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Definicje statusów CRS klienta instytucjonalnego
LP

Status CRS klienta
instytucjonalnego
Instytucja finansowa

Definicja
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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).
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Aktywny Podmiot
Niefinansowy* –
instytucje rządowe,
bank centralny,
organizacje
międzynarodowe
Aktywny
Podmiot
Niefinansowy* - inne

Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych
statusów:
- instytucji rządowej,
- banku centralnego,
- organizacji międzynarodowej
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Pasywny
Podmiot
Niefinansowy
(Pasywny NFE)

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.

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.
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).

* Aktywny Podmiot Niefinansowy (aktywny NFE) to podmiot niebędący instytucją finansową
spełniający jedno z następujących kryteriów:
a) mniej niż 50% dochodu brutto podmiotu za poprzedni rok kalendarzowy stanowi dochód
pasywny, przez który rozumie się przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach
osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od
wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw
własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z
instrumentów finansowych, oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot w trakcie
poprzedniego roku kalendarzowego stanowią aktywa, które przynoszą dochód pasywny lub są
posiadane dla osiągania dochodu pasywnego,
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b) akcje podmiotu są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych
lub podmiot jest podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem regularnego
obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych,
c) podmiot jest podmiotem rządowym, organizacją międzynarodową, bankiem centralnym lub
podmiotem będącym w całości własnością co najmniej jednego z tych podmiotów,
d) czynności dokonywane przez podmiot obejmują głównie posiadanie, w całości lub w części,
wyemitowanych akcji co najmniej jednej jednostki zależnej lub zapewnienie finansowania i
świadczenia usług tym jednostkom zależnym, które prowadzą działalność w branżach lub
sektorach innych niż działalność instytucji finansowej; podmiot nie spełnia tego kryterium, jeżeli
działa jako fundusz private equity, fundusz venture capital, fundusz typu leveraged buyout (LBO)
lub jakikolwiek inny instrument inwestycyjny, którego celem jest nabycie lub finansowanie
spółek, a następnie posiadanie udziałów w tych spółkach jako aktywów trwałych do celów
inwestycji,
e) podmiot nie prowadził ani nie prowadzi działalności gospodarczej, jednakże inwestuje kapitał
w aktywa z zamiarem prowadzenia działalności innej niż działalność instytucji finansowej;
podmiot nie spełnia tego kryterium, jeżeli upłynęły 24 miesiące od dnia utworzenia tego
podmiotu,
f) podmiot nie był instytucją finansową przez ostatnie 5 lat oraz jest w trakcie procesu likwidacji
aktywów lub reorganizacji z zamiarem kontynuowania lub wznowienia działalności w zakresie
innym niż działalność instytucji finansowej,
g) podmiot zajmuje się głównie transakcjami finansowymi lub zabezpieczającymi z podmiotami
powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi, lub na rzecz tych podmiotów oraz nie
zapewnia finansowania ani nie świadczy usług zabezpieczających na rzecz innego podmiotu
niebędącego podmiotem powiązanym, pod warunkiem że grupa tych powiązanych podmiotów
prowadzi przede wszystkim działalność inną niż działalność instytucji finansowej,
h) podmiot spełnia łącznie następujące kryteria:
- został utworzony i działa w państwie rezydencji wyłącznie dla celów religijnych,
charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych lub
został utworzony i działa w tym państwie jako organizacja zawodowa, organizacja
przedsiębiorców, izba handlowa, organizacja pracy, organizacja rolnicza lub ogrodnicza,
organizacja obywatelska lub organizacja prowadzona wyłącznie w celu wspierania opieki
społecznej,
- jest zwolniony z podatku dochodowego w państwie rezydencji,
- nie posiada udziałowców ani członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami dochodu
lub aktywów podmiotu,
- przepisy państwa rezydencji podmiotu lub dokumenty założycielskie podmiotu nie pozwalają
na przekazanie ani wykorzystanie jego dochodu lub aktywów na rzecz osoby prywatnej lub
podmiotu niebędącego podmiotem prowadzącym działalność charytatywną, z wyjątkiem
sytuacji, gdy takie przekazanie lub wykorzystanie jest dokonywane zgodnie z prowadzoną
przez podmiot działalnością charytatywną, w ramach zapłaty wynagrodzenia za wykonane
usługi lub zapłaty odzwierciedlającej wartość rynkową nabytego przez ten podmiot majątku,
- przepisy państwa rezydencji podmiotu lub dokumenty założycielskie podmiotu wymagają, aby
w przypadku likwidacji lub rozwiązania tego podmiotu wszystkie jego aktywa zostały
przekazane podmiotowi rządowemu lub organizacji pożytku publicznego lub przypadły
w udziale państwu rezydencji tego podmiotu lub jednostce terytorialnej niższego szczebla
danego państwa.
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