
 

II. Oświadczenie o statusie CRS  

Oświadczam, że:  

1. posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA): 
 

 

Oświadczenia o statusie CRS 

dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód 

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS 

1. Bank Spółdzielczy w Skawinie jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa 
podatkowego tego państwa uczestniczącego*.  

* przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym 
Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub 

terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych  wymienione w wykazie opublikowanym 
przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.  

2. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Skawinie z siedzibą w Skawinie, Rynek 19, 32-050 Skawina. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków 

Banku Spółdzielczego w Skawinie, dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Dane Klienta 

PESEL/Data urodzenia  
(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska) 

Nazwisko 

Imię/Imiona 

DD MM          RRRR 

Seria i nr dokumentu tożsamości 

 

 

Typ dokumentu tożsamości 

 

 

Kraj: 

Miejscowość,  Kod pocztowy: 

Ulica, Nr domu, Nr lokalu: 
Adres zamieszkania: 

Miejsce urodzenia  
(Kraj lub miejscowość) 

imię i nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie 

 

 

 

III.     Potwierdzenie otrzymania oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie) 

 

pieczątka i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia 
 w imieniu <Instytucji Finansowej> 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

a. Polska       TAK              NIE 

 

b. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)        TAK    NIE 

Kraj rezydencji podatkowej 

 

 Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):   

         Kraj rezydencji nie nadaje TIN: 

Kraj rezydencji podatkowej  

  

 Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):  

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:  
  

Kraj rezydencji podatkowej  

 

 Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):  

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN : 

   

Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.   

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć 

odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. 

Wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne. 

 

 

podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego  
lub prawnie umocowanego pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 



Część wypełniania przez Pracownika Banku: 

1. Oświadczenie odebrano 

 

  

( data i stempel)                 (Podpis Pracownika Banku) 

2. Oświadczenie zweryfikowano 

 

  

(data i stempel)                  (Podpis Pracownika Banku) 

 

3. Akceptacja oświadczenia 

 

  

                                       ( data i stempel)    (Podpis Pracownika Banku) 

 

4. Nadano status CRS 

 

  

      ( data i stempel)      (Podpis Pracownika Banku) 

 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………....................................................... 

 



INFORMACJA CRS DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 

Co to jest ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ?  

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, jest to regulacja która dokonuje wdrożenia na poziomie polskiego 

porządku prawnego globalnego standardu wymiany informacji podatkowych (zwanego w skrócie CRS lub czasami potocznie EuroFATCA). 

Wymiana na podstawie tych przepisów będzie miała charakter wzajemny (pomiędzy wszystkimi państwami).  

Po co uchwalono ustawę ?  

Celem ustawy jest umożliwienie krajowym organom podatkowym odnajdywanie zagranicznych rachunków posiadanych przez krajowych 

rezydentów podatkowych, którzy w ten sposób mogą dążyć do ukrywania aktywów finansowych (m.in. akcje, obligacje, depozyty) a tym 

samym unikać opodatkowania.  

Jak będzie wyglądało funkcjonowanie wymiany informacji podatkowych ?  

Klienci Banku, będą obowiązani przed otwarciem rachunku do złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej. Ponadto klienci którzy 

posiadali rachunki w Banku, odpowiednio wcześniej zostaną zidentyfikowani na podstawie przesłanek elektronicznych i tylko do tych 

klientów Bank wyśle oświadczenia o rezydencji podatkowej (klasyfikacja tych klientów nastąpi na podstawie oświadczenia lub jego braku na 

podstawie przesłanek wyszukanych elektronicznie).  

Co dzieje się z moimi danymi po złożeniu oświadczenia ?  

Po złożeniu oświadczenia przez Klienta, Bank jest obowiązany traktować oświadczenia jako część dokumentacji Klienta. Jeżeli z 

oświadczenia wynika inna rezydencja podatkowa Klienta niż polska, bank obowiązany jest do corocznego przekazania (zaraportowania) 

informacji o kliencie do Krajowej Administracji Skarbowej, skąd przekazywane są dalej do właściwych organów rezydencji podatkowej.  

Co jeśli klient nie przekaże Bankowi oświadczenia ?  

Jeśli Bank będzie posiadał podstawy do traktowania Klienta jako rezydenta podatkowego innego państwa, informacje na temat Klienta 

będą przekazywane do właściwych organów tej rezydencji podatkowej za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej (informacje 

zawierają m.in. imię, nazwisko, zagraniczny numer identyfikacji podatkowej, saldo lub wartość rachunku).  Informacje te będą 

przekazywane corocznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i za jego pośrednictwem do wskazanych organów rezydencji 

podatkowych, chyba że Klient złoży stosowne oświadczenie o rezydencji podatkowej wraz z dowodami w postaci dokumentów. 

W przypadku rachunków nowych (otwieranych po 1 maja 2017 r.) Bank nie może otworzyć Klientowi rachunku bankowego bez odebrania 

podpisanego oświadczenia.  

Czy ustawa przewiduje sankcje ? 

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w odróżnieniu od regulacji FATCA nie  przewiduje sankcji potrącenia. 

Jedyną sankcją dla klienta jest przekazanie danych osobowych do jednej lub wielu jurysdykcji podatkowych, w przypadku braku możliwości 

uzyskania oświadczenia lub dokumentacji wspierającej oświadczenie (dotyczy okresów wcześniejszych niż 1 maja 2017 r.). 

Sankcją może być również brak możliwości otwarcia rachunku w przypadku odmowy złożenia oświadczenia przez klienta.  

 Czy ustawa przewiduje przekazywanie (raportowanie) przez krajowe organy podatkowe informacji za granicę ?  

Zarówno ustawa, jak również akty prawne o zasięgu międzynarodowym przewidują zasadę wzajemności wymiany danych podatkowych. 

Ponieważ proces przystępowania do standardu będzie miał charakter etapowy, Minister Finansów publikując listę w obwieszczeniu, będzie 

wskazywał jurysdykcje podatkowe z którymi będzie następowała wymiana w roku następnym (lista państw jest enumerycznie szersza niż 

obszar Unii Europejskiej). Co ważne jurysdykcje wskazane w obwieszczeniu będą obowiązane przekazać krajowym organom podatkowym 

analogiczny zestaw informacji.  

Czy Klient może złożyć sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ?  

Ponieważ ustawa o wymianie informacji podatkowych przewiduje wyraźnie odwołanie do uprawnień w zakresie ustawy o ochronie danych 

osobowych, to przed przekazaniem informacji do Krajowej Administracji Skarbowej bank jest obowiązany do poinformowania Klienta o 

uprawnieniach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Ma to wyłącznie na celu danie podmiotowi danych odpowiedniego 

czasu na złożenie oświadczenia i dokumentacji.  

Samo zgłoszenie przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, bez złożenia oświadczenia wraz z dowodami w 

postaci dokumentu nie wpłynie na przetwarzanie danych klienta, ponieważ prowadziłoby to do obejścia celu ustawy.  

Kluczowe pojęcia: 

1) Klient indywidualny – osoba fizyczna, bez względu na to, czy występuje jako przedsiębiorca, czy też jako konsument; w przypadku 
rachunków wspólnych – każdy ze współposiadaczy rachunku będących osobami fizycznymi; 

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

3) Rezydent – osoba fizyczna mająca rezydencję podatkową w danym państwie; 
4) TIN – numer identyfikacji podatkowej stosowany przez dane państwo. 


