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[версія для відділення] 

ЗАЯВА ПРО СТАТУС ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТА ВЛАСНИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РАХУНКУ 

 

[версія на вебсайті] 

ЗАЯВА ПРО СТАТУС ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТА ВЛАСНИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РАХУНКУ 

подана через інтернет-сервіс Каси Стефчика в електронній формі відповідно до ст. 3a Закону «Про 

кооперативні ощадно-позикові каси» 

[версія для відділення] 

 

Заповнювати поля друкованими літерами. 

[версія на вебсайті] 
1. ДАНІ ВЛАСНИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РАХУНКУ 

Прізвище:  

 

Ім’я:  

 

PESEL                                              

Документ, що посвідчує особу* :                                                                                 Серія та номер* :  
  

*  Заповнюється, якщо у вас немає номера PESEL 

 

 

2. КРАЇНА РЕЗИДЕНЦІЇ I TIN 

Заповніть, будь ласка, зазначені нижче положення, враховуючи: 

(i) де власник рахунку є податковим резидентом; 

(ii) TIN власник рахунку для кожної вказаної країни 

У випадку, якщо власник рахунку є податковим резидентом у більше, ніж трьох країнах, слід заповнити 

додаткову картку. 

 

У випадку, якщо номер TIN власника рахунку недоступний, вкажіть відповідну причину A, B або C, зазначені 

нижче *): 

Причина A 

 

Причина B 

Причина С 

 

 

 

Резидент1:  ТАК                       НІ                             
 

Заявляю, що я маю наступні податкові резидентства: 

 

 
 

Держава, в якій власник рахунку є резидентом, не видає номер TIN своїм резидентам. 

 Власник рахунку не може отримати номер TIN (якщо вибрано цей варіант, вкажіть причини в 

таблиці нижче). 

 
TIN не вимагається. Примітка: цю причину можна вибрати лише у випадку, якщо національне 

законодавство країни резиденції не вимагає збирання інформації про номер TIN (наприклад, 

якщо відповідно до законодавства цієї країни надання номеру TIN є добровільне). 
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Польща:     TAK                       НІ                            Номер PESEL: ………………………………….………………………………………… 

Інші країни податкового резидентства 

 
Країна податкового резидентства 

 
TIN 

У разі відсутності номера TIN 
вкажіть причину A, B або C  

1.  
 

  

2  
 

  

3.  
 

  

 

У випадку вказання причини B слід пояснити в таблиці нижче причини неотримання номера TIN.  

1. 
 

 

2 
 

 

3. 
 

 

 

 3. ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
Повідомляємо, що SKOK зобов’язана приймати зазначену вище заяву та перевіряти податкове резидентство власника рахунку на 
підставі закону від 9 березня 2017 р. «Про обмін податковою інформацією з іншими країнами» Законодавчий вісник від 2020 р., поз. 343 
єдиний текст). далі: Закон про CRS. SKOK зобов’язана, відповідно до Закону про CRS, надавати Голові Національної податкової 
адміністрації інформацію про фінансові рахунки, що належать особам, які є резидентами країн-учасниць, на основі положень 
податкового законодавства цих країн-учасниць. 
 
Відповідно до ст. 43 п. 1 Закону про CRS, власник рахунку зобов’язаний подати заяви про податкове резидентство та надати 
документи, які вимагає SKOK на основі принципів перевірки фінансових рахунків та ідентифікації фінансових рахунків, зазначених у 
Законі про CRS. 
 
Відповідно до ст. 45 Закону про CRS власник фінансового рахунку зобов’язаний повідомити SKOK про зміну обставин, які впливають на 
його податкове резидентство або призводять до того, що інформація, що міститься в заяві про податкове резидентство, яку він 
надав, втрачає актуальність, та подати належним чином оновлену заяву протягом 30 днів з моменту зміни обставин. 
 
Зверніть увагу, що контролером персональних даних, які містяться в цій Заяві, є Кооперативна ощадно-позикова каса ім. Францішка 
Стефчика з місцем знаходження в Гдині (далі: «Контролер» або «Ми»). Контролер призначив Інспектора із захисту даних, з яким 
можливо зв’язатися за адресою: IOD@kasastefczyka.pl, тел.: 801 600 100, адреса для листування SKOK. Персональні дані, що містяться у 
Заяві, збираються з метою надання Голові Національної податкової адміністрації інформації про фінансові рахунки, що належать 
особам, які є резидентами країн-учасниць, на підставі податкового законодавства цих країн-учасниць, на підставі виконання 
статутних зобов’язань SKOK відповідно до Закону про CRS (стаття 6 п.1 літ. c ЗРЗД2). Одержувачем ваших персональних даних буде 
Голова Національної податкової адміністрації. Опрацювання ваших персональних даних здійснюватиметься протягом періоду, 
вказаного у положеннях вищезазначеного закону. У вас є право доступу до ваших персональних даних, їх виправлення, видалення або 
обмеження опрацювання, а також право заперечувати проти опрацювання разом з правом на передачу даних. Також у вас є право 
внести скаргу в контролюючий орган. Надання персональних даних є законодавчим обов’язком. 

Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання у заяві неправдивих свідчень. 

[підписи у відділенні] 

Підпис 

Прізвище 

 

Дата (ДДМММРРРР) 

 

 

[підписи на вебсайті] 

[Ім'я, прізвище] – авторизація за допомогою 
Індивідуальних автентифікаційних даних 

 
2 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням 

персональних даних та про вільний рух таких даних, а також скасування Директиви 95/46/ЄC 

mailto:IOD@kasastefczyka.pl
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[версія для відділення] 
Увагa: Якщо особа не є власником рахунку, слід вказати повноваження на підписання заяви. Якщо заява підписана на підставі довіреності, 

слід долучити нотаріально завірену копію довіреності. 

Нотаріально завірена довіреність 

 

 

[версія на вебсайті] 
 

 

 

 

(Планшет) 

Декларація укладена в електронній формі та підписана власноручно Членом Каси на сенсорному планшеті, а 

Касою – шляхом прикріплення ідентифікаційних даних Каси у вигляді кваліфікованої печатки. 

Укладення цієї декларації підтверджується електронним документом з кваліфікованою електронною 

печаткою Каси. 

[Розбірливий підпис заявника] 

1 Фізична особа, яка проживає на території Республіки Польща, тобто особа: 1) має центр особистих чи економічних інтересів на 

території Республіки Польща (центр життєвих інтересів) або 2) перебуває в на території Республіки Польща протягом понад 183 днів 

у податковому році (Закон від 26 липня 1991 року про податок на доходи фізичних осіб). 

2 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист осіб щодо обробки персональних даних і про 

вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС 


