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OMB No. 1545-1621 

Nr OMB 1545-1621 

Do not use this form for:  Instead, use Form:  

Niniejszy formularz nie jest przeznaczony dla:  Nazwa właściwego formularza:   

• A beneficial owner solely claiming foreign status or treaty benefits   W-8BEN or W-8BEN-E  

 Właściciela faktycznego wnioskującego o status cudzoziemca lub zwolnienia podatkowe na podstawie umowy o unikaniu  

podwójnego opodatkowania   W-8BEN lub W-8BEN-E  

• A hybrid entity claiming treaty benefits on its own behalf  W-8BEN-E 

 Podmiotu hybrydowego wnioskującego o zwolnienia podatkowe na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w swoim własnym imieniu  W-8BEN-E 

• A foreign person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States  W-8ECI  

 Właściciela faktycznego dochodu, który jest skutecznie powiązany z prowadzeniem działalności handlowej lub gospodarczej w Stanach Zjednoczonych  W-8ECI  

• A disregarded entity with a single foreign owner that is the beneficial owner of the income to which this form relates. Instead,  

the single foreign owner should use  W-8BEN, W-8ECI, or W-8BEN-E  

 Przedsiębiorcy indywidualnego posiadającego jedynego właściciela będącego właścicielem faktycznym dochodu, którego dotyczy niniejszy formularz. Jedyny właściciel 

powinien wypełnić formularz  W-8BEN, W-8ECI, lub W-8BEN-E  

• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private  

foundation, or government of a U.S. possession claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b)  W-8EXP  

 Rządu obcego państwa, organizacji międzynarodowej, zagranicznego centralnego banku emisyjnego, zagranicznej organizacji korzystającej z ulgi podatkowej, 

zagranicznej fundacji prywatnej lub rządu posiadłości zamorskich USA wnioskujących o zastosowanie Artykułu(-ów) 115(2), 501(c), 892, 895, lub 1443(b) W-8EXP  

• U.S. entity or U.S. citizen or resident  W-9  

 Podmiotu amerykańskiego lub obywatela lub rezydenta USA  W-9  

• A foreign person documenting themselves for purposes of section 6050W  W-8BEN, W-8BEN-E, or W-8ECI 

 Cudzoziemca składającego dokumentację w celach określonych w Art. 6050W  W-8BEN, W-8BEN-E, lub W-8ECI 

Part I 

Część I 

Identification of Entity 

Określenie podmiotu 

1 Name of individual or organization that is acting as intermediary 

  Imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa organizacji występującej jako pośrednik 

 

2 Country of incorporation or organization  

 Kraj utworzenia lub zawiązania 

3 Name of disregarded entity (if applicable) 

 Nazwa przedsiębiorcy indywidualnego (jeśli dotyczy) 

 

4 Chapter 3 Status: 

 Status na podstawie Rozdziału 3: 

 Qualified intermediary. Complete Part III. 

  Upoważniony pośrednik. Wypełnij Część III. 

 Nonqualified intermediary. Complete Part IV. 

  Nieupoważniony pośrednik. Wypełnij Część IV. 

 Territory financial institution. Complete Part V. 

  Instytucja finansowa terytorium zależnego. Wypełnij Część V. 

 U.S. branch. Complete Part VI. 

  Oddział w USA. Wypełnij Część VI. 

 Withholding foreign partnership. Complete Part VII. 

  Zagraniczna spółka osobowa odprowadzająca podatek. Wypełnij  
Część VII. 

 Withholding foreign trust. Complete Part VII. 

 Zagraniczny fundusz powierniczy odprowadzający podatek. 
Wypełnij Część VII. 

 Nonwithholding foreign partnership. Complete Part VIII. 

 Zagraniczna spółka osobowa nieodprowadzająca podatku. 
Wypełnij Część VIII. 

 Nonwithholding foreign simple trust. Complete Part VIII. 

 Zagraniczny prosty fundusz powierniczy nieodprowadzający 
podatku. Wypełnij Część VIII. 

 Nonwithholding foreign grantor trust. Complete Part VIII.  

 Zagraniczny fundusz powierniczy na rzecz fundatora 
nieodprowadzający podatku. Wypełnij Część VIII. 
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Form W-8IMY (Rev. 4-2014) 

Formularz W-8IMY (wer. 4-2014) 
 

 

Part I 

Część I 

Identification of Entity (continued.) 

Określenie podmiotu (cd.) 

5 Chapter 4 Status: 

 Status na podstawie Rozdziału 4: 

 Nonparticipating FFI (including a limited FFI or limited branch).  
Complete Part IX (if applicable). 

 Nieuczestnicząca FFI (w tym FFI posiadająca ograniczone prawa  
lub oddział posiadający ograniczone prawa). Wypełnij Część IX ( jeżeli 
dotyczy). 

 Participating FFI. 

 Uczestnicząca zagraniczna instytucja finansowa (uczestnicząca FFI). 

 Reporting Model 1 FFI. 

 FFI stosująca model 1 sprawozdawczości. 

 Reporting Model 2 FFI.  

 FFI stosująca model 1 sprawozdawczości. 

 Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI or 
sponsored FFI that has not obtained a GIIN). 

 Zarejestrowana FFI uznana za spełniającą wymagania (inna niż FFI 
stosująca model 1 sprawozdawczości lub sponsorowana FFI, której nie 
nadano nr GIIN). 

 Territory financial institution. Complete Part V.  

 Instytucja finansowa terytorium zależnego. Wypełnij Część V. 

 

 Sponsored FFI that has not obtained a GIIN (other than a certified 
deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle). 
Complete Part X. 

 Sponsorowana FFI, której nie nadano nr GIIN (inna niż upoważniony 
sponsorowany ograniczony podmiot inwestycyjny uznany za spełniający 
wymagania). Wypełnij Część X. 

 Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part XII. 

 Upoważniony niezarejestrowany bank lokalny uznany za spełniający 
wymagania. Wypełnij Część XII. 

 Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete 
Part XIII.  

 Upoważniona FFI uznana za spełniającą wymagania posiadająca tylko 
rachunki o niskiej wartości. Wypełnij Część XIII. 

 Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. 
Complete Part XIV.  

 Upoważniony sponsorowany ograniczony podmiot inwestycyjny uznany 
za spełniający wymagania. Wypełnij Część XIV. 

 Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete 
Part XV. 

 Upoważniony podmiot inwestujący w instrumenty dłużne o ograniczonym 
terminie wymagalności uznany za spełniającego wymagania. Wypełnij 
Część XV. 

 Owner-documented FFI. Complete Part XI. 

 FFI wskazująca właściciela. Wypełnij Część XI. 

 Restricted distributor. Complete Part XVI. 

 Dystrybutor o ograniczonych prawach. Wypełnij Część XVI. 

 Foreign central bank of issue. Complete Part XVII. 

 Zagraniczny centralny bank emisyjny. Wypełnij Część XVII. 

 Nonreporting IGA FFI. Complete Part XVIII. 

 FFI niedokonująca zgłoszeń na podstawie umowy 
międzyrządowej. Wypełnij Część XVIII. 

 Exempt retirement plans. Complete Part XIX. 

 Plany emerytalne korzystające z ulgi podatkowej. Wypełnij 
Część XIX. 

 Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XX. 

 Niefinansowy podmiot grupy objęty wyjątkiem. Wypełnij  
Część XX. 

 Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XXI. 

 Niefinansowa spółka tymczasowa objęta wyjątkiem. Wypełnij 
Część XXI. 

 Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. 
Complete Part XXII. 

 Niefinansowy podmiot w likwidacji lub upadłości objęty 
wyjątkiem. Wypełnij Część XXII. 

 Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded 
corporation. Complete Part XXIII. 

 NFFE notowany na giełdzie lub podmiot stowarzyszony NFFE 
spółki notowanej na giełdzie. Wypełnij Część XXIII. 

 Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. 

 NFFE terytorium zależnego objęty wyjątkiem. Wypełnij  
Część XXIV. 

 Active NFFE. Complete Part XXV. 

 Aktywny NFFE. Wypełnij Część XXV. 

 Passive NFFE. Complete Part XXVI. 

 Pasywny NFFE. Wypełnij Część XXVI. 

 Direct reporting NFFE. 

 NFFE dokonujący zgłoszeń bezpośrednio. 

 Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVII. 

 NFFE dokonujący zgłoszeń bezpośrednio. 

6 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address). 

 Adres stałego miejsca zamieszkania (ulica, nr mieszkania lub lokalu, lub  okręg pocztowy). Nie należy podawać nr skrytki pocztowej  
lub adresu grzecznościowego (innego niż adres zarejestrowany). 

 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 

Miejscowość, stan lub województwo. Podaj kod pocztowy, jeśli dotyczy. 

 

Country 

Państwo 

7 Mailing address (if different from above) 

 Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej) 

 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 

Miejscowość, stan lub województwo. Podaj kod pocztowy, jeśli dotyczy. 

 

Country 

Państwo 
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Formularz W-8IMY (wer. 4-2014) 
 

 

Part I 

Część I 

Identification of Entity (continued.) 

Określenie podmiotu (cd.) 

8 U.S. taxpayer identification number, if required  ____________________________ 

 Amerykański numer identyfikacyjny podatnika (nr TIN), jeśli jest wymagany  ____________________________ 

 QI-EIN   WP-EIN   WP-EIN   EIN   SSN or ITIN 

     QI-EIN       WP-EIN       WP-EIN       EIN       SSN lub ITIN 

9 GIIN (if applicable) 

 Nr GIIN (jeśli dotyczy) 

 

10 Reference number(s) (see instructions) 

 Numer(y) referencyjny(-e) (patrz instrukcje) 

 

 

Part II 

Część II 

Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if disregarded entity or branch of an  

FFI in a country other than the FFI's country of residence.)  

Przedsiębiorca indywidualny lub oddział otrzymujący płatność. (Wypełnić wyłącznie w przypadku,  
gdy przedsiębiorca indywidualny lub oddział zagranicznej instytucji finansowej (ang. FFI) znajduje się  
w państwie innym, niż państwo rezydencji FFI). 

11 Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment. 

 Status na podstawie Rozdziału 4 (status na podstawie Ustawy FATCA) przedsiębiorcy indywidualnego lub oddziału otrzymującego płatność. 

  Limited branch.   Reporting Model 1 FFI.   U.S. Branch. 

      Oddział posiadający ograniczone prawa.       FFI stosująca model 1 sprawozdawczości.       Oddział w USA. 

  Participating FFI.   Reporting Model 2 FFI.  

      Uczestnicząca zagraniczna instytucja finansowa (uczestnicząca FFI).       FFI stosująca model 2 sprawozdawczości.  

12 Address of branch (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address). 

 Adres oddziału (ulica, nr mieszkania lub lokalu, lub  okręg pocztowy). Nie należy podawać nr skrytki pocztowej lub adresu 
grzecznościowego (innego niż adres zarejestrowany). 

 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 

Miejscowość, stan lub województwo. Podaj kod pocztowy, jeśli dotyczy. Państwo 

 

Country 

Państwo 

13 GIIN (if any)  

 Nr GIIN (jeśli został nadany)  

 

Chapter 3 Status Certifications 

Oświadczenia o statusie na podstawie Rozdziału 3 

Part III 

Część III 

Qualified Intermediary 

Upoważniony pośrednik 

14a  (All qualified intermediaries check here) I certify that the entity identified in Part I (or branch, if relevant): 

  (Wszyscy upoważnieni pośrednicy powinni zaznaczyć to pole) Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I (lub oddział, jeśli dotyczy): 

• Is a qualified intermediary and is not acting for its own account with respect to the account(s) identified on line 10 or in a withholding statement 
associated with this form; and 

Jest upoważnionym pośrednikiem i nie występuje samodzielnie w odniesieniu do rachunku(-ów) wskazanego(-ych) w wierszu 10 lub deklaracji 
odprowadzania podatku powiązanej z niniejszym formularzem; oraz 

• Has provided or will provide a withholding statement, as required, for purposes of chapters 3 and 4 that is subject to the certifications made on 
this form. 

Złożył lub złoży deklarację odprowadzania podatku, zgodnie z wymaganiami, dla celów określonych w Rozdziałach 3 i 4, objętą oświadczeniem 
złożonym w niniejszym formularzu. 

 

Check all that apply: 

Zaznacz wszystkie stwierdzenia, które mają zastosowanie: 

b  I certify that the entity identified in Part I of this form is not providing a withholding statement associated with this form because it assumes 
primary withholding responsibility for purposes of chapters 3 and 4, and either:  

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza nie składa deklaracji odprowadzania podatku powiązanej z tym 
formularzem, ponieważ przyjmuje na siebie nadrzędny obowiązek odprowadzania podatku dla celów określonych w Rozdziałach 3 i 4, oraz: 
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Part III 

Część III 

Qualified Intermediary (continued.) 

Upoważniony pośrednik (cd.) 

• Primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility; or 

Nadrzędną odpowiedzialność sprawozdawczości i odprowadzania podatku zryczałtowanego na podstawie formularza 1099; albo 

• Reporting responsibility as a participating FFI or registered deemed-compliant FFI with respect to accounts that it maintains and that are 
held by specified U.S. persons as permitted under Regulations sections 1.6049-4(c)(4)(i) or (c)(4)(ii) in lieu of Form 1099 reporting.  

Obowiązek sprawozdawczości jako uczestnicząca FFI lub zarejestrowana FFI uznana za spełniającą wymagania w odniesieniu  
do rachunków, które prowadzi, i które prowadzone są przez określone osoby objęte obowiązkiem podatkowym na terenie USA  
na podstawie Art. 1.6049-4(c)(4)(i) lub (c)(4)(ii) Ustawy zamiast obowiązku sprawozdawczości na podstawie Formularza 1099. 

c  I certify that the entity identified in Part I of this form assumes primary withholding responsibility under chapters 3 and 4 with respect to 
payments made to each account identified on this line 14c (or on an attachment to this form)   _________________________________ 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza przyjmuje na siebie nadrzędny obowiązek odprowadzania podatku  
na podstawie Rozdziałów 3 i 4 w odniesieniu do płatności dokonanych na każdy rachunek wskazany w wierszu 14c (lub w załączniku  
do niniejszego formularza)    _________________________________ 

d  I certify that the entity identified in Part I of this form assumes primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility with 
respect to payments made to each account identified on this line 14d or on an attachment to this form or reporting responsibility as a 
participating FFI or registered deemed-compliant FFI with respect to accounts that it maintains and that are held by specified U.S. persons 
as permitted under Regulations sections 1.6049-4(c)(4)(i) or (c)(4)(ii) in lieu of Form 1099 reporting  ______________________________ 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza przyjmuje na siebie nadrzędny obowiązek sprawozdawczości  
i odprowadzania podatku na podstawie formularza 1099 w odniesieniu do płatności dokonanych na każdy z rachunków wskazanych  
w wierszu 14d lub w załączniku do niniejszego formularza, lub obowiązek sprawozdawczości jako uczestnicząca FFI, lub zarejestrowana 
FFI uznana za spełniającą wymagania w odniesieniu do rachunków, które posiada, a które prowadzone są przez określone osoby objęte 
obowiązkiem podatkowym na terenie USA zgodnie z Art. 1.6049-4(c)(4)(i) or (c)(4)(ii) zamiast obowiązku sprawozdawczości na podstawie 
Formularza 1099.  ______________________________ 

e  I certify that the entity identified in Part I of this form does NOT assume primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility 
and is using this form to transmit Forms W-9 with respect to each account(s) held by a U.S. non-exempt recipient identified on this line 14e 
or in a withholding statement associated with this form   _______________________________________________________________ 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza NIE przyjmuje na siebie nadrzędnego obowiązku sprawozdawczości  
i odprowadzania podatku zryczałtowanego na podstawie formularza 1099 i wykorzystuje niniejszy formularz, aby przenieść formularze W-9 
w odniesieniu do każdego rachunku odbiorcy w USA niekorzystającego z ulgi podatkowej wymienionego w wierszu 14e niniejszego 
formularza lub w deklaracji odprowadzania podatku powiązanej z tym formularzem   
_______________________________________________________________ 

If the entity identified on Part I of this form has allocated or will allocate a portion of a payment to a chapter 4 withholding rate pool of 
U.S. payees on a withholding statement associated with this form (check all that apply):  

Jeżeli podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza przypisał lub przypisze część płatności do kategorii stawek podatku 
odprowadzanego na podstawie Rozdziału 4 dla odbiorców płatności w USA w deklaracji odprowadzania podatku powiązanej z tym 
formularzem (zaznacz wszystkie pola, które mają zastosowanie): 

(i)  I certify that the entity meets the requirements of Regulations section 1.6049-4(c)(4)(iii) with respect to any account holder of an 
account it maintains that is included in a withholding rate pool of U.S. payees provided on a withholding statement associated 
with this form. 

  Oświadczam, że podmiot ten spełnia wymagania określone w Art. 1.6049-4(c)(4)(iii) Ustawy w odniesieniu do posiadacza 
rachunku, który prowadzi objętego kategorią stawek odprowadzanego podatku dla odbiorców płatności w USA podanych  
w deklaracji odprowadzania podatku powiązanej z tym formularzem. 

(ii)  To the extent the entity is providing a withholding statement that includes a chapter 4 withholding rate pool of U.S. payees that 
are accountholders of an intermediary or flow-through entity receiving a payment from the entity identified on line 1, I certify that 
the entity on line 1 has obtained or will obtain documentation sufficient to establish each such intermediary or flow-through 
entity's status as a participating FFI, registered deemed-compliant FFI, or FFI that is a qualified intermediary.   

  W stopniu, w jakim podmiot składa deklarację odprowadzania podatku, która zawiera kategorię stawek podatku 
odprowadzanego na podstawie Rozdziału 4 dla odbiorców płatności w USA, będących posiadaczami rachunku pośrednika  
lub podmiotu pośredniczącego otrzymującego płatność od podmiotu wskazanego w wierszu 1, oświadczam, że podmiot 
wskazany w wierszu 1 otrzymał lub otrzyma dokumentację wystarczającą, aby ustanowić status każdego z takich pośredników 
lub podmiotów pośredniczących jako uczestniczącej FFI, zarejestrowanej FFI uznanej za spełniającą wymagania lub FFI 
będącej upoważnionym pośrednikiem. 

f  I certify that the entity identified in Part I of this form is acting as Qualified Securities Lender with respect to payments associated with this 
form that are U.S. source substitute dividends received from the withholding agent. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza występuje jako upoważniony pożyczkodawca papierów 
wartościowych w odniesieniu do płatności powiązanych z tym formularzem, które są dywidendami zastępczymi pochodzącymi ze źródeł  
w USA otrzymanymi od płatnika podatku. 



Form W-8IMY (Rev. 4-2014)  Page 5 
Formularz W-8IMY (Rev. 4-2014)  Strona 5 

Form W-8IMY (Rev. 4-2014) 

Formularz W-8IMY (wer. 4-2014) 
 

 

Part IV 

Część IV 

Nonqualified Intermediary 

Nieupoważniony pośrednik 

Check all that apply: 

Zaznacz wszystkie stwierdzenia, które mają zastosowanie: 

15a  (All nonqualified intermediaries and qualified intermediaries that are not acting in their capacity as such check here) I certify that the entity 
identified in Part I of this form is not acting as a qualified intermediary with respect to each account(s) for which this form is provided and is 
not acting for its own account.  

  (Pole to powinni zaznaczyć wszyscy nieupoważnieni pośrednicy oraz upoważnieni pośrednicy niewystępujący w swoim charakterze) 
Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza nie występuje jako upoważniony pośrednik w odniesieniu do każdego 
rachunku, dla którego składany jest niniejszy formularz, oraz nie występuje w swoim własnym imieniu. 

b  I certify that the entity identified in Part I of this form is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation and 
has provided, or will provide, a withholding statement, as required. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza wykorzystuje ten formularz, aby przenieść oświadczenia  
o odprowadzaniu podatku i/lub inną dokumentację, oraz złożył lub złoży deklarację odprowadzania podatku, zgodnie z wymaganiami. 

c  I certify that the entity identified in Part I of this form meets the requirements of Regulations section 1.6049-4(c)(4)(iii) with respect to any  
account holder of an account it maintains that is included in a withholding rate pool of U.S. payees provided on a withholding statement 
associated with this form.  

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza spełnia wymagania określone w Art. 1.6049-4(c)(4)(iii) Ustawy  
w odniesieniu do posiadacza rachunku, który prowadzi, który objęty jest kategorią stawek odprowadzanego podatku dla odbiorców płatności 
w USA podanych w deklaracji odprowadzania podatku powiązanej z tym formularzem. 

d  I certify that the entity identified in Part I of this form is acting as a Qualified Securities Lender with respect to payments associated with this 
form that are U.S. source substitute dividends received from the withholding agent. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza występuje jako upoważniony pożyczkodawca papierów 
wartościowych w odniesieniu do płatności powiązanych z tym formularzem, które są dywidendami zastępczymi pochodzącymi ze źródeł  
w USA otrzymanymi od płatnika podatku. 

 

Part V 

Część V 

Territory Financial Institution 

Instytucja finansowa terytorium zależnego 

16 a  I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity that is not also a depository institution, 
custodial institution, or specified insurance company) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I jest instytucją finansową (inną niż podmiot inwestycyjny, który nie jest również instytucją 
depozytową, instytucją powierniczą lub określonym towarzystwem ubezpieczeniowym) zawiązaną lub zorganizowaną na podstawie 
przepisów prawa terytorium zamorskich Stanów Zjednoczonych. 

Check whichever box applies:  

Zaznacz pole, które ma zastosowanie: 

b  I further certify that the entity identified in Part I is using this form as evidence of its agreement with the withholding agent to be treated as a 
U.S. person for purposes of chapters 3 and 4 with respect to any payments associated with this withholding certificate. 

  Ponadto oświadczam, że podmiot wskazany w Części I niniejszego formularza wykorzystuje ten formularz jako dowód zawarcia umowy  
z płatnikiem podatku, aby być traktowanym jako osoba objęta obowiązkiem podatkowym na terenie USA dla celów określonych  
w Rozdziałach 3 i 4 w odniesieniu do wszelkich płatności powiązanych z niniejszym oświadczeniem o odprowadzaniu podatku. 

c  I further certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam ponadto, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation for the persons for whom it receives a payment; and  

Wykorzystuje ten formularz, aby przenieść oświadczenia o odprowadzaniu podatku i/lub inną dokumentację na osoby, dla których otrzymuje 
płatność; oraz 

• Has provided or will provide a withholding statement, as required.  

Złożył lub złoży deklarację odprowadzania podatku, zgodnie z wymaganiami. 

Part VI 

Część VI 

Certain U.S. Branches 

Pewne oddziały w USA 

17 a  I certify that the entity identified in Part I is receiving payments that are not effectively connected with the conduct of a trade or business in 
the United States.  

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I otrzymuje płatności, które nie są skutecznie powiązane z prowadzeniem działalności 
handlowej lub gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. 

Check whichever box applies:  

Zaznacz pole, które ma zastosowanie: 

b  I certify that the entity identified in Part I is a U.S. branch of a foreign bank or insurance company described in Regulations section 1.1441-
1(b)(2)(iv)(A) that is a participating FFI (including a reporting Model 2 FFI), registered deemed-compliant FFI (including a reporting Model 1 
FFI),  or NFFE that is using this form as evidence of its agreement with the  withholding agent to be treated as a U.S. person with respect to 
any payments associated with this withholding certificate.  

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I jest oddziałem w USA zagranicznego banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego, o którym 
mowa w Art. 1.1441-1(b)(2)(iv)(A) Ustawy, który jest uczestniczącą FFI (w tym FFI stosującą model 2 sprawozdawczości), zarejestrowaną 
FFI uznaną za spełniającą wymagania (w tym FFI stosująca model 1 sprawozdawczości) lub NFFE, który wykorzystuje ten formularz,  
aby potwierdzić umowę zawartą z płatnikiem podatku, aby być traktowanym jako osoba objęta obowiązkiem podatkowym w USA  
w odniesieniu do płatności powiązanych z niniejszym oświadczeniem o odprowadzaniu podatku. 
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Part VI 

Część VI 

Certain U.S. Branches (continued.) 

Pewne oddziały w USA (cd.) 

c  I certify that the entity identified in Part I:  

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation for the persons for whom the branch rece ives a 
payment; and  

Wykorzystuje ten formularz, aby przenieść oświadczenia o odprowadzaniu podatku i/lub inną dokumentację na osoby, od których 
oddział otrzymuje płatność; oraz 

• Has provided or will provide a withholding statement, as required.  

Złożył lub złoży deklarację odprowadzania podatku, zgodnie z wymaganiami. 

Part VII 

Część VII 

Withholding Foreign Partnership (WP) or Withholding Foreign Trust (WT) 

Zagraniczna spółka osobowa nieodprowadzająca podatku (ang. WP) lub zagraniczny fundusz 
powierniczy nieodprowadzający podatku (ang. WT) 

18  I certify that the entity identified in Part I is a withholding foreign partnership or a withholding foreign trust that is compliant with the terms of 
its WP or WT agreement.  

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I jest zagraniczną spółką osobową odprowadzającą podatek lub zagranicznym funduszem 
powierniczym odprowadzającym podatek spełniającymi warunki swoich umów WP lub WT. 

Part VIII 

Część VIII 

Nonwithholding Foreign Partnership, Simple Trust, or Grantor Trust 

Zagraniczna spółka osobowa, prosty fundusz powierniczy lub fundusz powierniczy na rzecz 
fundatora nieodprowadzające podatku 

19   I certify that the entity identified in Part I:  

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is a nonwithholding foreign partnership, a nonwithholding foreign simple trust, or a nonwithholding foreign grantor trust and that the 
payments to which this certificate relates are not effectively connected, or are not treated as effectively connected, with the conduct of a 
trade or business in the United States; and  

Jest zagraniczną spółką osobową nieodprowadzającą podatku, zagranicznym prostym funduszem powierniczym nieodprowadzającym 
podatku lub zagranicznym funduszem powierniczym na rzecz fundatora nieodprowadzającym podatku, a płatności, których dotyczy 
niniejsze oświadczenie, nie są skutecznie powiązane lub nie są traktowane jako skutecznie powiązane z prowadzeniem działalności 
handlowej lub gospodarczej w Stanach Zjednoczonych; oraz 

• Is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation and has provided or will provide a withholding statement, 
as required for purposes of chapters 3 and 4, that is subject to the certifications made on this form. 

Wykorzystuje ten formularz, aby przenieść oświadczenia o odprowadzaniu podatku i/lub inną dokumentację, oraz złożył lub złoży deklarację 
odprowadzania podatku, zgodnie z wymaganiami, dla celów określonych w Rozdziałach 3 i 4, objętą oświadczeniem złożonym w niniejszym 
formularzu. 

Chapter 4 Status Certifications 

Oświadczenia o statusie na podstawie Rozdziału 4 

Part IX 

Część IX 

Nonwithholding Foreign Partnership, Simple Trust, or Grantor Trust 

Nieuczestnicząca FFI posiadająca właścicieli faktycznych korzystających z ulgi podatkowej 

20  I certify that the entity identified in Part I is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation and has provided 
or will provide a withholding statement that indicates the portion of the payment allocated to one or more exempt beneficial owners. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I wykorzystuje niniejszy formularz, aby przenieść oświadczenia o odprowadzaniu podatku  
i/lub inną dokumentację, oraz złożył lub złoży deklarację odprowadzania podatku, która wskazuje, że część płatności przypisana została  
do jednego lub więcej właścicieli faktycznych korzystających z ulgi podatkowej. 

Part X 

Część X 

Sponsored FFI That Has Not Obtained a GIIN 

Sponsorowana FFI, której nie nadano numeru GIIN 

21 a Name of sponsoring entity:   _____________________________________________________________________________________ 

 Nazwa podmiotu sponsorującego:   ________________________________________________________________________________ 

Check whichever box applies. 

Zaznacz pole, które ma zastosowanie. 

b  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is an FFI solely because it is an investment entity; 

Jest FFI wyłącznie z powodu bycia podmiotem inwestycyjnym; 

• Is not a QI, WP, or WT; and  

Nie jest QI, WP lub WT; oraz 

• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 

Uzgodnił z podmiotem wskazanym powyżej (który nie jest nieuczestniczącą FFI), aby występować jako podmiot sponsorujący  
dla tego podmiotu. 

c  I certify that the entity identified in Part I: 

 Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 
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Part X 

Część X 

Sponsored FFI That Has Not Obtained a GIIN (continued.) 

Sponsorowana FFI, której nie nadano numeru GIIN (cd.) 

• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a); 

Jest kontrolowaną zagraniczną spółką kapitałową zgodnie z definicją podaną w Art. 957(a); 

• Is not a QI, WP, or WT;  

Nie jest QI, WP lub WT; 

• Is  wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this 
entity; and 

Jest w całości własnością, bezpośrednio lub pośrednio, amerykańskiej instytucji finansowej wskazanej powyżej, która zgodziła się 
występować jako podmiot sponsorujący tego podmiotu; oraz 

• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all 
account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not 
limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or 
payees.  

Posiada wspólny elektroniczny system rachunków z podmiotem sponsorującym (wskazanym powyżej), który umożliwia podmiotowi 
sponsorującemu zidentyfikować wszystkich posiadaczy rachunków i odbiorców płatności podmiotu oraz mieć dostęp do wszystkich 
informacji o rachunkach i klientach prowadzonych przez podmiot, w tym między innymi do informacji pozwalających na określenie 
tożsamości klienta, dokumentacji klienta, salda rachunku oraz wszystkich płatności dokonanych na rzecz posiadaczy rachunków  
lub odbiorców płatności. 

Part XI 

Część XI 

Owner-Documented FFI 

FFI wskazująca właściciela 

Note. This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, reporting Model 1 FFI, or reporting Model 2 FFI to which this form is given 
has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI. The owner-documented FFI must make the certifications below. 

Uwaga. Status ten ma zastosowanie tylko wtedy, jeżeli instytucja finansowa w USA, uczestnicząca FFI stosująca model 1 sprawozdawczości lub FFI 
stosująca model 2 sprawozdawczości, której formularz ten jest przekazany, zgodziła się traktować FFI jako FFI wskazującą właściciela. FFI wskazująca 
właściciela musi złożyć oświadczenia poniżej. 

22a   I certify that the FFI identified in Part I: 

   Oświadczam, że FFI wskazana w Części I: 

• Does not act as an intermediary; 

Nie występuje jako pośrednik; 

• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business; 

Nie przyjmuje depozytów w ramach normalnej działalności bankowej lub podobnej; 

• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; 

Nie posiada jako zasadniczej części swojej działalności aktywów finansowych w imieniu innych; 

• 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; 

Nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym (lub spółką dominującą towarzystwa ubezpieczeniowego), który realizuje lub jest zobowiązany  
do dokonywania płatności w odniesieniu do rachunku finansowego; 

• Is not affiliated with an entity (other than an FFI that is also treated as an owner-documented FFI) that accepts deposits in the ordinary 
course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is 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; and 

Nie jest podmiotem afiliowanym podmiotu (innym niż FFI, która jest również traktowana jako FFI wskazująca właściciela), który przyjmuje 
depozyty w ramach normalnej działalności gospodarczej lub podobnej, posiada jako zasadniczą część swojej działalności aktywów 
finansowych w imieniu innych, ani nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym (lub spółką dominującą towarzystwa ubezpieczeniowego), 
który realizuje lub jest zobowiązany do dokonywania płatności w odniesieniu do rachunku finansowego ; oraz 

• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI. 

Nie prowadzi rachunku finansowego dla nieuczestniczącej FFI. 

Check whichever box applies: 

Zaznacz pole, które ma zastosowanie: 

b  I certify that the FFI identified in Part I: 

  Oświadczam, że FFI wskazana w Części I: 

• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement (including any applicable owner documentation) that contains: 

Złożyła lub złoży zeznanie podatkowe właściciela (w tym wszelką dokumentację dotyczącą właściciela, która ma zastosowani), zawierające: 

(i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified 
U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than 
specified U.S. persons); 

 Imię i nazwisko, adres, amerykański nr TIN (jeżeli został nadany), status na podstawie Rozdziału 4 oraz rodzaj złożonej 
dokumentacji (jeżeli jest wymagana) każdej osoby fizycznej i określonej osoby objętej obowiązkiem podatkowym na terenie USA, 
która posiada bezpośrednio lub pośrednio udział kapitałowy w FFI wskazującej właściciela (wszystkich podmiotów innych niż 
określona osoba, która jest objęta obowiązkiem podatkowym na terenie USA); 
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Part XI 

Część XI 

Owner-Documented FFI (continued.) 

FFI wskazująca właściciela (cd.) 

(ii) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified 
U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt 
interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) 
that constitutes a financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered 
deemed-compliant FFIs, certified deemed compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than 
specified U.S. persons); and 

 Imię i nazwisko, adres, amerykański nr TIN (jeżeli został nadany), status na podstawie Rozdziału 4 oraz rodzaj złożonej 
dokumentacji (jeżeli jest wymagana) każdej osoby fizycznej i określonej osoby objętej obowiązkiem podatkowym na terenie USA, 
która posiada udział w długach w FFI wskazującej właściciela (w tym pośredni udział w długach, który obejmuje udział w długach  
w dowolnym podmiocie, który bezpośrednio lub pośrednio jest właścicielem odbiorcy płatności, lub bezpośredni lub pośredni udział 
kapitałowy u wierzyciela odbiorcy płatności), które stanowi rachunek finansowy przekraczający $50 000 (nie uwzględniając 
wszystkich udziałów w długach posiadanych przez uczestniczące FFI, zarejestrowane FFI uznane za spełniające wymagania, 
upoważnione FFI uznane za spełniające wymagania, NFFE objęte wyjątkiem, właścicieli faktycznych niekorzystających z ulgi 
podatkowej lub osoby objęte obowiązkiem podatkowym na terenie USA inne niż określone osoby objęte obowiązkiem podatkowym 
na terenie USA; oraz 

(iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. 

 Wszelkie dodatkowe informacje, których żąda płatnik podatku w celu spełnienia swoich zobowiązań dotyczących podmiotu. 

c  I certify that the FFI identified in Part I: 

  Oświadczam, że FFI wskazana w Części I: 

• Has provided, or will provide, an auditor's letter, signed no more than four years prior to the date of payment, from an independent 
accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's 
documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2) and that the FFI 
meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner 
reporting statement and  Form W-9, with applicable waivers, as described in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv). 

Złożyła lub złoży pismo audytora podpisane nie wcześniej niż cztery lata przed datą dokonania płatności, od niezależnej firmy audytorskiej 
lub przedstawiciela prawnego w Stanach Zjednoczonych stwierdzające, że firma ta lub jej przedstawiciel zweryfikował dokumentację FFI  
w odniesieniu do wszystkich jej właścicieli i wierzycieli określonych w Art. 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2) Ustawy, oraz że FFI spełnia wszystkie 
wymagania kategorii FFI wskazującej właściciela. FFI wskazana w Części I złożyła również lub złoży zeznanie podatkowej FFI  
oraz formularz W-9 zawierające odpowiednie zrzeczenia się z odpowiedzialności zgodnie z Art. 1.1471-3(d)(6)(iv) Ustawy. 

 

Part XII 

Część XII 

Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 

Upoważniony niezarejestrowany bank lokalny uznany za spełniający wymagania 

23  I certify that the FFI identified in Part I: 

  Oświadczam, że FFI wskazana w Części I: 

• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of 
incorporation or organization; 

Działa oraz posiada prawo działalności wyłącznie jako bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (lub podobna spółdzielcza 
organizacja kredytowa prowadząca działalność bez wypracowania zysku) w państwie, w którym została utworzona lub zawiązana; 

• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to 
such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater 
than five percent interest in such credit union or cooperative credit organization; 

Prowadzi głównie działalność polegającą na otrzymywaniu depozytów oraz udzielaniu pożyczek w odniesieniu do banku, klientów 
detalicznych niepowiązanych z tym bankiem oraz - w odniesieniu do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub podobnej 
spółdzielczej organizacji kredytowej - jej członków, pod warunkiem że żaden z członków takiej kasy lub organizacji nie posiada więcej niż 
pięć procent udziału w takiej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub spółdzielczej organizacji kredytowej; 

• Does not solicit account holders outside its country of organization; 

Nie pozyskuje posiadaczy rachunków spoza państwa, w którym została utworzona; 

• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not 
advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions); 

Nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności poza takim państwem (dla tego celu stałe miejsce prowadzenia działalności nie 
obejmuje miejsca, które nie jest podane do publicznej wiadomości i w którym FFI prowadzi wyłącznie sprawy administracyjne); 

• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more 
than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and 

Posiada nie więcej niż $ 175 milionów aktywów wykazanych w swoim sprawozdaniu finansowym, oraz - jeśli jest członkiem grupy 
podmiotów afiliowanych - grupa ta posiada nie więcej niż $500 milionów łącznych aktywów wykazanych w swoich skonsolidowanych  
lub połączonych sprawozdaniach finansowych; oraz 

• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that 
is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this Part XII. 

Nie posiada żadnego członka grupy pomiotów afiliowanych, który jest zagraniczną instytucją finansową, inną niż zagraniczna instytucja 
finansowa, która jest zawiązana lub zorganizowana w tym samym państwie, co FFI wskazana w Części I, oraz która spełnia wymagania 
określone w Części XII. 
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Part XIII 

Część XIII 

Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 

Upoważniona FFI uznana za spełniającą wymagania posiadająca tylko rachunki niskiej wartości 

24  I certify that the FFI identified in Part I: 

  Oświadczam, że FFI wskazana w Części I: 

• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional 
principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, 
partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 

Nie prowadzi głównie działalności z zakresu inwestowania, reinwestowania lub sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach 
osobowych, towarów, umowy nieobjętych wnioskiem, umów ubezpieczeniowych lub o renty okresowe lub innych udziałów  
(w tym kontraktów typu futures lub forward lub opcji) w takie papiery wartościowe, udziały w spółki osobowe, towary, umowy nieobjęte 
wnioskiem, umowy ubezpieczeniowe lub o renty okresowe; 

• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of 
$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and 

Saldo, ani wartość żadnego z rachunków prowadzonych przez FFI lub członka grupy jej pomiotów afiliowanych, jeżeli tacy istnieją, nie 
przekracza $50 000 (określonych przy zastosowaniu odpowiednich zasad łączenia w rachunkowości); oraz 

• Neither the FFI nor the FFI's entire expanded affiliated group, if any, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined 
balance sheet as of the end of its most recent accounting year. 

FFI, ani cała grupa podmiotów afiliowanych, jeżeli takie istnieją, nie posiada więcej niż $ 50 milionów łącznych aktywów wykazanych  
w swoich skonsolidowanych lub połączonych zeznaniach finansowych na koniec ostatniego roku obrachunkowego. 

 

Part XIV 

Część XIV 

Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle 

Upoważniony sponsorowany uznany za spełniający wymagania ograniczony podmiot inwestycyjny 

25a  Name of sponsoring entity:      _____________________________________________________________________________________ 

  Nazwa podmiotu sponsorującego:      _______________________________________________________________________________ 

b  I certify that the FFI identified in Part I: 

  Oświadczam, że FFI wskazana w Części I: 

• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4); 

Jest FFI wyłącznie dlatego, ponieważ jest podmiotem inwestycyjnym, o którym mowa w Art. 1.1471-5(e)(4) Ustawy; 

• Is not a QI, WP, or WT; 

Nie jest QI, WP lub WT; 

• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the 
sponsoring entity identified in line 25a; and 

Cały jej obowiązek dokonania należytej staranności, odprowadzania podatku oraz sprawozdawczości (określone w taki sposób, jakby FFI 
była uczestniczącą FFI) wykonywać będzie w jej imieniu podmiot sponsorujący wskazany w wierszu 25a; oraz 

• Twenty or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial 
institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an 
entity that  owns 100 percent of the equity interests in the FFI identified in Part I and is itself a sponsored FFI). 

Cały jej udział w długach oraz udział kapitałowy w podmiocie (nie uwzględniając udziałów w długach będących w posiadaniu  
przez amerykańskie instytucje finansowe, uczestniczące FFI, zarejestrowane FFI uznane za spełniającą wymagania lub upoważnione FFI 
uznane za spełniającą wymagania, oraz udziały kapitałowe będące w posiadaniu podmiotu, który posiada 100 procent udziałów 
kapitałowych w FFI wskazanej w Części I i sama jest sponsorowaną FFI) jest w posiadaniu nie więcej niż dwudziestu osób fizycznych. 

Part XV 

Część XV 

Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity 

Upoważniony podmiot inwestujący w instrumenty dłużne o ograniczonym terminie wymagalności 
uznany za spełniającą wymagania 

26  I certify that the FFI identified in Part I: 

  Oświadczam, że FFI wskazana w Części I: 

• Was in existence as of January 17, 2013;  

Istniała w dniu 17 stycznia 2013 r.; 

• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013 pursuant to a trust indenture or similar 
agreement; and  

Wydała inwestorom wszystkie kategorie swoich udziałów w długach lub udziałów kapitałowych w dniu 17 stycznia 2013 r., lub wcześniej  
na podstawie umowy finansowania długu funduszu powierniczego lub podobnej umowy; oraz 

• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the 
restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-4(f)(2)(iv)).  

Jest upoważnioną FFI uznaną za spełniającą wymagania, ponieważ spełnia wymagania bycia traktowaną jako podmiot inwestujący  
w instrumenty dłużne o ograniczonym terminie wymagalności (takie jak ograniczenia dotyczące własnych aktywów oraz inne wymagania 
określone w Art. 1.1471-4(f)(2)(iv) Ustawy). 

Part XVI 

Część XVI 

Restricted Distributor 

Dystrybutor o ograniczonych prawach 

27a  (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I: 

  (Wszyscy dystrybutorzy o ograniczonych prawach powinni zaznaczyć to pole) Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 
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Part XVI 

Część XVI 

Restricted Distributor (continued.) 

Dystrybutor o ograniczonych prawach (cd.) 

 

• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished; 

Działa jako dystrybutor w odniesieniu do udziałów w długach lub udziałów kapitałowych funduszu ograniczonego w odniesieniu do którego 
składa się niniejszy formularz; 

• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are relat ed to each 
other;  

Świadczy usługi inwestycyjne przynajmniej 30 klientom niepowiązanym ze sobą oraz przynajmniej połowa z jego klientów jest ze sobą 
powiązana; 

• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is a FATF-
compliant jurisdiction);  

Ma obowiązek zachowania procedur dochowania należytej staranności, określonych w przepisach prawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł w państwie, którego prawu podlega 
(a który jest państwem spełniającym wymagania określone przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - ang. FATF); 

• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same 
country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any; 

Działą wyłącznie w państwie, w którym został zawiązany lub zorganizowany, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności poza 
tym państwem oraz jej państwem zawiązania lub zorganizowania jest to samo państwo co w przypadku wszystkich członków jej grupy 
podmiotów afiliowanych, jeżeli istnieją; 

• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization; 

Nie pozyskuje klientów spoza państwa, w którym został zawiązany lub zorganizowany; 

• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement 
for the most recent accounting year;  

Zarządza aktywami o wartości nie większej niż $175 milionów, a na swoim rachunku zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy wykazał 
dochód brutto nie większy niż $7 milionów; 

• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 
million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and 

Nie jest członkiem grupy podmiotów afiliowanych, która zarządza aktywami o wartości wyższej niż $500 milionów łącznie lub wykazał ponad 
$20 milionów przychodów brutto w połączonym lub skonsolidowanym rachunku zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy ; oraz 

• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. 
owners, or nonparticipating FFIs. 

Nie prowadzi dystrybucji zadłużenia ani papierów wartościowych funduszu ograniczonego na rzecz określonych osób objętych obowiązkiem 
podatkowym na terenie USA, pasywnych podmiotów NFFE posiadających jednego lub więcej zasadniczych właścicieli objętych 
obowiązkiem podatkowym na terenie USA lub nieuczestniczącym FFI. 

Check whichever box applies: 

Zaznacz pole, które ma zastosowanie: 

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made 
after December 31, 2011, the entity identified in Part I: 

Ponadto oświadczam, że w odniesieniu do wszystkich sprzedaży udziałów w długach lub udziałach kapitałowych ograniczonego funduszu,  
w odniesieniu do którego składa się niniejszy formularz, które miały miejsce po dniu 31 grudnia 2011 r., podmiot wskazany w Części I: 

b  Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. 
resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any 
specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI. 

  Związany był umową dystrybucyjną zawierającą ogólny zakaz sprzedaży zadłużenia lub papierów wartościowych podmiotom w USA  
lub osobom fizycznym będącym rezydentami USA, oraz jest obecnie związany umową dystrybucyjną zawierającą zakaz sprzedaży 
zadłużenia lub papierów wartościowych jakiejkolwiek określonej osobie objętej obowiązkiem podatkowym na terenie USA, pasywnemu 
NFFE posiadającemu jednego lub więcej zasadniczych właścicieli objętych obowiązkiem podatkowym na terenie USA lub nieuczestniczącej 
FFI. 

c  Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, 
passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a 
restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures 
identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any securities which were sold 
to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs, or will transfer the securities 
to a distributor that is a participating FFI  reporting Model 1 FFI, or reporting Model 2 FFI.   

  Jest obecnie związany umową dystrybucyjną zawierającą zakaz sprzedaży zadłużenia lub papierów wartościowych jakiejkolwiek określonej 
osobie objętej obowiązkiem podatkowym na terenie USA, pasywnemu NFFE posiadającemu jednego lub więcej zasadniczych właścicieli 
objętych obowiązkiem podatkowym na terenie USA lub nieuczestniczącej FFI, oraz w przypadku wszystkich sprzedaży dokonanych zanim 
zakaz taki został zawarty w umowie dystrybucyjnej, podmiot zweryfikował wszystkie rachunki dotyczące tych sprzedaży zgodnie  
z procedurami, o których mowa w Art. 1.1471-4(c) Ustawy, a które stosuje się do istniejących wcześniej rachunków, oraz umorzył lub spłacił 
papiery wartościowe, które sprzedane zostały określonym osobom objętym obowiązkiem podatkowym na terenie USA, pasywnym NFFE 
posiadającym jednego lub więcej zasadniczych właścicieli objętych obowiązkiem podatkowym na terenie USA, lub nieuczestniczącym FFI 
lub przekaże papiery wartościowe dystrybutorowi będącemu uczestniczącą FFI, FFI stosującą model 1 sprawozdawczości lub FFI stosującą 
model 2 sprawozdawczości. 
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Part XVII 

Część XVII 

Foreign Central Bank of Issue 

Zagraniczny centralny bank emisyjny 

28  I certify that the entity identified in Part I is treated as the beneficial owner of the payment solely for purposes of chapter 4 under Regulations 
section 1.1471-6(d)(4). 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I traktowany jest jako właściciel faktyczny płatności wyłącznie dla celów określonych  
w Rozdziale 4 na podstawie Art. 1.1471-6(d)(4) Ustawy. 

 

Part XVIII 

Część XVIII 

Nonreporting IGA FFI 

FFI niedokonująca zgłoszeń na podstawie umowy międzyrządowej 

29  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an IGA between the United States and 

____________________________________________________________________________________________________; 

Spełnia wymagania, aby być uznany instytucją finansową niedokonującą zgłoszeń na podstawie umowy międzyrządowej zawartej  
ze Stanami Zjednoczonymi i _____________________________________________________________________________________; 

• Is entitled to the provisions of the IGA because the entity (or relevant branch) is considered a   ___________________________________ 
under the provisions of the applicable IGA; and 

 Ma prawo do skorzystania z postanowień umowy międzyrządowej, ponieważ podmiot (lub jego oddział) jest uznany   
___________________________________ na podstawie obowiązującej umowy międzyrządowej; oraz 

• If you are an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA, provide your GIIN: 

 

Jeżeli jesteś FFI traktowaną jako zarejestrowana FFI uznaną za spełniającą wymagania na podstawie obowiązującego modelu 2 umowy 
międzyrządowej, podaj swój numer GIIN: 

 

Part XIX 

Część XIX 

Exempt Retirement Plans 

Plany emerytalne korzystające z ulgi podatkowej 

Check whichever box applies. 

Zaznacz pole, które ma zastosowanie. 

30a  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force; 

Jest zawiązany w państwie, z którym Stany Zjednoczone podpisały obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and 

Głównym przedmiotem jego działalności jest zarządzanie lub świadczenie świadczeń rentowych lub emerytalnych; oraz 

• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such 
income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.   

Ma prawo zwolnień podatkowych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania od dochodu uzyskanego przez ten fundusz 
ze źródeł w USA (lub miałby prawo do zwolnień, jeżeli uzyskiwałby taki dochód) jako rezydent państwa, które spełnia wszelkie 
obowiązujące warunki ograniczeń zwolnień. 

b  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former 
employees of one or more employers in consideration for services rendered; 

Jest zorganizowany w celu świadczenia świadczeń emerytalnych, świadczeń z tytułu niepełnosprawności lub śmierci (lub ich połączenia) 
beneficjentom będącym uprzednio pracownikami jednego lub więcej pracodawców otrzymujących wynagrodzenie za świadczone usługi; 

• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets; 

Żaden z pojedynczych beneficjentów nie posiada prawa do więcej niż 5% aktywów FFI; 

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the 
country in which the fund is established or operated; and 

Podlega rządowym przepisom prawa i składa roczne sprawozdania dotyczące swoich beneficjentów właściwym organom skarbowym  
w państwie, w którym fundusz jest zawiązany, lub w którym prowadzi działalność; oraz 

(i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its 
status as a retirement or pension plan; 

 Zasadniczo korzysta z ulgi podatkowej od dochodu z inwestycji na podstawie przepisów prawa państwa, w którym jest zawiązany 
lub prowadzi działalność na podstawie swojego statusu jako plan rentowy lub emerytalny; 

(ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans 
described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds 
described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 

 Otrzymuje przynajmniej 50% łącznych składek od pracowników sponsorujących (nie uwzględniając przeniesienia aktywów z innych 
planów, o których mowa w tej części, rachunków rentowych lub emerytalnych, o których mowa w obowiązującym modelu 1 umowy 
międzyrządowej lub modelu 2 umowy międzyrządowej lub rachunków, o których mowa w Art. 1.1471-5(b)(2)(i)(A) Ustawy); 

. 
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Part XIX 

Część XIX 

Exempt Retirement Plans (continued.) 

Plany emerytalne korzystające z ulgi podatkowej (cd.) 

(iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to 
retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) 
(referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 
IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 

 Nie zezwala lub karze dystrybucje lub wypłaty dokonane przed zaistnieniem określonych zdarzeń powiązanych z przejściem  
na emeryturę, niepełnosprawnością lub zgonem (za wyjątkiem wypłat transferowych na rachunki, o których mowa w Art. 1.1471-
5(b)(2)(i)(A) Ustawy (dotyczące rachunków emerytalnych i rentowych), na rachunki emerytalne i rentowe, o których mowa  
w obowiązującym modelu 1 lub modelu 2 umowy międzyrządowej, lub innych funduszy emerytalnych, o których mowa w tej Części 
lub w obowiązującym modelu 1 lub modelu 2 umowy międzyrządowej); lub 

(iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. 

 Ogranicza składki odprowadzane na fundusz przez pracowników przez odniesienie do dochodu wypracowanego przez pracownika 
lub do wysokości $50 000 rocznie. 

c  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former 
employees of one or more employers in consideration for services rendered; 

Jest zorganizowany w celu świadczenia świadczeń emerytalnych, świadczeń z tytułu niepełnosprawności lub śmierci (lub ich połączenia) 
beneficjentom będącym uprzednio pracownikami jednego lub więcej pracodawców, otrzymujących wynagrodzenie za świadczone usługi; 

• Has fewer than 50 participants; 

Ma mniej niż 50 uczestników; 

• Is sponsored by one or more employers, each of which is not an investment entity or passive NFFE. 

Jest sponsorowany przez jednego lub więcej pracodawców, z których żaden nie jest podmiotem inwestycyjnym lub pasywnym NFFE. 

• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and 
pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are 
limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively; 

Składki na fundusz pracownika lub pracodawcy (nie uwzględniając przeniesienia aktywów z innych planów, o których mowa w tej części, 
rachunków emerytalnych, o których mowa w obowiązującym modelu 1 umowy międzyrządowej lub modelu 2 umowy międzyrządowej lub 
rachunków, o których mowa w Art. 1.1471-5(b)(2)(i)(A) Ustawy) ograniczone są przez odniesienie odpowiednio do wypracowanego dochodu 
lub wynagrodzenia pracownika; 

• Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20 percent of the 
fund's assets; and 

Uczestnicy nie będący rezydentami państwa, w którym fundusz jest zawiązany lub prowadzi działalność, nie mają prawa do więcej niż 20 
procent aktywów funduszu; oraz 

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the 
country in which the fund is established or operates. 

Podlega rządowym przepisom prawa i składa roczne sprawozdania dotyczące swoich beneficjentów właściwym organom skarbowym  
w państwie, w którym fundusz został zawiązany lub w którym prowadzi działalność. 

d I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than 
the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I utworzony został zgodnie z planem emerytalnym, który spełnia wymagania Art. 401(a), inne 
niż wymaganie, że plan musi być zawiązany przez fundusz powierniczy utworzony lub zorganizowany w Stanach Zjednoczonych. 

e I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in 
this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement 
and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I ustanowiony jest wyłącznie w celu wypracowania dochodu na korzyść jednego lub więcej 
funduszy emerytalnych, o których mowa w tej Części lub w obowiązującym modelu 1 lub modelu 2 umowy międzyrządowej, rachunków,  
o których mowa w Art. 1.1471-5(b)(2)(i)(A) Ustawy (dotyczących rachunków emerytalnych i rentowych, o których mowa w obowiązującym 
modelu 1 lub modelu 2 umowy międzyrządowej), lub innych funduszy rentowych i emerytalnych, o których mowa w tej Części  
lub w obowiązującym modelu 1 lub modelu 2 umowy międzyrządowej. 

f I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. 
possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 
IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or 
persons designated by such employees); or 

Jest zawiązany i finansowany przez rząd obcego państwa, organizację międzynarodową, centralny bank emisyjny lub rząd posiadłości 
zamorskich Stanów Zjednoczonych (których definicje podano w Art. 1.1471-6 Ustawy) lub właścicielem faktycznym korzystającym z ulgi 
podatkowej, o którym mowa w obowiązującym modelu 1 lub modelu 2 umowy międzyrządowej, w celu świadczenia świadczeń 
emerytalnych, świadczeń z tytułu niepełnosprawności lub śmierci beneficjentom lub uczestnikom będącym obecnie lub w przeszłości 
pracownikami sponsora (lub osobom wskazanym przez takich pracowników); lub 
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Part XIX 

Część XIX 

Exempt Retirement Plans (continued.) 

Plany emerytalne korzystające z ulgi podatkowej (cd.) 

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. 
possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 
IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such 
sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor. 

Jest zawiązany i finansowany przez rząd obcego państwa, organizację międzynarodową, centralny bank emisyjny lub rząd posiadłości 
zamorskich Stanów Zjednoczonych (których definicje podano w Art. 1.1471-6 Ustawy) lub właścicielem faktycznym korzystającym z ulgi 
podatkowej, o którym mowa w obowiązującym modelu 1 lub modelu 2 umowy międzyrządowej, w celu świadczenia świadczeń 
emerytalnych, świadczeń z tytułu niepełnosprawności lub śmierci beneficjentom lub uczestnikom niebędącym obecnie lub w przeszłości 
pracownikami sponsora, ale jako wynagrodzenie usług osobiście wykonywanych dla sponsora 

Part XX 

Część XX 

Excepted Nonfinancial Group Entity 

Niefinansowy podmiot grupy objęty wyjątkiem 

31  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in 

Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E); 

Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in 

Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E); 

• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B); 

Jest członkiem grupy niefinansowej, o której mowa w Art. 1.1471-5(e)(5)(i)(B) Ustawy; 

• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); and 

Nie jest instytucją depozytową lub powierniczą (inną, niż dla potrzeb członków grupy podmiotów afiliowanych podmiotu); oraz 

• 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. 

Nie działa (ani nie podaje się za działający) jako fundusz inwestycyjny, taki jak prywatny fundusz kapitałowy, fundusz inwestycyjny kapitału 
wysokiego ryzyka, fundusz wykupu kredytowanego lub inny fundusz inwestycyjny stosujący strategię inwestycyjną nabywania  
lub finansowania spółek, a następnie posiadania udziałów takich spółkach jako aktywa kapitałowe przeznaczone na inwestycje. 
 

Part XXI 

Część XXI 

Excepted Nonfinancial Start-Up Company 

Niefinansowa spółka tymczasowa objęta wyjątkiem 

32  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Was formed on (or in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) 

________________________________________ (date must be less than 24 months prior to date of payment); 

Został zawiązany w dniu (lub w przypadku nowego przedmiotu działalności, data podjęcia uchwały przez zarząd zatwierdzającej nowy 
przedmiot działalności) ________________________________________ (data nie może być wcześniejsza niż 24 miesiące przed datą 
płatności); 

• 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 NFFE; and 

Nie prowadzi jeszcze działalności oraz nigdy wcześniej nie prowadził działalności lub inwestuje kapitał w aktywa z zamiarem prowadzenia 
nowego przedmiotu działalności, innego niż ten instytucji finansowej lub pasywnego NFFE; and 

• 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. 

Nie działa (ani nie podaje się za działający) jako fundusz inwestycyjny, taki jak prywatny fundusz kapitałowy, fundusz inwestycyjny kapitału 
wysokiego ryzyka, fundusz wykupu kredytowanego lub inny fundusz inwestycyjny, którego celem jest nabywanie lub finansowanie spółek, 
a następnie posiadanie udziałów w takich spółkach jako aktywa kapitałowe przeznaczone na inwestycje. 

Part XXII 

Część XXII 

Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 

Niefinansowy podmiot w likwidacji lub upadłości objęty wyjątkiem 

33  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Filed a plan of liquidation, filed a plan or reorganization, or filed for bankruptcy on the following date:  ___________________________ 

Złożył plan likwidacji, złożył plan restrukturyzacji lub złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w następującym dniu:  ___________________ 

• Has not been engaged during the past 5 years in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; 

W ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził działalności jako instytucja finansowa, ani nie występował jako pasywny NFFE; 
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Part XXII 

Część XXII 

Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy (continued.) 

Niefinansowy podmiot w likwidacji lub upadłości objęty wyjątkiem (cd.) 

• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a 
nonfinancial entity; and 

Przechodzi przez proces likwidacji lub zaczyna rozwijać się po przeprowadzonym procesie restrukturyzacji lub upadłości z zamiarem 
kontynuowania lub powtórnego podjęcia działalności jako podmiot niefinansowy; oraz 

• Has provided, 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. 

Złożył lub złoży dokumenty potwierdzające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub inne dokumenty publiczne na poparcie jego 
wniosku, jeżeli pozostanie w upadłości lub likwidacji przez okres dłuższy niż trzy lata. 

Part XXIII 

Część XXIII 

Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 

NFFE notowany na giełdzie lub podmiot stowarzyszony NFFE spółki notowanej na giełdzie  

Check whichever box applies: 

Zaznacz pole, które ma zastosowanie: 

34a   I certify that: 

  Oświadczam, że: 

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and 

Podmiot wskazany w Części I jest zagraniczną spółką kapitałową, która nie jest instytucją finansową; oraz 

• The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including  ________________________ 

Akcje tej spółki kapitałowej są regularnie notowane na giełdzie na jednym lub więcej uznanych rynkach papierów wartościowych,  
w tym  ________________________ 

b  I certify that: 

  Oświadczam, że: 
 

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; 

Podmiot wskazany w Części I jest zagraniczną spółką kapitałową, która nie jest instytucją finansową; 

• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on 
an established securities market; 

Podmiot wskazany w Części I jest członkiem tej samej grupy podmiotów afiliowanych co podmiot, którego akcje są regularnie notowane  
na uznanym rynku papierów wartościowych; 

• The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is _________________________; and 

Nazwa podmiotu, którego akcje są regularnie notowane na uznanym rynku papierów wartościowych, brzmi ____________________; oraz 

• The name of the securities market on which the stock is regularly traded is   

Nazwa rynku papierów wartościowych, na którym akcje są regularnie notowane, brzmi   

 

Part XXIV 

Część XXIV 

Excepted Territory NFFE 

NFFE terytorium zależnego objęty wyjątkiem 

35  I certify that: 

  Oświadczam, że: 

• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; 

Podmiot wskazany w Części I jest podmiotem zorganizowanym w posiadłościach zamorskich Stanów Zjednoczonych; 

• The entity identified in Part I: 

Podmiot wskazany w Części I: 

(i)   Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business, 

 Nie przyjmuje depozytów w ramach normalnej działalności bankowej lub podobnej, 

(ii)  Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, and 

 Nie posiada jako zasadniczej części swojej działalności aktywów finansowych w imieniu innych, oraz 

(iii) 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; and 

 Nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym (lub spółką dominującą towarzystwa ubezpieczeniowego), które realizuje lub jest 
zobowiązane do dokonywania płatności w odniesieniu do rachunku finansowego; oraz 

• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. 

Wszyscy właściciele podmiotu wskazanego w Części I są rezydentami w dobrej wierze posiadłościach zamorskich, w których NFFE jest 
zorganizowany lub zawiązany. 
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Part XXVI 

Część XXVI 

Active NFFE 

Aktywny NFFE 

36  I certify that: 

  Oświadczam, że: 

• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution; 

Podmiot wskazany w Części I jest podmiotem zagranicznym, który nie jest instytucją finansową; 

• Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; and 

Mniej niż 50% dochodu brutto tego podmiotu w poprzednim roku kalendarzowym stanowił dochód bierny; oraz 

• Less than 50% of the assets held by such 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). See the instructions for the definition of passive income. 

Mniej niż 50% aktywów będących w posiadaniu takiego podmiotu stanowią aktywa, które wytwarzają lub są w posiadaniu w celu 
wytwarzania dochodu biernego (obliczanego jako średnia ważona procentu aktywów pasywnych mierzonych kwartalnie). Definicja dochodu 
biernego znajduje się w instrukcji wypełniania formularza. 

 

 

Part XXV 

Część XXV 

Passive NFFE 

Pasywny NFFE 

37  I certify that the entity identified in Part I: 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I: 

• Is a foreign entity that is not a financial institution (this category includes an entity organized in a possession of the United States that 
engages (or holds itself out as being engaged) primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership 
interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest in such security, partnership interest, 
commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract); and 

Jest pomiotem zagranicznym niebędącym instytucją finansową (kategoria ta obejmuje podmiot zorganizowany na terenie posiadłości 
zamorskich Stanów Zjednoczonych, którego głównym przedmiotem działalności (lub wskazywanym przez niego głównym przedmiotem 
działalności) jest inwestowanie, reinwestowanie lub sprzedaż papierów wartościowych, udziały w spółkach osobowych, towary, umowy 
nieobjęte wnioskiem, umowy ubezpieczeniowe lub o renty okresowe, lub inne udziały w takie papiery wartościowe, udziały w spółki 
osobowe, towary, umowy nieobjęte wnioskiem, umowy ubezpieczeniowe lub o renty okresowe; oraz 

• Is using this form to transmit  withholding  certificates  and/or  other documentation  and has provided  or will provide  a withholding 
statement, as required. 

Wykorzystuje niniejszy formularz, aby przekazać oświadczenia o odprowadzaniu podatku i/lub inną dokumentację oraz złożył lub złoży 
deklarację odprowadzania podatku, zgodnie z wymaganiami. 

Part XXVII 

Część XXVII 

Sponsored Direct Reporting NFFE 

Sponsorowany NFFE dokonujący zgłoszeń bezpośrednio 

38 Name of sponsoring entity:  __________________________________________________________________________________________ 

 Nazwa podmiotu sponsorującego:  _____________________________________________________________________________________ 

39  I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified in line 38. 

  Oświadczam, że podmiot wskazany w Części I jest NFFE dokonującym zgłoszeń bezpośrednio, który jest sponsorowany przez podmiot 
wskazany w wierszu 38. 

Part XXVIII 

Część XXVIII 

Certification 

Oświadczenie 

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. 
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income for which I am providing this form or any 
withholding agent that can disburse or make payments of the amounts for which I am providing this form. 

Świadom odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oświadczam, że sprawdziłem(-am) informacje podane w niniejszym formularzu i według mojej 
najlepszej wiedzy i wiary są one prawdziwe, poprawne i kompletne. Ponadto wyrażam zgodę, aby przekazać ten formularz płatnikowi podatku, który kontroluje, otrzymuje  
lub jest powiernikiem dochodu którego dotyczy niniejszy formularz, lub płatnikowi podatku, który może opłacić lub dokonać płatności kwot, których dotyczy niniejszy formularz. 

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect. 

Zobowiązuję się złożyć nowy formularz w terminie 30 dni w przypadku, gdy jakiekolwiek oświadczenia złożone w niniejszym formularzu staną się niepoprawne. 

Sign Here 

Podpisz tutaj 

▲
 

 

Signature of authorized official 

Podpis upoważnionej osoby 

 Date (MM-DD-YYYY) 

Data (MM-DD-RRRR) 

 


