ΒΑΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΗ ΠΕΛΑΣΕΙΑ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ
ΜΕ ΣΗ FATCA
Η Τράπεηα Πειραιϊσ, από 1θ Ιουλίου 2014, ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τθν ιςχφουςα ςτισ
Η.Π.Α. νομοκεςία ςχετικά με «τθ Φορολογικι Συμμόρφωςθ των Λογαριαςμϊν τθσ
Αλλοδαπισ», γνωςτι με το αγγλικό ακρωνφμιο FATCA. H εν λόγω νομοκεςία ζχει ωσ ςκοπό
τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ των προςϊπων που είναι φορολογικά υπόχρεα ςτισ
ΗΠΑ και διατθροφν τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ και επενδφςεισ ςε τίτλουσ εκτόσ ΗΠΑ. Μζχρι
ςιμερα, περιςςότερα από 80 κράτθ ζχουν υπογράψει ι βρίςκονται ςτο τελικό ςτάδιο
υπογραφισ διακρατικισ ςυμφωνίασ με τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ των ΗΠΑ.
Στο πλαίςιο των ανωτζρω θ Τράπεηα Πειραιϊσ κα πρζπει:
1. Να αναγνωρίςει τουσ πελάτεσ τθσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα, που εμπίπτουν ςτο
πεδίο εφαρμογισ τθσ FATCA.
2. Να αποςτζλλει, ςε ετιςια βάςθ και εφόςον υπογραφεί διακρατικι ςυμφωνία υπό
Model 1 (Α ι Β) ζωσ 31/12/2014 μεταξφ Ελλάδασ και αρμόδιων φορολογικϊν Αρχϊν
των ΗΠΑ, αρχείο αναφορϊν ςτθν ελλθνικι φορολογικι διοίκθςθ, θ οποία, ςτο
πλαίςιο τθσ ωσ άνω διακρατικισ ςυμφωνίασ, κα το προωκεί ςτθν φορολογικι
διοίκθςθ των ΗΠΑ.
3. Να παρακρατεί το 30% ςε ςυγκεκριμζνου τφπου πλθρωμζσ προερχόμενεσ από τισ
ΗΠΑ (π.χ. ςε ειςοδιματα ι/και ςε ακακάριςτα ζςοδα από τθν πϊλθςθ
περιουςιακϊν ςτοιχείων που παριγαγαν τόκουσ ι μερίςματα) προσ:



μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ FATCA φορείσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα,
και
απρόκυμουσ πελάτεσ τθσ, οι οποίοι αρνοφνται να προςκομίςουν τα
απαραίτθτα ςτοιχεία.

Ειδικότερα, από τουσ υφιςτάμενουσ πελάτεσ φυςικά πρόςωπα ενδζχεται να ηθτθκοφν και
να τθροφνται τα παρακάτω ςτοιχεία, για τουσ ςκοποφσ ςυμμόρφωςθσ ςτθ FATCA:






θ ςυμπλιρωςθ και παροχι ςτθν τράπεηα ςυγκεκριμζνων εγγράφων τθσ Υπθρεςίασ
Δθμοςίων Εςόδων (IRS) των ΗΠΑ (W-8BEN και W-9),
πιςτοποιθτικό ζκδοςθσ των φορολογικϊν αρχϊν των Η.Π.Α. που να επιβεβαιϊνει
τθν εξαίρεςθ του φυςικοφ προςϊπου από το πεδίο εφαρμογισ τθσ FATCA,
ακριβζσ αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ απϊλειασ τθσ ικαγζνειασ Η.Π.Α.,
τεκμθρίωςθ ςε περίπτωςθ διλωςθσ διεφκυνςθσ ςτισ Η.Π.Α. ι διλωςθσ χϊρασ
γζννθςθσ τισ Η.Π.Α. και ταυτόχρονα μθ υπαγωγι ςτθ FATCA,
τεκμθρίωςθ που κα αποδεικνφει τθ μόνιμθ διεφκυνςθ εγκατάςταςθσ ι υπόδειξθσ
τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, υπθκοότθτασ ι εκνικότθτασ.
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Επίςθσ, από τουσ νζουσ πελάτεσ φυςικά πρόςωπα κα ηθτείται, από την 1η Ιουλίου 2014, να
ενθμερϊνουν τθν Τράπεηα Πειραιϊσ εάν:









Διακζτουν υπθκοότθτα ι μόνιμθ κατοικία ςτισ Η.Π.Α.
Διακζτουν διαβατιριο που ζχει εκδοκεί από τισ Η.Π.Α.
Θεωροφνται κάτοικοι Η.Π.Α. για φορολογικοφσ ςκοποφσ
Είναι κάτοχοι πράςινθσ κάρτασ
Ζχουν γεννθκεί ςτισ Η.Π.Α.
Σκοπεφουν να δϊςουν πάγια εντολι μεταφοράσ χρθμάτων ςε λογαριαςμό
τθροφμενο ςτισ Η.Π.Α.
Ζχουν ορίςει πλθρεξοφςιο ι ζχουν δϊςει εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ςε φυςικό
πρόςωπο με διεφκυνςθ Η.Π.Α.
Διακζτουν ςτισ Η.Π.Α.:
o οποιαδιποτε ταχυδρομικι διεφκυνςθ / ταχυδρομικι κυρίδα ι διεφκυνςθ
κατοικίασ,
o αρικμό τθλεφϊνου,
o τθροφμενο λογαριαςμό.

Για τουσ πελάτεσ νομικά πρόςωπα ενδζχεται να ηθτθκεί:




θ ςυμπλιρωςθ και παροχι ςτθν τράπεηα ςυγκεκριμζνων εγγράφων τθσ Υπθρεςίασ
Δθμοςίων Εςόδων (IRS) των ΗΠΑ (W-8BEN-Ε και W-9),
θ ςυμπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων εγγράφων τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ, ανάλογα με τθν
κατθγορία του πελάτθ νομικοφ προςϊπου.
τα παραπάνω ςτοιχεία για τα φυςικά πρόςωπα πραγματικοφσ δικαιοφχουσ του
πελάτθ νομικοφ προςϊπου.

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ:



κα φυλάςςονται με αςφάλεια για το χρονικό διάςτθμα που επιβάλλεται από τθ
ςχετικι νομοκεςία,
κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τον ωσ άνω ςκοπό τθσ ςυλλογισ τουσ, και
ταυτόχρονα κα παρζχεται ςτο πελάτθ πλιρεσ δικαίωμα πρόςβαςθσ ς’ αυτά,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία .
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