FATCA Declaration
Δήλωση βάσει του FATCA
Non-Financial Foreign Entities
Μη Χρηματοοικονομικές Οντότητες της Αλλοδαπής
Bank use only
Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα
Client Entity Name
Επωνυμία Οντότητας
Πελάτη

Customer Number
Αριθμός Πελάτη

Client Entity Permanent Residence Address. Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered
address)
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της οντότητας του πελάτη. Μην χρησιμοποιείτε ταχυδρομική θυρίδα ή
διεύθυνση κατοικίας τρίτου (πέραν της επίσης διεύθυνσης)

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
Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας είναι αυτή που θεωρείται ως τέτοια για φορολογικούς σκοπούς ή, εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση , η διεύθυνση της έδρας σας.

Mailing address (if different from above)
Ταχυδρομική διεύθυνση (αν διαφέρει από την παραπάνω)

Country or Territory of Incorporation
Χώρα ή επικράτεια/εδαφικό διαμέρισμα σύστασης

PART I
ΜΕΡΟΣ Ι
FATCA ENTITY CLASSIFICATION STATUS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATCA
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:
Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 4, υπότιτλος A (άρθρα 1471 έως 1474) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των ΗΠΑ (οι
διατάξεις του οποίου είναι γνωστές και ως νόμος για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής ) και τους
σχετικούς κανονισμούς του, ο/οι υπογραφόμενος/οι (διαγράψτε ανάλογα) βεβαιώνω/ ουμε τα ακόλουθα σε σχέση με την ως
άνω οντότητα:

1.

The entity is not a US Person as defined in §7701(a)(30) of the United States Internal Revenue Code
Η οντότητα δεν είναι πρόσωπο των ΗΠΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7701(a)(30) του Κώδικα
Εσωτερικών Προσόδων των ΗΠΑ

2.

The entity is not a financial institution
Η οντότητα δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

3.

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.
Η οντότητα πληροί τα κριτήρια της Μη Χρηματοοικονομικής Οντότητας της Αλλοδαπής (Non-Financial Foreign
Entity) που επιλέχθηκε στο Μέρος II Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες στο Μέρος II προσεκτικά και
να επιλέξετε έναν από τους τύπους οντοτήτων

4.

The entity is not acting as agent, intermediary or nominee of another person or organization.
Η οντότητα δεν ενεργεί ως προστηθείς, μεσάζων ή εκπρόσωπος άλλου προσώπου ή οργανισμού.

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.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για την παρούσα Δήλωση ή σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες εάν η ως άνω οντότητα
πληροί κάποιο από τα κριτήρια που μνημονεύονται στην παρούσα Δήλωση, απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό.
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.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Δήλωση παρέχονται
στο κεφάλαιο 4, υπότιτλος A (άρθρα 1471 έως 1474) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των ΗΠΑ και τους
σχετικούς κανονισμούς του.
If you are unable to sign this declaration, please provide an IRS tax form, which can be obtained here:
Εάν δεν είστε σε θέση να υπογράψετε την παρούσα δήλωση, παρακαλείσθε να προσκομίσετε έντυπο της
Φορολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.irs.gov/Forms-&-Pubs.

Please sign on page 13 of this form.

Παρακαλείσθε να υπογράψετε στη σελίδα 13 του εν λόγω εντύπου.

PART II
MEPOIlI

Active Non-Financial Foreign Entity
Ενεργή Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:


Less than 50% of the entity’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive
Income.
Λιγότερο από το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος της οντότητας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλη
ισχύουσα περίοδο αναφοράς είναι παθητικό εισόδημα.
and
και
 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)
Λιγότερο από το 50% των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η οντότητα είναι στοιχεία που παράγουν παθητικό
εισόδημα ή κατέχονται για την παραγωγή παθητικού εισοδήματος (υπολογιζόμενο ως σταθμισμένος μέσος όρος του
ποσοστού των παθητικών περιουσιακών στοιχείων σε τριμηνιαία βάση)

For purposes of applying this test, passive income includes dividends, interest, rents, royalties, annuities, and certain other forms of
passive income. See Regulations section 1.1472-1(c)(1)(iv)(A) for additional detail for the definition of passive income.
Also see Regulations section 1.1472-1(c)(1)(iv)(B) for exceptions from the definition of passive income for certain types of income.
Για τους σκοπούς του παρόντος, το παθητικό εισόδημα περιλαμβάνει μερίσματα, τόκους, μισθώματα, δικαιώματα, προσόδους (ράντες) και
ορισμένες άλλες μορφές παθητικού εισοδήματος. Βλ. άρθρο 1.1472-1(c)(1)(iv)(Α) των Κανονισμών για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
τον ορισμό του παθητικού εισοδήματος.
Βλ. επίσης άρθρο 1.1472-1(c)(1)(iv)(B) των Κανονισμών για εξαιρέσεις συγκεκριμένων τύπων εισοδήματος από τον ορισμό του παθητικού
εισοδήματος

Start Up Non-Financial Foreign Entity
Νεοφυής Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 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):
H οντότητα συστάθηκε στις (ή, εάν πρόκειται για νέο εταιρικό σκοπό, η ημερομηνία της απόφασης του συμβουλίου με
τον οποίο εγκρίνεται ο νέος εταιρικός σκοπός):

Please state day, month and year – Date must be less than 24 months prior to date of payment
Αναγράψτε ημέρα, μήνα και έτος – Η ημερομηνία πρέπει να είναι εντός 24 μηνών από την ημερομηνία πληρωμής


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 NFFE
H οντότητα δεν βρίσκεται ακόμη σε επιχειρησιακή λειτουργία ούτε έχει ιστορικό λειτουργίας, ή επενδύει κεφάλαια σε
στοιχεία ενεργητικού με σκοπό να δραστηριοποιηθεί σε νέο εταιρικό σκοπό, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του οποίου
δεν εμπίπτουν στις ασκούμενες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από παθητικές Μη Χρηματοοικονομικές Οντότητες της
Αλλοδαπής,
 The entity is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and
Η οντότητα επενδύει κεφάλαια σε στοιχεία ενεργητικού με σκοπό να ασκήσει δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις
ασκούμενες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και
 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.
H οντότητα δεν λειτουργεί (ούτε διατείνεται ότι λειτουργεί) ως κεφάλαιο επενδύσεων, π.χ. ως ιδιωτικό αμοιβαίο
κεφάλαιο (private equity fund), κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital fund), κεφάλαιο εξαγοράς
μέσω μόχλευσης (leveraged buyout fund) ή άλλο επενδυτικό όχημα με σκοπό την εξαγορά ή χρηματοδότηση
εταιρειών και εν συνεχεία τη διατήρηση συμμετοχών στις εν λόγω εταιρείες ως κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία
για επενδυτικούς σκοπούς.

Foreign Government, Government of a U.S. Possession or Foreign Central Bank of Issue
Δημόσιο αλλοδαπού κράτους (Foreign Government), Δημόσιο κτήσης των ΗΠΑ
ή Κεντρική τράπεζα της αλλοδαπής

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:


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; and
Η οντότητα δεν είναι οντότητα του Δημοσίου των ΗΠΑ, πολιτικής υποδιαίρεσης του εν λόγω Δημοσίου (ήτοι, μεταξύ
άλλων, πολιτεία, επαρχία, κομητεία ή δήμος), ή δημόσιος φορέας που επιτελεί λειτουργία του εν λόγω Δημοσίου ή της
πολιτικής υποδιαίρεσης αυτού, οντότητα του Δημοσίου εδαφικού διαμερίσματος των ΗΠΑ (ήτοι, της Αμερικανικής Σαμόα,
της Κοινοπολιτείας των Νήσων Βόρειες Μαριάννες, του Γκουάμ, Κοινοπολιτείας του Πουέρτο Ρίκο, των Παρθένων Νήσων
των ΗΠΑ), ή Κεντρική τράπεζα της αλλοδαπής, και



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)).
Η οντότητα είναι επικαρπωτής της πληρωμής και δεν ασκεί εμπορικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του είδους
που ασκούνται από ασφαλιστική εταιρεία, ίδρυμα θεματοφυλακής ή καταθετικό ίδρυμα σε σχέση με τις πληρωμές, τους
λογαριασμούς ή τις υποχρεώσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα Δήλωση (εκτός εάν τούτο επιτρέπεται βάσει του
άρθρου 1.1471-6(h)92)).

Publicly Traded Non-Financial Foreign Entity
Εισηγμένη Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:



It is a foreign corporation that is not a financial institution and
Είναι κεφαλαιουχική εταιρεία της αλλοδαπής που δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και
The stock of the entity is regularly traded on one or more established securities markets. Οι μετοχές της
οντότητας τελούν υπό τακτική διαπραγμάτευση σε μία ή περισσότερες καθιερωμένες αγορές αξιών.

Name one securities exchange upon which the stock is regularly traded
Κατονομάστε μία χρηματιστηριακή αγορά στην οποία τελούν υπό τακτική διαπραγμάτευση οι μετοχές

Non-Financial Foreign Entity Affiliate of a Publicly Traded Corporation
Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής που είναι
Συνδεδεμένη Εταιρεία Εισηγμένης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
• It is a foreign corporation that is not a financial institution and
Είναι κεφαλαιουχική εταιρεία της αλλοδαπής που δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και
• 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;
Η οντότητα αποτελεί μέλος του ίδιου διευρυμένου συνδεδεμένου ομίλου ως οντότητα της οποίας οι μετοχές τελούν
υπό τακτική διαπραγμάτευση σε μία ή περισσότερες καθιερωμένες αγορές αξιών
The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is :
Η επωνυμία της οντότητας, της οποίας οι μετοχές τελούν υπό τακτική διαπραγμάτευση σε μία ή περισσότερες

καθιερωμένες αγορές αξιών, είναι :

and
και
The name of the securities market on which the stock is regularly traded is:
Η ονομασία της αγοράς αξιών στην οποία τελούν υπό τακτική διαπραγμάτευση οι μετοχές είναι:

Excepted Nonfinancial Group Entity
Εξαιρούμενη Οντότητα Μη Χρηματοοικονομικού Ομίλου

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:


The entity is a holding company, treasury center, 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);
Η οντότητα είναι εταιρεία συμμετοχών , ταμειακό κέντρο , ή εξαρτημένη εταιρεία παροχής πιστώσεων και όλες
ουσιαστικώς οι δραστηριότητες της οντότητας είναι λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 1.1471 5(e)(5)(i)(C) έως (E),



The entity is a member of a nonfinancial group described in §1.1471-5(e)(5)(i)(B); Η οντότητα είναι
μέλος χρηματοοικονομικού ομίλου που περιγράφεται στο άρθρο 1.1471-5(e)(5)(i)(B),



The entity is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group);
and
Η οντότητα δεν είναι καταθετικό ίδρυμα ή ίδρυμα θεματοφυλακής (για τρίτους πέραν των μελών του
διευρυμένου συνδεδεμένου ομίλου της οντότητας), και



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.
Η οντότητα δεν λειτουργεί (ούτε διατείνεται ότι λειτουργεί) ως κεφάλαιο επενδύσεων, π.χ. ως ιδιωτικό αμοιβαίο
κεφάλαιο (private equity fund), κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital fund), κεφάλαιο εξαγοράς μέσω
μόχλευσης (leveraged buyout fund) ή άλλο επενδυτικό όχημα με επενδυτική στρατηγική την εξαγορά ή χρηματοδότηση
εταιρειών και εν συνεχεία τη διατήρηση συμμετοχών στις εν λόγω εταιρείες ως κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία για
επενδυτικούς σκοπούς.

Non-Financial Foreign Entity in Liquidation or Bankruptcy
Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής υπό Εκκαθάριση ή Πτώχευση
The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
Date:
Ημ/νία:



The entity filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on
Η οντότητα υπέβαλε σχέδιο εκκαθάρισης, σχέδιο εξυγίανσης ή αίτηση πτώχευσης στις



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;
Την τελευταία 5ετία η οντότητα δεν άσκησε δραστηριότητα ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ούτε ενήργησε ως
παθητική Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής,



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
Την τελευταία 5ετία η οντότητα δεν άσκησε δραστηριότητα ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ούτε ενήργησε ως
παθητική Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής,



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.
Η οντότητα έχει προσκομίσει, ή πρόκειται να προσκομίσει, έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως κατατεθείσα αίτηση υπαγωγής
σε καθεστώς πτώχευσης ή άλλο δημόσιο έγγραφο που στοιχειοθετεί τον ισχυρισμό της, εάν παραμένει υπό καθεστώς
πτώχευσης ή εκκαθάρισης για διάστημα άνω των τριών ετών.

US Territory Non-Financial Foreign Entity
Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής σε Έδαφος των ΗΠΑ

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:


The entity is an entity that is organized in a possession of the United States;
Η οντότητα είναι μια οντότητα που είναι οργανωμένη στην κατοχή των Ηνωμένων Πολιτειών



The entity does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business,
H οντότητα δεν δέχεται καταθέσεις στο πλαίσιο συνήθους τραπεζικής ή παρεμφερούς
δραστηριότητας,



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;
H οντότητα δεν φυλάσσει, ως σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς της, χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού για λογαριασμό τρίτων, ούτε είναι ασφαλιστική εταιρεία (ή εταιρεία συμμετοχών που
ελέγχει ασφαλιστική εταιρεία) που εκδίδει εντολές πληρωμής ή υποχρεούται να πραγματοποιεί
πληρωμές σε σχέση με χρηματοοικονομικό λογαριασμό,
and
και



All of the owners of the entity are bona fide residents of the possession in which the entity is
organized or incorporated.
Όλοι οι κύριοι της οντότητας είναι αδιαμφισβήτητα κάτοικοι της κτήσης στην οποία έχει συσταθεί ή
ιδρυθεί η οντότητα.

Non-Profit Organization
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός

The entity listed above satisfies the following criteria:
Η ως άνω οντότητα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:








The entity is established and maintained in its country or territory of residence exclusively for religious,
charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
Η οντότητα έχει συσταθεί και λειτουργεί στη χώρα ή επικράτεια/εδαφικού διαμερίσματος κατοικίας της
αποκλειστικά για θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς ή
εκπαιδευτικούς σκοπούς,
The entity is exempt from income tax in its country or territory of residence; Η οντότητα
απαλλάσσεται της φορολόγησης εισοδήματος στη χώρα ή επικράτεια/εδαφικό διαμέρισμα
κατοικίας της
The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
Η οντότητα δεν έχει μετόχους ή μέλη που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας επί του εισοδήματος ή των
περιουσιακών στοιχείων της,
Neither the applicable laws of the entity's country or territory 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
Ούτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας ή επικρατείας/εδαφικού διαμερίσματος κατοικίας της οντότητας, ούτε
βάσει των συστατικών εγγράφων της επιτρέπεται να διανέμονται εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία της οντότητας σε
φυσικά πρόσωπα ή μη φιλανθρωπικές οντότητες ή να χρησιμοποιούνται επ' ωφελεία τους για άλλο λόγο πέραν της
άσκησης των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της οντότητας, ή ως καταβολή εύλογης αμοιβής έναντι της παροχής
υπηρεσιών ή ως πληρωμή που αντιπροσωπεύει την εύλογη αγοραία αξία ακινήτων που αγόρασε η οντότητα, και
The applicable laws of the entity's country or territory 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 Organization or escheats
to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.
Στη νομοθεσία της χώρας ή επικρατείας/εδαφικού διαμερίσματος κατοικίας ή στα συστατικά έγγραφά της οντότητας
προβλέπεται ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή λύσης της οντότητας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της θα διανεμηθούν
σε οντότητα του Δημοσίου της αλλοδαπής, οντότητα που υπάγεται οργανικά σε οντότητα του Δημοσίου της αλλοδαπής
ή οντότητα που ελέγχεται από το Δημόσιο της αλλοδαπής, ή σε άλλο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ή ως ιδιοκτησία που
περιέρχεται στο Δημόσιο της χώρας ή επικρατείας/εδαφικού διαμερίσματος κατοικίας της οντότητας ή σε οποιαδήποτε
πολιτική υποδιαίρεσή του.

International Organization
Διεθνής Οργανισμός

Either
Είτε
I certify that the entity listed above is an international organization described in section 7701(a)(18).
Βεβαιώνω ότι η ως άνω οντότητα είναι διεθνής οργανισμός όπως περιγράφεται στο άρθρο 7701(a)(18).
Or
'Η
I certify that the entity listed above:
Βεβαιώνω ότι η ως άνω οντότητα:

•

Is comprised primarily of foreign governments;
Αποτελείται κυρίως από αλλοδαπές κυβερνήσεις,

•

Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the
International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign
government;
Είναι αναγνωρισμένη ως διακρατικός ή υπερεθνικός οργανισμός που διέπεται από δίκαιο της αλλοδαπής
που είναι παρόμοιο με τον Νόμο περί ασυλίας των διεθνών οργανισμών (International Organizations
Immunities Act) των ΗΠΑ ή έχει σε ισχύ συμφωνία έδρας με αλλοδαπή κυβέρνηση,

•

The benefit of the entity's income does not inure to any private person; and
Δεν προσπορίζεται φυσικό πρόσωπο τα έσοδα της οντότητας, και

•

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 which this form is submitted (except as permitted in §1.14716(h)(2)).
Είναι επικαρπωτής της πληρωμής και δεν ασκεί εμπορικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του είδους
που ασκούνται από ασφαλιστική εταιρεία, ίδρυμα θεματοφυλακής ή καταθετικό ίδρυμα σε σχέση με τις
πληρωμές, τους λογαριασμούς ή τις υποχρεώσεις για τις οποίες υποβάλλεται το παρόν έντυπο (εκτός εάν
τούτο επιτρέπεται βάσει του άρθρου 1.1471-6(h)2)).

Passive Non-Financial Foreign Entity
Παθητική Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα της Αλλοδαπής Passive Non-Financial Foreign
Entity)



The entity is not a foreign financial institution and not certifying its status as any other type of Non-Financial
Foreign Entity and
Η οντότητα δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και δεν δηλώνει ότι ανήκει σε οποιονδήποτε
άλλο τύπο Μη Χρηματοοικονομικής Οντότητας της Αλλοδαπής (Non-Financial Foreign Entity) και



Information on the entity’s substantial U.S. owners or if applicable, controlling U.S persons,
are listed below
Πληροφορίες σχετικά με τον ουσιαστικό κύριο της οντότητας που είναι πρόσωπο των
ΗΠΑ ή ελέγχον πρόσωπο των ΗΠΑ (substantial US owner) παρατίθενται κατωτέρω
Or
‘Η



The entity has no substantial U.S. owners or if applicable, controlling U.S. Persons
Η οντότητα δεν έχει ουσιαστικό κύριο που είναι πρόσωπο των ΗΠΑ ή ελέγχον πρόσωπο
των ΗΠΑ (substantial US owner)

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:
Ως ουσιαστικός κύριος που είναι πρόσωπο των ΗΠΑ (substantial U.S. owner) (σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 1.1473-1(b) των
Κανονισμών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ) νοείται κάθε κατονομαζόμενο πρόσωπο των ΗΠΑ το οποίο:
(i) Owns, directly or indirectly, more than 10 percent (by vote or value) of the stock of any foreign corporation;
Κατέχει άμεσα ή έμμεσα άνω του 10% (βάσει αριθμού ψήφων ή αξίας) των μετοχών κεφαλαιουχικής εταιρείας
(Corporation)της αλλοδαπής,
(ii) Owns, directly or indirectly, more than 10 percent of the profits or capital interests in a foreign partnership;
Κατέχει άμεσα ή έμμεσα άνω του 10% των κερδών ή κεφαλαιακών συμμετοχών προσωπικής εταιρείας (Partnership) της
αλλοδαπής,
(iii) 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
Λογίζεται ως κύριος καταπιστεύματος (Trust) της αλλοδαπής βάσει των άρθρων 671 έως 679 του Κώδικα Εσωτερικών
Προσόδων των ΗΠΑ (U.S. Internal Revenue Code), ή
(iv) Holds, directly or indirectly, more than a 10 percent beneficial interest in a trust.
Κατέχει άμεσα ή έμμεσα άνω του 10% ποσοστό επικαρπίας επί καταπιστεύματος (Trust).
Controlling persons (as defined under the model IGA) means the natural person who exercise control over an Entity. In the case of a
trust, such term menas 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.
Ελέγχον πρόσωπο (όπως ορίζεται από το μοντέλο IGA) είναι ένα φυσικό πρόσωπο που εν τέλει έχει ελέγχουσα συμμετοχή στην
Οντότητα. Όταν κανένα φυσικό πρόσωπο δεν ασκεί έλεγχο μέσω κυριότητας, τα Ελέγχοντα Πρόσωπα της Οντότητας είναι τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην Οντότητα με άλλα μέσα. Για ένα καταπίστευμα, ως Ελέγχοντα Πρόσωπα νοούνται ο ή οι
καταπιστευματοπάροχοι, ο ή οι καταπιστευματοδόχοι, ο ή οι προστάτες (εφόσον υπάρχουν), ο ή οι δικαιούχοι ή οι τάξεις των δικαιούχων
και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα ασκούν τον τελικό πραγματικό έλεγχο επί του
καταπιστεύματος.

Full Name
Ονοματεπώνυμο

Full Name
Ονοματεπώνυμο

Permanent Residential
Address

Permanent Residential
Address

Διεύθυνση Μόνιμης
Κατοικίας

Διεύθυνση Μόνιμης
Κατοικίας

United States Tax
Identification Number

United States Tax
Identification Number

Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου ΗΠΑ

Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου ΗΠΑ

Please provide details of any additional substantial U.S. owners or controlling U.S. persons on an additional sheet
Εάν υπάρχουν και άλλοι ουσιαστικοί κύριοι που είναι πρόσωπα των ΗΠΑ (substantial U.S. owner) ή ελέγχοντα
πρόσωπα των ΗΠΑ, παραθέστε τα στοιχεία τους σε συμπληρωματικό φύλλο.

I/We declare that:
Δηλώνω/ουμε ότι:


All statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete
Tα αναφερόμενα στην παρούσα δήλωση είναι, εξ όσων δύναμαι/εθα να γνωρίζω/ουμε και να
πιστεύω/ουμε, πλήρη και ακριβή.



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.
Εάν κάποιες από τις πληροφορίες που παρείχα/με με την παρούσα δήλωση καταστούν ανακριβή, θα
ενημερώσω/ουμε την HSBC το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών.

Signature
Υπογραφή

Signature
Υπογραφή

Full Name
Oνοματεπώνυμο

Full Name
Oνοματεπώνυμο

Official Position
Επίσημη Ιδιότητα

Official Position
Επίσημη Ιδιότητα

Date
Ημερομηνία

Date
Ημερομηνία

Signature
Υπογραφή

Signature
Υπογραφή

Full Name
Oνοματεπώνυμο

Full Name
Oνοματεπώνυμο

Official Position
Επίσημη Ιδιότητα

Date
Ημερομηνία

Official Position
Επίσημη Ιδιότητα

Date
Ημερομηνία

Please use the Additional Signature Insert for more to sign in accordance with your mandate
Χρησιμοποιήστε το πεδίο πρόσθετων υπογραφών για περισσότερες υπογραφές βάσει των δικαιωμάτων υπογραφής σας

