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Dane firmy: 
 

Nazwa   
 

Adres siedziby  
 

REGON  
 

NIP  KRS  

zwana dalej „firmą” 
 

 
OŚWIADCZENIE FATCA DLA  

OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ, O ILE POSIADAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ (Z WYŁĄCZENIEM INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH) 
 
W związku z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 
FATCA działając w imieniu 
 
……….……………………………………………………………………………………………........................................................................... 

(proszę podać pełną nazwę firmy) 
 
poniżej składam stosowne oświadczenie: 
 
 
Oświadczam, że  
(proszę zaznaczyć właściwą pozycję) 
 
 firma rozlicza się z podatków wyłącznie w Polsce i nie ma obowiązku rozliczania się z podatków w innych krajach, 

w tym USA (jest wyłącznie polskim podatnikiem), jednocześnie oświadczam, że szczegółowy status FATCA to: 
  Aktywny Podmiot Niefinansowy 
  Pasywny Podmiot Niefinansowy 
 
 
 firma jest amerykańskim podatnikiem (zgodnie z Amerykańskim Kodeksem Podatkowym) 

 
Nr TIN (Numer Identyfikacji Podatkowej w USA)............................................................................. 

 
 
 firma nie rozlicza się z podatków wyłącznie w Polsce (nie jest wyłącznie polskim podatnikiem) i nie jest 

amerykańskim podatnikiem (zgodnie z Amerykańskim Kodeksem Podatkowym), jednocześnie oświadczam, że 
szczegółowy status FATCA to: 

  Aktywny Podmiot Niefinansowy 
  Pasywny Podmiot Niefinansowy 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania 
mBanku o tym fakcie w celu dokonania aktualizacji danych, które uległy zmianie. 
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są prawdziwe, kompletne i zostały podane dobrowolnie.  

 
 
 
 
 
 

……………………........................................................... 
(data i podpis osób uprawnionych do działania w imieniu firmy) 
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Podpis złożono w mojej obecności, tożsamość stwierdzono na podstawie dokumentu tożsamości. 
 

……………………........................................................... 
 (pieczątka funkcyjna, podpis z upoważnienia Banku) 


