MOKESČIŲ MOKĖJIMO UŽSIENIO ŠALYSE PATVIRTINIMO FORMA
Fizinis asmuo

Pagal užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) ir
CRS/DAC2 (duomenų pateikimo standartą (Common Reporting Standard)/administracinio bendradarbiavimo direktyvą (Directive
on Administrative Cooperation) Bankas turi paklausti ir pranešti Kliento mokesčių mokėjimo šalį (-is) ir mokesčių mokėtojo
numerį(-ius). Daugiau informacijos apie mokesčių mokėjimo šalį ir numerį galite rasti Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos internetinėje svetainėje OECD Automatic Exchange Portal.
Jeigu abejojate, kaip užpildyti formą, prašome kreiptis į Jūsų patarėją mokesčių klausimais. Jungtinių banko sąskaitų turėtojų
prašome užpildyti formą kiekvienam bendrasavininkiui atskirai.
Klientai, kurie atsisako užpildyti formą, gali būti laikomi praneštinais.
KLIENTAS
Vardas pavardė

Asmens kodas / Gimimo data

Gimimo šalis

Pilietybė (-ės)

Gyvenamosios vietos adresas
Kaimas/gatvė, namo Nr./ buto Nr.)

Pašto kodas

Miestas / rajonas, apskritis /valstija

Šalis

Mokesčių mokėjimo valstybė
Šalis, kurioje Klientas privalo mokėti mokesčius (1)

Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) (1) (jeigu nesuteiktas TIN, nurodykite priežastį)

Šalis, kurioje Klientas privalo mokėti mokesčius (2)

Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) (2) (jeigu nesuteiktas TIN, nurodykite priežastį)

JAV pilietybė / Mokesčių mokėjimo jurisdikcija
Patvirtinu, kad esu JAV rezidentas mokesčių tikslais ir aukščiau nurodžiau JAV kaip vieną iš mokesčių mokėjimo
jurisdikcijų. (JAV pilietis yra laikomas ir JAV rezidentas mokesčių tikslais)
Patvirtinu, kad nesu JAV rezidentas mokesčių tikslais ir patvirtinsiu dokumentiniais įrodymais Banko prašymu.
Prašome Jūsų užpildyti žemiau esančią formą ir grąžinti Bankui per 30 dienų adresu Saltoniškių g. 2, LT-08500 Vilnius, Lietuvos
Respublika, arba pasirašytos formos kopiją atsiųsti el. paštu Jus aptarnaujančiam Banko vadybininkui.
Pasirašydamas Klientas patvirtina, kad:
− visi šioje formoje pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi bei gali būti patvirtinti dokumentiniais įrodymais Banko prašymu;
− Klientas informuos Banką per 30 dienų apie bet kokį aukščiau pateiktų duomenų pasikeitimą.

Kliento vardas, pavardė

Kliento atstovo vardas, pavardė (jei formą pildo atstovas)

Pasirašymo vieta ir data

Parašas
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