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 OŚWIADCZENIE o Beneficjencie rzeczywistym 

 CIF KLIENTA (FIRMY) ………………………… 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………  

NIP      …………………………………………..      REGON ………………………………………….. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 299, z 
późn. zm.), (zwanej dalej: „Ustawą”), PLUS BANK S.A. (zwany dalej: „Bankiem”) został zobowiązany do ustalenia czy Klient zarządza środkami we 
własnym imieniu czy na rzecz beneficjenta rzeczywistego, a jeśli tak, do zidentyfikowania takiego beneficjenta rzeczywistego. Ustawa zobowiązuje Bank do 
podjęcia odpowiednich środków w celu ustalenia struktury własności i zależności Klienta.  

W celu realizacji zobowiązania ustawowego niezbędne jest wypełnienie poniższego oświadczenia. 

1. PODMIOTY WYŁĄCZONE Z KONIECZNOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 
 

(Zaznaczyć odpowiednie, jeśli ma zastosowanie.) 
 

Oświadczamy, że:  
 

  Klient jest spółką, której papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym podlegającą lub stosującą przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie 
ujawniania informacji 

 …………………………………………….………………………………………………………………………. 
Nazwa Giełdy        Kod ISIN Klienta 

  Klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego*   
(nie dotyczy kantorów i podmiotów dokonujących przekazów pieniężnych) 

 

   Klient jest organem administracji rządowej, organem samorządu terytorialnego lub organem egzekucyjnym. 
 

*Aktualny wykaz państw uznawanych za państwa równoważne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w tej sprawie, dostępny jest  
na życzenie Klienta w Oddziale Banku. 

 

2. WSKAZANIE DANYCH BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 
 

Ja, niżej podpisany/a / my, niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko (1)       Stanowisko/funkcja (1,2) 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko (1)       Stanowisko/funkcja (1,2) 

działając, jako przedstawiciel/e: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa Klienta (tj. osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości  Siedziba (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, kraj) (1) 
prawnej) (1)      

oświadczam/oświadczamy, że obecnie beneficjentami rzeczywistymi są następujące osoby fizyczne:   

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO  

 Udziałowiec / akcjonariusz / prawa do głosu powyżej 25%: 

……………………. (% udziałów) (1) 
   Sprawowanie kontroli    (1) 

   Właściciel Klienta   (1) 

……………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko  (1) 

 
………………………………………………………………………….. 
PESEL (1) 

………………………………………………………………………  
Miejsce urodzenia (miejscowość / kraj) (1) 

………………………………………………………………………… 
Data urodzenia (w przypadku osób nie posiadających PESEL) (1) 

 
…………………………………………………………………….. 
Typ dokumentu tożsamości (1) 

 
………………………………………………………………………...  
Seria i nr dokumentu tożsamości (1) 

 
………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,  
nr lokalu, kraj) (1) 

 
…………………………………………………………………………………......... 
Adres korespondencyjny  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, 
 nr lokalu, kraj) (1) 

INFORMACJE O REZYDENCJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 

  Rezydent (1)   Nierezydent (1) 

STATUS FATCA1 BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 
 Podatnik USA (1) 

Numer TIN2:  ……………………………………………….. (1) 
    Nie podatnik USA (1) 

                                                           
1 Status FATCA – status Klienta ustalany w oparciu o Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie 

poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz akt prawny Stanów Zjednoczonych Ameryki o 
ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych zwany FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act 



Załącznik nr 15 do Instrukcji w sprawie zasad i trybu otwierania i prowadzenia rachunków depozytowych dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. 
(tekst jednolity opracowany na podstawie Zarządzenia nr 79/2017 Prezesa Zarządu PLUS BANK S.A. z dnia 12.12.2017 r.)  
 
 

Strona 2 z 4 

 

REZYDENCJE PODATKOWE CRS3 BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 

Państwo rezydencji podatkowej4 inne niż USA (1) Numer TIN (1) Kraj rezydencji nie nadaje TIN  

1 (1) (1)       (1) 

2    

3    
 
 

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO  
 Udziałowiec / akcjonariusz / prawa do głosu powyżej 25%: 

……………………. (% udziałów) (1) 
   Sprawowanie kontroli    (1) 
   Właściciel Klienta   (1) 

……………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko (1) 

 
………………………………………………………………………….. 
PESEL  (1) 

 
………………………………………………………………………  
Miejsce urodzenia (miejscowość / kraj) (1) 

………………………………………………………………………… 
Data urodzenia (w przypadku osób nie posiadających Pesel) (1) 

 
…………………………………………………………………….. 
Typ dokumentu tożsamości (1) 

 
………………………………………………………………………...  
Seria i nr dokumentu tożsamości (1) 

 
 

………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,  
nr lokalu, kraj) (1) 

 
 

………………………………………………………………………………….......... 
Adres korespondencyjny  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, 
 nr lokalu, kraj) (1) 

INFORMACJE O REZYDENCJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 
  Rezydent  (1)   Nierezydent  (1) 

STATUS FATCA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 

 Podatnik USA  (1) 

Numer TIN:  ……………………………………………… (1) 
 Nie podatnik USA (1) 

REZYDENCJE PODATKOWE CRS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 

Państwo rezydencji podatkowej inne niż USA (1) Numer TIN (1) Kraj rezydencji nie nadaje TIN (1) 

1 (1) (1)      (1) 

2    

3    

 
Zobowiązuję/zobowiązujemy się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu FATCA oraz rezydencji podatkowej CRS 
beneficjentów rzeczywistych wymienionych powyżej w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż złożone oświadczenie straciło 
aktualność oraz do złożenia w Banku nowego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie 
konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.  

Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że informacje podane przeze mnie/nas w niniejszym oświadczeniu są objęte w pełni 
postanowieniami regulującymi stosunki Klienta z Bankiem określającymi, w jaki sposób Bank może wykorzystywać i przekazywać 
otrzymane informacje do właściwych organów podatkowych państwa, w którym rachunki są prowadzone oraz wymieniane z organami 
podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie Klient może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień  w 
zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych. 

Potwierdzam / potwierdzamy, że zgodnie z posiadaną przeze mnie / nas wiedzą: (1) 

  żaden z wymienionych wyżej beneficjentów rzeczywistych nie pełni znaczącej funkcji publicznej – PEP 
  jeden lub więcej z wymienionych wyżej beneficjentów rzeczywistych pełni (ą) znaczącą funkcję publiczną a mianowicie: 

1. …………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego zajmującego eksponowane stanowisko polityczne (PEP) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa funkcji publicznej pełnionej przez PEP (np. szef państwa/ rządu, członek parlamentu itp.) 

                                                                                                                                                                                                 
2 TIN - (Tax Identification Number) - numer identyfikacji podatkowej  
3 CRS - (Common Reporting Standard) -  standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych rezydentów państw należących do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

4
 Państwo rezydencji podatkowej – jurysdykcja lub państwo, w którym osoba fizyczna lub podmiot jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych 
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  jeden lub więcej z wymienionych wyżej beneficjentów rzeczywistych jest członkiem rodziny lub osobą blisko związaną z osobą 
pełniącą znaczącą funkcję publiczną a mianowicie: 

1. …………………………………………………………………………………………………………................ 
Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego zajmującego eksponowane stanowisko polityczne (PEP) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa funkcji publicznej pełnionej przez PEP (np. szef państwa/ rządu, członek parlamentu itp.) 

 
oraz zobowiązuję/zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Banku, w formie pisemnej, o jakichkolwiek zmianach 
osobowych, które wystąpiły na liście beneficjentów rzeczywistych.  
Ponadto zobowiązuję/zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania wskazanego wyżej beneficjenta rzeczywistego,  
że PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  jest administratorem jego danych osobowych i będzie je przetwarzał w celu spełnienia 
obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o. Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu z dnia 16.11.2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 299, z późn. zm.). Beneficjentowi 
rzeczywistemu przysługuje prawo dostępu do  treści danych osobowych oraz ich poprawiania.  
 
 
Oświadczam/oświadczamy, że dane złożone w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
 
 

                         

                    Pieczęć firmowa                                                                                                Podpisy osób reprezentujących Klienta 

        

              Data przyjęcia Oświadczenia Podpis i pieczęć przyjmującego Pracownika Banku 

 

INFORMACJA DLA KLIENTA 

1. Bank jest zobowiązany do przekazania do administracji podatkowej USA oraz do właściwych organów podatkowych państw,  
w których Klient jest rezydentem podatkowym  (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących: 
1) podatników USA,* 
2) osób w przypadku, których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które na prośbę Banku nie 

dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA*, 
3) rezydentów podatkowych innego państwa lub państw. 

2. Bank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego przez Klienta powyżej oświadczenia, a w przypadku stwierdzenia 
przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność tego oświadczenia, Bank zobowiązany jest do wykonania obowiązków 
sprawozdawczych wskazanych w pkt 1 powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności złożonego powyżej oświadczenia Bank może 
wystąpić do Klienta z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji. 

3. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Bank. Oświadczenie o statusie FATCA gromadzone 
jest na potrzeby realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki 
wynikających z umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014 r. 
Oświadczenie o rezydencji podatkowej (CRS) gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy 
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania 
lub usunięcia.  

 
* Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue 

Code) według którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków: 1) posiada 
amerykańskie obywatelstwo, 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest 
posiadaczem tzw. Zielonej Karty), 3) dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków 
przewidzianych w przepisach USA, 4) spełniła test długości pobytu, to znaczy osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając liczbę dni 
pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa 
lata wstecz). 

 

OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA 

1. Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” zgodnie z definicją określoną w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu z dnia 16.11.2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 299 z poźn. zm.) rozumie się: 
a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ 

na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, 
b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu 

wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem 
spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii 
Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,  

c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym 
powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących 
czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

2. Co do zasady oświadczenie odbierane jest od wszystkich Klientów instytucjonalnych, z wyjątkiem podmiotów wyłączonych  
z konieczności ustalenia beneficjenta rzeczywistego. 
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3. Najczęściej występujące struktury własności: 
a) w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, będącej spółką córką spółki notowanej na rynku regulowanym 

należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować spółkę matkę oraz rynek regulowany na którym spółka ta jest notowana, 
b) w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, posiadającej kilku znaczących udziałowców lub właścicieli 

kontrolujących spółkę należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować osoby fizyczne, które są właścicielami lub kontrolują 
osobę prawną bezpośrednio lub pośrednio posiadając lub kontrolując udziały, akcje lub prawa głosu w wysokości powyżej 
25% w tej samej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela. 

c) w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, z rozproszoną strukturą własności należy wypełnić oświadczenie, 
aby zidentyfikować członków zarządu. 

4. Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się następujące osoby fizyczne (zgodnie z art. 2 ust. 
1f) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu):  
a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów 

najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu,  
z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków organów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, 
ambasadorów, charges d’affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych 
przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania 
spełniania przesłanek określonych w niniejszym punkcie.  

b. małżonków osób, których mowa w pkt. a) lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci tych osób,  
o których mowa w pkt. a), małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,  

c. które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt. a) w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub 
są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątków podmiotów prawa, jeżeli zostały one 
założone na rzecz tych osób.  

 

 

Zasady odbierania oświadczenia od szczególnych wybranych kategorii podmiotów, w których sposób obowiązku odbioru lub 
wypełnienia oświadczenia może powodować trudności interpretacyjne: 

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – w tym przypadku oświadczenie jest wymagane, w polach 
stanowisko/funkcja/stosunek własnościowy należy wpisać ,,właściciel” 

2. Spółka nienotowana na rynku regulowanym, będąca spółką-córką spółki notowanej na rynku regulowanym – należy wypełnić 
oświadczenie, by zidentyfikować spółkę-matkę oraz rynek regulowany, na którym jest notowana. 

3. Spółka nienotowana na rynku regulowanym, posiadająca niewielką liczbę znaczących udziałowców lub właścicieli kontrolujących 
spółkę – należy wypełnić oświadczenie, by zidentyfikować udziałowców lub właścicieli kontrolujących spółkę. 

4. Spółka nienotowana na rynku regulowanym posiadająca dużą liczbę drobnych udziałowców lub właścicieli – w tym przypadku 
niemożliwe jest wskazanie wszystkich właścicieli. Kontrola nad spółką sprawowana jest przez zarząd, a nie przez właścicieli. 
Dlatego też należy wskazać osoby reprezentujące spółkę, wymienione w KRS. 

5. Organizacje non-profit, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej – w oświadczeniu powinny się znaleźć dane osób 
uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów. 

6. Fundacje: 
Fundacja, gdy nie posiada udziałowców należy zidentyfikować członków zarządu, lub wskazać osoby czerpiące korzyści z 
działalności fundacji lub wskazać osoby, w których głównym interesie utworzono fundację lub osoby, w których głównym interesie 
działa fundacja. 
 

Oświadczenie musi być wypełnione przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub podmiotu nieposiadającego 
osobowości prawnej, tj. te osoby, które podpisują umowy w imieniu spółki.  

(1) Dane obowiązkowe. 
(2) Należy wskazać osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej (np. prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający). 

    


