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 OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ (CRS) 
 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Pierwsze imię   

Drugie imię       

Nazwisko          

PESEL            

Data i miejsce urodzenia   -  -    w    

Państwo urodzenia      

Typ dokumentu tożsamości      

Seria i numer dokumentu tożsamości      

Aktualny adres zamieszkania:   -             
    kod pocztowy miejscowość, ulica,  numer domu, numer lokalu 
                                                      

                                                  
                                                                                              kraj 

Adres do korespondencji:      -    
                                     kod pocztowy                 miejscowość, ulica, numer  domu,  numer lokalu                          
   

         
                       kraj 

                                                                 

II. OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ  
Oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym Państwa/Państw:   

L.p. PAŃSTWO REZYDENCJI PODATKOWEJ NUMER TIN 
KRAJ REZYDENCJI NIE 

NADAJE TIN 

1    

2    

3    

 
Rozumiem, że informacje przeze mnie podane w niniejszym oświadczeniu są objęte w pełni postanowieniami 
regulującymi stosunki pomiędzy Klientem a PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów 
Zjednoczonych 61A (zwanym dalej Bankiem) określającymi, w jaki sposób Bank może wykorzystywać i 
przekazywać otrzymane informacje. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym oświadczeniu oraz informacje dotyczące 
Klienta i wszystkich rachunków raportowanych mogą zostać przekazane 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. 
 
Zobowiązuję się poinformować Bank o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub 
powoduje, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć w Banku nowe 
odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. 
 
Oświadczam, że dane złożone w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a ich 
wiarygodność potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

                                            
 
                                     

Czytelny podpis Klienta, Przedstawiciela ustawowego, Pełnomocnika 
 
Data   -  -     
 
Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia (dotyczy umów zawieranych w obecności Pracownika/Przedstawiciela Banku 
(Pełnomocnika Banku)) 
 
                 ………………………………………………………………………………….. 

                                            Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia w imieniu Banku                      
                                                                                                                                            
DEFINICJE 
 

CRS – (Common Reporting Standard) – standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych rezydentów 
państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
PAŃSTWO REZYDENCJI PODATKOWEJ – jurysdykcja lub państwo, w którym osoba fizyczna lub podmiot jest 
rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych 
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TIN – (Tax Identification Number)  rozumie się przez to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w 
przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach 
podatkowych 
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