
 SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:
 

 Aktywny NFE: 
W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:  

1. który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj.  przychody z 
dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), 
wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i  gwarancji, a także 
przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z  tytułu zbycia tych praw, a także zbycia 
i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot 
stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub 

2. którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub 
3. który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów 

wartościowych; lub 
4. który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. 

NBP), organizacją międzynarodową. 
 

 EURO – FATCA i CRS: 
Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku 
prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe. 
 

 Instytucja finansowa: 
W typowych sytuacjach jest to podmiot: 

1. przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,  
2. przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób, 
3. zarządzający aktywami i funduszami, 
4. zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.  

 

 Klient Indywidualny: 
Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący 
indywidualnie działalność rolniczą. 
 

 Klient Instytucjonalny: 
Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka 
kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się 
je jak Klienta Indywidualnego. 
 

 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD): 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję 
Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości. 
 

 Oświadczenia CRS: 
Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji 
podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku BPS S.A. są 
dostępne na stronie internetowej Banku. 
 

 Pasywny NFE: 
Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE. 
 

 Rezydencja podatkowa: 
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba 
fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu). 
 

 Rezydent: 
Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie. 
 
 
 
 



 TIN (ang. Tax Identification Number): 
Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. 
TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub 
podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych 
z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na  portalu 
OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o 
wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady 
tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia 
społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer 
rejestracyjny rezydenta. 

 


