż zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2014r., poz.1182 z
póź.zm.), Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330
Jastrzębie-Zdrój, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania ich danych osobowych w celu
realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa
FATCA , a także, iż przysługuje im prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość
ich poprawienia;
2)
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ;
3)
jestem świadomy konieczności każdorazowej aktualizacji przekazanych dokumentów, gdy
zmianie ulegną zadeklarowane w nich okoliczności.

Podpis pracownika Banku

Podpi s Posiadacza ra chunku zgodny z Wzorem podpisu

Ba nk Spółdziel czy w Jastrzębiu Zdroju zgodnie z a rt. 4 us t. 2-4 Us tawy FATCA jes t obowi ązany do uzyskania od klienta
powyższego oświadczenia, w związku z procedurą otwa rcia ra chunku. Niniejsze oś wiadczenie s łuży prawidłowemu
przeprowadzeniu procedur sprawdzających określonych w załączniku I do Umowy FATCA.
Ba nk Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zastrzega sobie pra wo do żądania przedłożenia przez klienta dodatkowych
dokumentów w celu kompletnej weryfikacji statusu FATCA klienta

Ba nk Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju ma prawo zweryfikowa ć prawdziwość danych zawa rtych w oświadczeniu i w razie
podejrzenia, i ż dane złożone w oświadczeniu są błędne lub nierzetelne, może żąda ć przedłożenia doda tkowych dokumentów
w cel u i ch potwierdzenia.
W ra zie zmiany danych objętych oświadczeniem klient zobowi ązany jes t do powiadomienia Banku Spółdzielczego w
Ja s trzębiu Zdroju o ta kiej zmianie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej wystąpienia.
POUCZENIE:
Poniższe informa cje ma ją cha rakter jedynie ogólny i informacyjny. Nie należy i ch interpretowa ć jako porady prawnej. Bank
Spółdziel czy w Jastrzębiu Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy a ni za żadne s tra ty wynika jące z dzia łań w
opa rciu o niniejszą i nformację.
Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej bądź podatkowej w celu ustalenia swojego statusu dla celów
rea lizacji wymogów Ustawy FATCA w zwi ązku z Umową FATCA

Opis wska zanych powyżej s tatusów dla celów realiza cji wymogów Us tawy FATCA oraz bezpoś rednio s tosowanych przepisów
Umowy FATCA:
Aktywny niefinansowy podmiot zagraniczny - każdy Niefinansowy podmiot zagraniczny spełniającego którekol wiek z
poni żej wskazanych kryteriów:

a.

mniej ni ż 50% dochodu brutto podmiotu (klienta) w poprzednim roku kalenda rzowym lub innym odpowiednim
okresie jest dochodem biernym 1 oraz gdy mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot poprzednim rok
kalenda rzowym lub innym odpowiednim okresie ra portowania s ą aktywami , które przynoszą lub są posiadane dla osiągania
dochodu biernego;
b.
akcje podmiotu s ą przedmi otem regula rnego obrotu na giełda ch papierów wa rtoś ciowych lub jes t on powiązany z
tego typu podmiotem, (którego a kcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdach papierów wartościowych);
c.
podmiot pows tał na Terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, to jes t na terytori um Samoa Amerykańskiego,
Puerto Ri co, Amerykański ch Wys p Dziewi czych, Guam, lub Ma rianów Północnych, a wszys cy właści ciele pła tnoś ci są
rezydentami w/w Terytoriów;
d.
podmiot jest nieamerykański m rządem, jego reprezenta cją w terenie (t.j. województwa, powiatu ora z gminy), lub
podmiotem publicznym wykonującym ich funkcje;
e.
podmiot jes t rządem Terytoriów Stanów Zjednoczonych Ameryki (pa trz punkt c), orga niza cją mi ędzyna rodową,
nieamerykański m bankiem centralnym lub podmiotem, którego jedynym właści cielem jes t jedna z wcześniej wymienionych
i ns tytucji;
f.
podmiot jest s półką holdingową, to jest co do zasady główna dzia łalnoś ć podmiotu polega na posiadaniu akcji lub
fi nansowaniu i świadczeniu usług podmiotom zależnym, które prowadzą handel lub dzia łalnoś ć gospoda rczą inną niż
dzia łalność i nstytucji fi nansowej. Uwaga : nie spełni tego kryterium podmiot jeżeli sam dzia ła jako fundus z inwes tycyjny, taki
jak fundus z pri va te equity, fundusz venture ca pital , fundusz typu leveraged buyout lub ja kikolwiek i nny podmiot
inwes tycyjny, którego celem jest nabycie lub tworzenie spółek, a następnie posiadanie udziałów w tych spółka ch jako
a ktywa lub inwestycje;
g.
podmiot nie prowadzi ł wcześniej dzia łalnoś ci gospoda rczej, lecz zamierza prowadzi ć działalnoś ć gospodarczą
(jedna kże inna niż działalnoś ć w rama ch i nstytucji finansowych) ora z podejmuje ku temu s tosowne czynnoś ci . Uwaga : jeżeli
od da ty powstania podmiotu upłynęło 2 lata, wówczas nie kwalifikuje się jako s pełniający tego typu przesłankę.
h.
podmiot w okresie osta tni ch 5 lat nie był ins tytucją finansową ora z jes t w trakcie likwida cji lub reorgani zacji w celu
prowa dzenia działalności i nnej niż działalność instytucji finansowej;
i.
co do zasady główna dzia łalnoś ć podmiotu polega na prowadzeniu transakcji fina nsowych lub zabezpieczających
ryzyko z podmiotami powiązanymi, które nie s ą instytucjami finansowymi;
j.
podmiot jes t „wyłączonym niefinansowym podmiotem zagrani cznym”, jak określono w odpowiedni ch przepisa ch
Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki;
k.
podmiot spełnia jednocześnie wszystkie następujące wymagania:

zosta ł utworzony i jest prowadzony w pańs twie s wojej rezydencji wyłącznie dla celów religi jnych, cha ryta tywnych,
naukowych, a rtys tycznych, kul turalnych ora z eduka cyjnych, lub zosta ł utworzony i jes t prowa dzony w państwie swojej
rezydencji i jes t organiza cją zawodową, organiza cją przedsi ębiorców, izbą handlową, organi za cją pra cy, zwi ązkiem rolników
l ub działkowców, organizacją społeczną l ub organizacją prowadzoną wyłącznie w celu wspierania rozwoju społecznego;




jes t zwolniony z podatku dochodowego w państwie swojej rezydencji;
ni e posiada udziałowców lub członków, którzy s ą właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub majątku;



odpowiednie przepis y prawa pańs twa rezydencji tego podmiotu lub jego sta tut nie pozwalają na dys trybucję jego
dochodu lub ma jątku osobie prywa tnej lub podmiotowi niebędącemu podmiotem cha ryta tywnym, z wyjątkiem działalności
zgodnej z cha ryta tywnym celem podmiotu lub na dys trybucję jako zapła tę lub rozsądną rekompensa tę za świadczone usługi
l ub zapłatę odzwierciedlającą cenę rynkową nabytego przez ten podmiot majątku;

odpowiednie przepis y pańs twa siedziby tego podmiotu l ub jego sta tutu wymagają, aby w przypa dku likwida cji lub
rozwi ązania tego podmi otu wszelki ma jątek zosta ł przekazany na rzecz podmiotu rządowego l ub organi zacji non profi t, lub
przypa dł w udziale rządowi państwa rezydencji tego podmiotu lub reprezentacji tego rządu w terenie.
Instytucja finans owa - w rozumieniu niniejszego formula rza to: ins tytucja powiernicza , ins tytucja depozytowa , podmiot
inwes tujący lub zakład ubezpieczeń ma jące siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w pa ństwie innym, ni ż Stany
Zjednoczone.
Instytucja finansowa jurysdykcji partnerskiej - każda Instytucja finansowa z siedzibą w jurys dykcji pa rtnerskiej 2, z
wyłączeniem oddziałów tej instytucji finansowej zlokalizowanych poza jurysdykcją pa rtnerską, ora z (ii) każdy oddział
ins tytucji finansowej, niema jącej siedziby w jurys dykcji pa rtnerskiej, jeżeli ta ki oddzia ł zlokalizowano w jurys dykcji
pa rtnerskiej.
Niefinansowy podmiot zagraniczny: każdy nieamerykańs ki podmiot, który ma siedzibę w Rzeczpospoli tej Polskiej lub innej
pa rtnerskiej jurysdykcji i który nie jest i nstytucją finansową, o której mowa powyżej.
Nieraportująca polska instytucja finansowa: ka żda ins tytucja finansowa lub inny podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej
Pol s kiej, który ws kazano w Załączniku II Umowy FATCA ja ko Instytucję finansową posiadającą status:

a.
b.
c.

Nieraportującej polskiej instytucji finansowej (ppkt A)
Zwolnionego uprawnionego odbiorcy (ppkt A)

Współpracującej zagranicznej instytucji finansowej (ppkt B)
zgodnie z odpowiednimi przepisami Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Za Nieraportujące polskie instytucje finansowe będące jednocześnie Zwolnionymi uprawnionymi odbiorcami uzna je
się:Podmioty rządowe: Rząd Polski, wszelkie wład ze lokalne w Pols ce (które, dla uni kni ęcia wątpliwoś ci , obejmują pańs two,
województwa , powiaty oraz gminy) ora z jakiekolwiek i ch agencje lub ins tytucje (dalej określane łącznie jako „polski podmiot
rządowy”). Ka tegoria ta obejmuje podmioty s tanowi ące i ch integralne części , podmioty kontrolowa ne i same władze lokalne
Pol s ki.
a.
Orga nizacje międzynarodowe.
b.
Ba nk Centralny.
c.
Fundusz emerytalny wskazany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.
d.
Pows zechny fundusz emerytalny.
e.
Za mknięty fundusz emerytalny.
f.
Fundusz emerytalny utworzony przez zwolnionego uprawnionego odbiorcę.
g.
Podmi ot i nwestujący będący w ca łości własnością zwolnionego uprawnionego odbiorcy.
Za Współpracującą zagraniczną instytucję finansową uzna je się:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ins tytucje finansową z l okalną bazą klientów.
Ba nk l okalny
Ins tytucję finansową prowadząca jedynie rachunki o niskiej wartości
Kwa l ifikowanego wystawcę kart kredytowych
Trus t, za którego obowiązki wypełnia powiernik
Sponsorowany podmiot inwestujący i zagraniczna spółka kontrolowana
Fi nansowany zamknięty fundusz inwestycyjny
Dora dcę inwestycyjnego oraz zarządzającego portfelem inwestycyjnym.
Fundusz i nwestycyjny opisany w części IV ust. E Za łącznika II do Umowy FATCA.

Osoba amerykańska inna niż szczególna osoba amerykańska - podmi ot s pełniający jedno z kryteriów:

a.

Amerykańska spółka kapitałowa, której akcje s ą przedmiotem obrotu na jednym lub wi ększej li czbie uznanych
rynków pa pierów wartościowych;

b.

jakakolwiek spółka kapitałowa, która jes t członkiem tej samej grupy s towa rzyszonej, ja k określenie to
zdefiniowano w częś ci 1471(e)(2) Kodeksu Ska rbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, co spółka kapita łowa opisana
powyżej;

c.
d.

Stany Zjednoczone l ub jakakolwiek i ch agencja lub instytucja;

jakikol wiek stan Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, i ch jednostka
podziału terytorialnego, agencja l ub instytucja;

e.

jakakolwiek organizacja zwolniona z opodatkowania zgodnie z części ą 501(a) lub indywidualny plan emerytalny,
określony w części 7701(a )(37) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

f.
g.

ja ki kolwiek bank, ja k zdefiniowano w części 581 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

jakikol wiek fundusz inwestycyjny nieruchomości, ja k określenie to zdefiniowano w częś ci 856 Kodeksu
Ska rbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

h.

jakakolwiek regulowana spółka inwestycyjna, jak określenie to zdefiniowa no w częś ci 851 Kodeksu Ska rbowego
Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakikol wiek podmiot zarejestrowany w Komisji Papierów Wartościowych Stanów
Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Ustawą o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 r. (15 U.S.C. 80a -64);

i.

jakikol wiek wspólny fundusz typu trust, jak określenie to zdefiniowa no w częś ci 584(a) 8 Kodeksu Ska rbowego
Sta nów Zjednoczonych Ameryki;

j.

jakikol wiek trust zwolniony z opodatkowania zgodnie z części ą 664(c) Kodeksu Ska rbowego Stanów
Zjednoczonych Ameryki l ub określony w części 4947(a )(1) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

k.

podmiot handlujący papierami wartościowymi, surowcami lub instrumentami pochodnymi (włącza jąc kontrakty
na sumy nominalne, kontra kty typu futures , forwards lub opcje), zarejestrowany jako podmiot prowadzący tego typu
dzi a łalność zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki l ub ja kiegokolwiek stanu;

l.

broker, ja k określenie to zdefiniowano w częś ci 6045(c) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;
m.
jakikol wiek trus t zwolniony z opodatkowania zgodnie z postanowieniami opisanymi w częś ci 403(b) lub 457(g)
Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Osoby kontrolujące: os oby fi zyczne, które s prawują kontrolę nad podmiotem:
a.
w przypa dku trustu określenie to ozna cza za łożyciela, powierników, nadzorcę (jeżeli wys tępuje), benefi cjentów l ub
grupę beneficjentów oraz każdą inną osobę fizyczną sprawującą ostatecznie efektywną kontrolę nad trustem
b.
w przypa dku umów i nnych niż trust, określenie to oznacza osoby pozostające w podobnej sytuacji.
Określenie osoby kontrolujące powinno być interpretowane w sposób spójny z Rekomenda cjami Grupy do Spra w Działań
Fi nansowych (Financial Acti on Task Force).
Określenie osoby kontrolujące powinno być i nterpretowa ne w sposób spójny z polskimi regula cjami w za kresie
za pobiegania praniu pieniędzy i innymi podobnymi wymogami.
Zgodnie z a rt. 2 pkt. 1a) Usta wy o przeciwdzia łaniu praniu pieni ędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z dnia 24
l utego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 455).
Dochód bierny - dochód będący częś ci ą dochodu brutto, która składa się z dywidend (oraz dochodu równorzędnego z
dywidendą), odsetek od dochodu ora z dochodu analogi cznego do odsetek, czynszów i opłat li ce ncyjnych innych niż
uzyski wane z aktywnego prowadzenia działalnoś ci gospodarczej prowadzonej przez pracowników podmiotu uzyskującego
dochód bierny, rent rocznych, nadwyżki zysków nad s trata mi z transakcji (w tym z tra nsakcji typu futures , forward lub
podobnych) dotyczących towa rów, nadwyżki zysków nad s tra tami ze sprzedaży lub za miany mienia, który generuje dochód
bierny, z nadwyżki zysków nad stra tami związanych z walutą obcą, dochodu netto z kontraktów typu notional principal
contra ct;
Jurysdykcja partnerska - ozna cza pańs two, z którym Stany Zjednoczone zwi ązane są umową wspiera jącą wdrożenie
przepisów FATCA. Listę jurysdykcji partnerskich opublikuje IRS

