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Informacja CRS dla Klienta instytucjonalnego 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami (Dz. U. z 2019r. poz. 648), Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu jest zobowiązany do 

stosowania procedur należytej staranności, pozwalających na weryfikację rachunków bankowych, celem 

zidentyfikowania, czy ich posiadacze mają inną niż polska rezydencję podatkową. Na wypadek 

zidentyfikowania takich osób, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu jest ponadto zobowiązany stosować 

procedurę sprawozdawczą, umożliwiającą przekazywanie informacji o nich do właściwego organu, jakim jest 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

Celem realizacji wykazanych powyżej obowiązków Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu podobnie jak 

pozostałe banki w Polsce, jest zobowiązany do uzyskiwania od swoich Klientów oświadczeń i dokumentów, 

wskazujących na ich rezydencję podatkową, a zatem państwo, w którym znajduje się ich siedziba lub miejsce 

wykonywania faktycznego zarządu. 

Z obowiązkiem nałożonym na Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu koreluje również obowiązek jego 

Klientów do składania żądanych oświadczeń pod rygorem odmowy otwarcia rachunku bankowego, 

przewidziany przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 Ustawy. Tym samym konieczność złożenia oświadczenia o 

rezydencji podatkowej podmiotu wnioskującego o otwarcie nowego rachunku bankowego staje się nieodzowna i 

konieczna dla realizacji postanowień Ustawy, a co za tym idzie również zobowiązań zaciągniętych przez Polski 

Rząd wobec innych państw zrzeszonych na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Unii 

Europejskiej. 

Złożenie oświadczenia koniecznego dla realizacji wymogów Ustawy wymaga nie tylko wskazania rezydencji 

podatkowej, ale również – między innymi – tzw. statusu CRS. Podmioty mogą zostać zakwalifikowane do 

jednego z trzech statusów CRS, jakimi są: Aktywny NFE, Pasywny NFE oraz instytucja finansowa (skrótowe 

definicje tych pojęć zostały wskazane poniżej). Określenie i wskazanie swojego statusu CRS jest obowiązkiem 

Klienta. 

Definicje statusów CRS Klienta instytucjonalnego 

LP 
Status CRS Klienta 

instytucjonalnego 
Definicja Przykładowe podmioty 

1 Instytucja finansowa Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, 

dom maklerski, fundusz inwestycyjny, 

fundusz emerytalny lub inny podmiot 

prowadzący analogiczną działalność, tj. 

działalność w zakresie: 

 

- przyjmowania depozytów, 

- oferowania ubezpieczeń z elementem 

inwestycyjnym, 

- przechowywania aktywów na rzecz innych 

osób, 

- inwestowania, zarządzania lub 

administrowania środkami finansowymi 

innych osób. 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 

następujące podmioty:  

 

• Bank (w tym bank spółdzielczy), 

• SKOK, 

• Zakład ubezpieczeń na życie, 

• Dom maklerski, 

• Fundusz inwestycyjny, 

• Fundusz emerytalny, 

• Trust. 

2 Aktywny podmiot 

niefinansowy – podmiot 

giełdowy lub powiązany 

z podmiotem giełdowym 

Podmiot niebędący instytucją finansową, 

który jest notowany na rynku giełdowym lub 

jest powiązany w rozumieniu CRS (50% 

udział bezpośredni lub pośredni w 

podmiocie składającym oświadczenie ma 

podmiot notowany na giełdzie, podmiot 

składający oświadczenie posiada taki udział 

w podmiocie notowanym na giełdzie lub też 

jeden podmiot posiada taki udział w 

podmiocie składającym oświadczenie i 

podmiocie notowanym na giełdzie). 

 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 

następujące podmioty:  

 

• Spółka notowana na giełdzie w 

Polsce lub w innym kraju, 

• Podmiot należący do grupy 

kapitałowej, w której podmiot 

dominujący jest notowany na 

giełdzie w Polsce lub innym kraju 

np. spółka akcyjna, spółki  zależne 

od innych spółek (wynika z KRS) 

 

3 Aktywny Podmiot Podmiot niebędący instytucją finansową, Wskazane obok warunki spełniają m.in. 
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Niefinansowy – 

instytucje rządowe, bank 

centralny, organizacje 

międzynarodowe 

posiadający jeden z poniższych statusów: 

 

- instytucji rządowej, 

- banku centralnego,  

- organizacji międzynarodowej. 

 

następujące podmioty: 

• Organy administracji rządowej, 

agencje rządowe, jednostki 

samorządu terytorialnego i 

podmioty podlegające np.szkoły), 

• Narodowy Bank Polski lub bank 

centralny innego kraju, 

• ONZ, NATO. 

4 Aktywny Podmiot 

Niefinansowy - inne 

Podmiot niebędący instytucją finansową, u 

którego ponad 50% dochodów brutto w 

poprzednim roku kalendarzowym miało 

charakter aktywny (tj. inny niż dochody o 

charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, 

dywidendy, przychody ze sprzedaży 

papierów wartościowych, z instrumentów 

pochodnych, z funduszy inwestycyjnych 

etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych 

przez ten podmiot w poprzednim roku 

kalendarzowym stanowiły aktywa, które 

generują dochód aktywny. 

 

Do tej kategorii zaliczają się również 

podmioty wykonujące działalność 

charytatywną, zwolnione w kraju swojej 

siedziby z opodatkowania.  

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 

następujące podmioty:  

• Spółka prowadząca działalność 

handlową, produkcyjną lub 

świadcząca usługi z siedzibą w 

Polsce lub w innym kraju np. sp.z 

o.o., sp. cywilna. 

• Organizacje charytatywne, 

stowarzyszenia, fundacje. 

• SKO, PKZP, Rada Rodziców, 

Spółdzielnie. 

 

5 Pasywny Podmiot 

Niefinansowy 

Podmiot niebędący instytucją finansową, 

posiadający siedzibę w Polsce lub innym 

kraju, nie zaliczający się do żadnej z 

kategorii Aktywnego Podmiotu 

Niefinansowego wskazanych powyżej.  

 

Do tej kategorii zaliczają się również 

podmioty inwestycyjne (np. fundusze, 

trusty) z krajów, które nie przystąpiły do 

CRS (np. USA). 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 

następujące podmioty:  

• Spółka (istniejąca dłużej niż 24 

miesiące), nieprowadząca 

rzeczywistej działalności 

gospodarczej, osiągająca jedynie 

dochody inwestycyjno-

oszczędnościowe, 

• Spółka działająca na zasadach 

holdingu, która jest właścicielem 

instytucji finansowych, 

• Fundusz inwestycyjny lub trust z 

USA. 

 

 


