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DEKLARACJA FATCA ZAGRANICZNE PODMIOTY NIEFINANSOWE
FATCA DECLARATION NON-FINANCIAL FOREIGN ENTITIES 

Nazwa podmiotu klienta / Client Entity Name Numer klienta / Customer Number

Wyłącznie dla celów Banku / Bank use only

Stały adres rezydencji podmiotu klienta. Prosimy nie podawać numeru skrzynki pocztowej ani adresu do odbioru korespondencji 
(innego niż adres siedziby) / Client Entity Permanent Residence Address. Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a 
registered address)

Państwa stałym adresem rezydencji jest adres w miejscu, w którym są Państwo traktowani jako rezydent dla celów podatkowych, lub, jeśli 
to Państwa nie dotyczy, adres Państwa siedziby/Your Permanent Residence Address is the address of where you are treated as resident for 
tax purposes, or, if not applicable, the address of your principal office

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny od podanego powyżej) / Mailing address (if different from above)

Kraj rejestracji / Country of Incorporation

CZĘŚĆ I / PART I

STATUS KLASYFIKACJI PODMIOTU WEDŁUG FATCA/ FATCA ENTITY CLASSIFICATION STATUS

W nawiązaniu do rozdziału 4, podtytułu A (§ 1471–1474) amerykańskiego Kodeksu Podatkowego (przepisy powszechnie zwane „Ustawą 
o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych – Foreign Account Tax Compliance Act” lub „FATCA”) 
oraz wydanych na jego podstawie regulacji niniejszym w odniesieniu do podmiotu wymienionego powyżej oświadczam/oświadczamy 
(niepotrzebne skreślić) , że:/ In relation to chapter 4, subtitle A (§1471 through 1474) of the United States Internal Revenue Code (the 
provisions commonly referred to as the “Foreign Account Tax Compliance Act” or “FATCA”) and regulations made thereunder, I/We (please 
delete as appropriate) make the following certifications in relation to the entity listed above:

1.  Podmiot nie jest osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w USA zgodnie z definicją zawartą w § 7701(a)(30) amerykańskiego 
Kodeksu Podatkowego./ The entity is not a US Person as defined in §7701(a)(30) of the United States Internal Revenue Code.

2. Podmiot nie jest instytucją finansową. / The entity is not a financial institution.

3.  Podmiot spełnia kryteria dotyczące statusu Zagranicznego podmiotu niefinansowego wybranego w Części II. (Prosimy o dokładne 
zapoznanie się z informacjami podanymi w Części II i wybranie jednego z wymienionych rodzajów podmiotów.) / The entity satisfies 
the criteria of the Non-Financial Foreign Entity status selected in Part II (Please read the information in Part II carefully and select one 
of the entity types).

4.  Podmiot nie działa w charakterze agenta, pośrednika lub podmiotu mianowanego przez inną osobę lub organizację./ The entity is not 
acting as agent, intermediary or nominee of another person or organisation.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Deklaracji lub wątpliwości, czy wymieniony powyżej podmiot 
spełnia którekolwiek z kryteriów zawartych w niniejszej Deklaracji, prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym. / If you 
have any questions in relation to this Declaration or are unsure whether the entity listed above satisfies any of the criteria stated 
in this Declaration, please contact a tax advisor.

Szczegółowe informacje na temat definicji zastosowanych w niniejszej Deklaracji zostały podane w rozdziale 4, podtytule A 
(sekcje 1471–1474) amerykańskiego Kodeksu Podatkowego oraz w wydanych na jego podstawie regulacjach. / Further details 
on definitions used in this Declaration are given in chapter 4, subtitle A (sections 1471 through 1474) of the United States Internal 
Revenue Code and regulations made thereunder.

Jeśli nie są Państwo w stanie podpisać niniejszej Deklaracji, prosimy o dostarczenie formularza podatkowego amerykańskiego 
Urzędu Podatkowego (IRS), który można pobrać ze strony http://www.irs.gov/Forms-&-Pubs. / If you are unable to sign this 
declaration, please provide an IRS tax form, which can be obtained here: http://www.irs.gov/Forms-&-Pubs

Prosimy o złożenie podpisu na stronie 8 niniejszego formularza. /
Please sign on page 8 of this form.
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CZĘŚĆ II/ PART II

Aktywny niefinansowy podmiot zagraniczny / Active Non-Financial Foreign Entity

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria:/ The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Mniej niż 50% dochodu brutto podmiotu za poprzedni rok kalendarzowy lub inny odpowiedni okres sprawozdawczy stanowił 
dochód pasywny; / Less than 50% of the entity’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting 
period is passive income;

oraz / and

•  Mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot to aktywa, które generują lub są przechowywane w celu generowania 
dochodu pasywnego (obliczonego jako średnia ważona procentu aktywów pasywnych, mierzona kwartalnie); / Less than 50% 
of the entity’s assets held by the entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a 
weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly);

Do celów zastosowania niniejszego kryterium dochód pasywny obejmuje dywidendy, oprocentowanie, czynsze, tantiemy, świadczenia 
rentowe i określone inne formy dochodu pasywnego. / For purposes of applying this test, passive income includes dividends, interest, 
rents, royalties, annuities, and certain other forms of passive income.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących definicji dochodu pasywnego prosimy zapoznać się z sekcją 1.1472-1(c)(1)(iv)(A) 
Regulacji. / See Regulations section 1.1472-1(c)(1)(iv)(A) for additional detail for the definition of passive income.

W celu uzyskania informacji o wyjątkach od definicji dochodu pasywnego dla określonych rodzajów dochodu prosimy się także 
zapoznać z sekcją 1.1472-1(c)(1)(iv)(B) Regulacji/ Also see Regulations section 1.1472-1(c)(1)(iv)(B) for exceptions from the definition of 
passive income for certain types of income

Zagraniczny podmiot niefinansowy rozpoczynający działalność/ Start Up Non-Financial Foreign Entity

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria:/ The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot został utworzony dnia (lub, w przypadku nowego rodzaju działalności, data podjęcia uchwały zarządu zatwierdzającej 
nowy rodzaj działalności): / The entity was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution 
approving the new line of business):

Prosimy podać dzień, miesiąc i rok – Podana data nie może przekroczyć okresu 24 miesięcy przed dniem płatności / Please state day, month and year – 
Date must be less than 24 months prior to date of payment

•  Podmiot nie prowadzi jeszcze działalności i nie prowadził żadnej działalności wcześniej, lub dokonuje inwestycji kapitałowych w 
aktywa z zamiarem prowadzenia nowego rodzaju działalności innej niż działalność prowadzona przez instytucję finansową lub 
pasywny niefinansowy podmiot zagraniczny; / The entity is not yet operating a business and has no prior operating history or 
is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive 
non-financial foreign entity.

•  Podmiot dokonuje inwestycji kapitałowych w aktywa z zamiarem prowadzenia działalności innego rodzaju niż instytucja finansowa; 
oraz / The entity is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and

•  Podmiot nie działa (ani nie utrzymuje, że działa) jako fundusz inwestycyjny, taki jak fundusz inwestycyjny typu private equity, 
fundusz kapitału podwyższonego ryzyka, fundusz oparty na wykupie lewarowanym, ani jakikolwiek instrument inwestycyjny, 
którego celem jest nabywanie lub finansowanie spółek, a w dalszej kolejności utrzymywanie udziałów w tych spółkach w formie 
aktywów kapitałowych do celów inwestycyjnych./ The entity does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as 
a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund 
companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.
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Zagraniczna instytucja rządowa, instytucja rządowa należąca do Stanów Zjednoczonych lub zagraniczny 
centralny bank emisyjny / Foreign Government, Government of a U.S. Possession or Foreign Central Bank of 
Issue

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria: / The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot to centralna lub lokalna instytucja rządowa niepodlegająca jurysdykcji USA (w tym stan, prowincja, hrabstwo lub okręg 
miejski) albo organ publiczny pełniący funkcję takiej centralnej lub lokalnej instytucji rządowej, podmiot rządowy należący do 
terytorium Stanów Zjednoczonych (oznaczającego Samoa Amerykańskie, Wspólnotę Marianów Północnych, Guam, Wspólnotę 
Portoryko lub Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych) lub centralny bank emisyjny niepodlegający jurysdykcji USA; / The entity 
is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (which, includes a state, province, county, or municipality), or 
a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government entity of a U.S. Territory 
(being, American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, or the 
U.S. Virgin Islands) or a non-U.S. central bank of issue.

•  Podmiot jest beneficjentem rzeczywistym płatności i nie prowadzi handlowej działalności finansowej w rodzaju działalności 
prowadzonej przez zakład ubezpieczeniowy, instytucję powierniczą lub depozytową w odniesieniu do płatności, rachunków lub 
zobowiązań, w nawiązaniu do których złożono niniejszą Deklarację (z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w § 1.1471-6(h)92))./ 
The entity is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an 
insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for this 
this Declaration is submitted (except as permitted in §1.1471-6(h)92)).

Zagraniczny podmiot niefinansowy notowany na giełdzie / Publicly Traded Non-Financial Foreign Entity

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria: / The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot jest zagraniczną spółką kapitałową, która nie jest instytucją finansową, oraz; / It is a foreign corporation that is not a 
finacial institution, and;

•  Udziały podmiotu są przedmiotem obrotu na co najmniej jednym ustanowionym rynku papierów wartościowych, w tym / The 
stock of the entity is regularly traded on one or more established securities markets, including

Prosimy wymienić jedną giełdę papierów wartościowych, na której udziały są przedmiotem regularnego obrotu./ Name one securities exchange upon 
which the stock is regularly traded.

Zagraniczny powiązany podmiot niefinansowy spółki kapitałowej notowanej na giełdzie / Non-Financial 
Foreign Entity Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria: / The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot jest zagraniczną spółką kapitałową, która nie jest instytucją finansową, oraz; / It is a foreign corporation that is not a 
financial institution, and;

•  Podmiot jest członkiem tej samej rozszerzonej grupy podmiotów stowarzyszonych co podmiot, którego udziały są przedmiotem 
obrotu na ustanowionym rynku papierów wartościowych; / The entity is a member of the same expanded affiliated group as an 
entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;

Nazwa podmiotu, którego udziały są przedmiotem obrotu na ustanowionym rynku papierów wartościowych to: / The name 
of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is:

oraz/ and

Nazwa rynku papierów wartościowych, na którym udziały są przedmiotem obrotu to: / The name of the securities market on 
which the stock is regularly traded is:
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Wyłączony niefinansowy podmiot grupy / Excepted Nonfinancial Group Entity

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria: /The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot jest spółką holdingową, centrum skarbowym (ang. treasury center) lub podporządkowaną spółką finansową, a zasadniczo 
wszystkie działania prowadzone przez ten podmiot to funkcje opisane w § 1.1471-5(e)(5)(i)(C)–(E); / The entity is a holding company, 
treasury centre, or captive finance company and substantially all of the entity’s activities are functions described in §1.1471-5(e)(5)
(i)(C) through (E);

•  Podmiot jest członkiem niefinansowej grupy opisanej w § 1.1471–5(e)(5)(i)(B); / The entity is a member of a nonfinancial group 
described in §1.1471-5(e)(5)(i)(B);

•  Podmiot nie jest instytucją depozytową ani powierniczą (inaczej niż w przypadku członków rozszerzonej grupy stowarzyszonej 
podmiotu); oraz / The entity is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity’s expanded affiliated 
group); and

•  Podmiot nie działa (ani nie utrzymuje, że działa) jako fundusz inwestycyjny, taki jak fundusz inwestycyjny typu private equity, 
fundusz kapitału podwyższonego ryzyka, fundusz oparty na wykupie lewarowanym, ani jakikolwiek instrument inwestycyjny, 
którego celem jest nabywanie lub finansowanie spółek, a w dalszej kolejności utrzymywanie udziałów w tych spółkach w formie 
aktywów kapitałowych do celów inwestycyjnych./ The entity does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as 
a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire 
or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Zagraniczny podmiot niefinansowy postawiony w stan likwidacji lub upadłości / Non-Financial Foreign Entity 
in Liquidation or Bankruptcy

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria: / The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot złożył plan likwidacji, plan restrukturyzacji lub wniosek o ogłoszenie upadłości dnia 
/ The entity filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on

•  W okresie ostatnich 5 lat podmiot nie prowadził działalności w charakterze instytucji finansowej, ani nie działał jako pasywny 
Zagraniczny podmiot niefinansowy; / During the past 5 years the entity has not been engaged in business as a financial institution 
or acted as a passive Non-Financial Foreign Entity;

•  Podmiot jest postawiony w stan likwidacji lub zakończył proces restrukturyzacji lub postępowanie upadłościowe z zamiarem 
kontynuowania lub ponownego podjęcia działalności w charakterze podmiotu niefinansowego; oraz / The entity is either liquidating 
or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a non-financial entity; 
and

•  Podmiot przedstawił lub przedstawi dokumentację, taką jak dokumenty upadłościowe lub inne dokumenty publiczne, która 
potwierdza jego żądanie, jeśli pozostaje w stanie upadłości lub likwidacji przez ponad trzy lata. / The entity has, or will provide, 
documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy 
or liquidation for more than three years.

Zagraniczny podmiot niefinansowy na terytorium USA / US Territory Non-Financial Foreign Entity

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria: / The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot jest podmiotem zorganizowanym na terytorium należącym do Stanów Zjednoczonych; / The entity is an entity that is 
organized in a possession of the United States;

•  Podmiot nie przyjmuje depozytów w trakcie normalnej działalności bankowej lub innej działalności o podobnym charakterze; / The 
entity does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business,

•  Podmiot nie przechowuje aktywów finansowych na rachunek innych osób, stanowiących istotną część jego działalności, lub nie 
jest zakładem ubezpieczeń (lub spółką holdingową zakładu ubezpieczeń), który realizuje lub jest zobowiązany do dokonywania 
płatności w odniesieniu do rachunku finansowego; / The entity does not hold, as a substantial portion of its business, financial 
assets for the account of others, or is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or 
is obligated to make payments with respect to a financial account;

oraz / and

•  Wszyscy właściciele podmiotu są faktycznymi rezydentami terytorium należącego do Stanów Zjednoczonych, na którym podmiot 
został zorganizowany lub zarejestrowany. / All of the owners of the entity are bona fide residents of the possession in which the 
entity is organised or incorporated.
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Organizacja non-profit / Non-Profit Organisation

Podmiot wymieniony powyżej spełnia następujące kryteria: / The entity listed above satisfies the following criteria:

•  Podmiot został utworzony i jest prowadzony w swoim kraju rezydencji wyłącznie w celach religijnych, charytatywnych, naukowych, 
artystycznych, kulturalnych lub edukacyjnych; / The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for 
religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;

•  Podmiot jest zwolniony z podatku dochodowego w swoim kraju rezydencji; / The entity is exempt from income tax in its country 
of residence;

•  Podmiot nie posiada udziałowców ani wspólników posiadających faktyczny lub beneficjalny udział w jego dochodach lub aktywach; 
/ The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

•  Przepisy obowiązujące w kraju rezydencji podmiotu ani jego dokumenty założycielskie nie zezwalają na przekazanie lub 
przeznaczenie jakiejkolwiek części dochodów lub aktywów podmiotu na rzecz osoby prywatnej lub podmiotu niebędącego 
podmiotem charytatywnym w inny sposób niż w trakcie wykonywania działalności charytatywnej podmiotu lub w formie wypłaty 
rozsądnego wynagrodzenia za świadczone usługi lub w formie zapłaty stanowiącej godziwą wartość rynkową zakupionej przez 
podmiot nieruchomości; oraz / Neither the applicable laws of the entity’s country of residence nor the entity’s formation documents 
permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity 
other than pursuant to the conduct of the entity’s charitable activities or as payment of reasonable compensation for services 
rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and

•  Przepisy obowiązujące w kraju rezydencji podmiotu lub jego dokumenty założycielskie wymagają, aby po likwidacji lub rozwiązaniu 
podmiotu wszystkie jego aktywa zostały przekazane instytucji rządowej lub podmiotowi stanowiącemu integralną część instytucji 
rządowej lub przez nią kontrolowanemu lub innej Organizacji non-profit, lub aby aktywa podmiotu przeszły na własność centralnej 
lub lokalnej instytucji rządowej w kraju rezydencji podmiotu./ The applicable laws of the entity’s country of residence or the entity’s 
formation documents require that, upon the entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a 
foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another Non-Profit 
Organisation or escheats to the government of the entity’s country of residence or any political subdivision thereof.

Organizacja międzynarodowa / International Organisation

Albo / Either

Zaświadczam, że podmiot wymieniony powyżej jest organizacją międzynarodową opisaną w sekcji 7701(a)(18). / I certify that 
the entity listed above is an international organization described in section 7701(a)(18).

Albo / Or

Zaświadczam, że podmiot wymieniony powyżej: / I certify that the entity listed above:

• Składa się głównie z zagranicznych instytucji rządowych; / Is comprised primarily of foreign governments;

•  Jest uznawana za organizację międzyrządową lub ponadnarodową zgodnie z zagranicznymi przepisami prawa podobnymi do 
Ustawy o immunitetach organizacji międzynarodowych; / Is recognized as an intergovernmental or supranational organization 
under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act;

•  Zyski, z jakich czerpie korzyści podmiot, nie przynoszą korzyści żadnej osobie prywatnej; / The benefit of the entity’s income does 
not inure to any private person;

•  Jest beneficjentem rzeczywistym płatności i nie prowadzi handlowej działalności finansowej w rodzaju działalności prowadzonej 
przez zakład ubezpieczeniowy, instytucję powierniczą lub depozytową w odniesieniu do płatności, rachunków lub zobowiązań, w 
nawiązaniu do których złożono niniejszą Deklarację (z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w § 1.1471-6(h)(2)). / Is the beneficial 
owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, 
custodial institution, or depository institutio
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Pasywny niefinansowy podmiot zagraniczny / Passive Non Financial Foreign Entity

• Podmiot nie jest zagraniczną instytucją finansową i nie potwierdza swojego statusu jako inny rodzaj Zagranicznego podmiotu 
niefinansowego / The entity is not a foreign financial institution and not certifying its status as any other type of Non Financial 
Foreign Entity

• Informacje dotyczące istotnych właścicieli podmiotu będących podatnikami amerykańskimi zostały podane poniżej / 
Information on the entity’s substantial U.S. owners are listed below

LUB

• Podmiot nie ma istotnych właścicieli będących podatnikami amerykańskimi. / The entity has no substantial U.S. 
owners

Istotny właściciel będący podatnikiem amerykańskim (zgodnie z definicją zawartą w Regulacjach Departamentu Skarbu Stanów 
Zjednoczonych w sekcji 1.1473-1(b)) oznacza określoną osobę podlegającą obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych, 
która: / A substantial U.S. owner (as defined in U.S. Department of Treasury Regulations section 1.1473-1(b)) means any specified U.S. 
person that:

(i)  Posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 10% (według kryterium głosów lub wartości) udziałów w jakiejkolwiek zagranicznej 
spółce kapitałowej; / Owns, directly or indirectly, more than 10 percent (by vote or value) of the stock of any foreign corporation;

(ii)  Posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 10% zysków lub udziałów kapitałowych w zagranicznej spółce osobowej; / Owns, 
directly or indirectly, more than 10 percent of the profits or capital interests in a foreign partnership;

(iii)  Jest traktowana jako właściciel jakiejkolwiek części zagranicznego trustu na mocy sekcji 671–679 amerykańskiego Kodeksu 
Podatkowego; lub / Is treated as an owner of any portion of a foreign trust under sections 671 through 679 of the U.S. Internal 
Revenue Code; or

(iv)  Posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 10% beneficjalny udział w truście. / Holds, directly or indirectly, more than a 10 percent 
beneficial interest in a trust

Termin Osoba kontrolująca oznacza osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad podmiotem. W przypadku trustu termin ten oznacza 
ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz 
wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem. W przypadku porozumienia prawnego innego niż 
trust termin ten oznacza osoby na równorzędnych lub podobnych stanowiskach. Termin „osoby kontrolujące” należy interpretować 
zgodnie z rekomendacjami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Controlling Persons (as defined under the Model IGA means the natural persons who exercise control over an Entity. In the case of a 
trust, such term means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural 
person exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means 
persons in equivalent or similar positions. The term “Controlling Persons ” shall be interpreted in a manner consistent with the Financial 
Action Task Force Recommendations.

Imię i nazwisko / 
Full Name

Imię i nazwisko / 
Full Name

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number
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Imię i nazwisko / 
Full Name

Imię i nazwisko / 
Full Name

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number

Imię i nazwisko / 
Full Name

Imię i nazwisko / 
Full Name

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number

Imię i nazwisko / 
Full Name

Imię i nazwisko / 
Full Name

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Stały adres 
rezydencji / 
Permanent 
Residence 
Address

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number

Amerykański 
numer 
identyfikacji 
podatkowej / 
United States 
Tax Identification 
Number

Prosimy podać na dodatkowym arkuszu szczegółowe informacje na temat wszystkich innych istotnych właścicieli podmiotu będących 
podatnikami amerykańskimi. / Please provide details of any additional substantial U.S. owners on an additional sheet.
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Oświadczam/y, że: / I/We declare that:

•  Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszej deklaracji są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, zgodne z prawdą 
i wyczerpujące. / All statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

•  Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszej deklaracji staną się nieprawdziwe, poinformuję/poinformujemy o tym HSBC 
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni. / Should any of the information we have provided in this declaration become incorrect, I/
we will inform HSBC as soon as possible and in any event within 30 days.

•  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia / I am aware of criminal liability for making a false 
statement.

Podpis / 
Signature

Podpis / 
Signature

Imię i nazwisko / 
Full Name

Imię i nazwisko / 
Full Name

Stanowisko / 
Official Position

Stanowisko / 
Official Position

Data / Date Data / Date

Podpis / 
Signature

Podpis / 
Signature

Imię i nazwisko / 
Full Name

Imię i nazwisko / 
Full Name

Stanowisko / 
Official Position

Stanowisko / 
Official Position

Data / Date Data / Date

(podpisano zgodnie z upoważnieniem) / (Signed in accordance with the mandate)

Prosimy o korzystanie z wkładki „Dodatkowe podpisy”, gdyby zgodnie z upoważnieniem konieczny był podpis większej liczby osób. / Please 
use the Additional Signature Insert for more to sign in accordance with your mandate.
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