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FATCA
Nr dokumentu
INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH
Podstawa prawna:
Art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz.1712)
Składający:
Raportujące polskie instytucje finansowe
Termin składania:
Do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego za rok poprzedni
Miejsce składania:
Ministerstwo Finansów
A. DANE INSTYTUCJI PRZEKAZUJĄCEJ INFORMACJE
B. DANE POLSKIEJ RAPORTUJĄCEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
B.2. ADRES SIEDZIBY 
C. AMERYKAŃSKI RACHUNEK RAPORTOWANY
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES POSIADACZA RACHUNKU
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES POSIADACZA RACHUNKU
C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZNACZĄCEGO UDZIAŁOWCA
C.3. DANE SZCZEGÓŁOWE RACHUNKU
D. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE PŁATNOŚCI NA RZECZ 
WYŁĄCZONEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ *
1.0.4
INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH
info.e-deklaracje@mf.gov.pl
13.06.2016
Departament Informatyzacji
Ministerstwo Finansów
FAT-1
26.07.2016
*) Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA .
	Usunięcie wszystkich wprowadzonych danych w formularzu: 
	Sprawdzenie poprawności wypełnienia  formularza: 
	KodFormularza_data: 
	WariantFormularza: 
	Adres Podatnika – Ulica: 
	Rok: 
	IdWiadomosci: 
	Dodanie informacji o łącznej kwocie płatności na rzecz wyłączonej instytucji finansowej: 
	Usunięcie informacji o łącznej kwocie płatności: 
	nameType: 
	currCode: 
	NIW: 
	NazwaPodmiotu: 
	NIPinfo: 
	Identyfikator podatkowy NIP: 
	P_10: 
	P_14: 
	P_15: 
	P_17: 
	issuedBy: 
	Gmina: 
	P_16: 
	P_18: 
	P_19: 
	legalAddressType: 
	TypDanych: 
	IDd: 
	IDdk: 
	NrRach: 
	FN: 
	LN: 
	DU: 
	MU: 
	KU: 
	fikcja: 
	KP: 
	Dodanie informacji o rachunku raportowanym dla osoby fizycznej: 
	Dodanie informacji o kolejnej polskiej raportującej instytucji finansowej: 



