Formularul de auto-certificare CRS pentru entități – Instrucțiuni
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a completa acest formular.
Filialele Citi situate în state care au adoptat Standardul Comun de Raportare (CRS) sunt obligate să colecteze anumite
informaţii cu privire la statutul de rezidenţă fiscală al titularului unui cont. Vă rugăm să reţineţi că, în virtutea unor
prevederi legale, Citi poate fi obligată să raporteze anumite informaţii din acest formular, precum şi alte informaţii
financiare referitoare la conturile dvs. financiare, autorităţilor fiscale din statul în care este deschis contul dvs. La rândul lor,
autoritățile fiscale locale pot schimba informațiile raportate cu autoritățile fiscale din statul sau statele în care sunteți
rezident fiscal, în afara cazului când este valabilă o excepție.
Completaţi acest formular dacă sunteţi un titular de cont de tip entitate.
Nu utilizaţi acest formular pentru un titular de cont care este o persoană fizică, un proprietar unic sau persoana decedată
care lasă o moştenire. Utilizaţi în schimb formularul de auto-certificare CRS pentru persoane fizice.
Este necesar un formular separat pentru fiecare persoană care este un titular de cont. În scopurile CRS, termenul titular de
cont desemnează o entitate juridică indicată sau identificată ca titular al unui Cont Financiar deschis la Citi. Aceasta este
valabil indiferent dacă entitatea respectivă este de tip „flow-through” din punct de vedere fiscal. Astfel, de exemplu, dacă o
entitate de tip „trust” este indicat ca titular sau proprietar al contului financiar, trustul este titularul contului, nu
administratorul, mandanţii, fondatorii sau beneficiarii trustului. La fel, dacă un parteneriat/asociație fără personalitate
juridică este menţionat drept titularul sau proprietarul contului, acest parteneriat este considerat titularul contului, şi nu
partenerii/membrii săi. O persoană, alta decât o altă Instituţie Financiară, care este titulara unui Cont Financiar în beneficiul
unei alte persoane, în calitate de agent, custode, mandatar fără reprezentare, semnatar, consilier de investiţii sau
intermediar, nu este considerată ca deţinând contul, ci acea altă persoană va fi considerată titulara contului.
Pentru definiţii ale altor termeni relevanţi pentru completarea acestui formular, consultaţi Anexa prezentului formular.
Elementele marcate cu asterisc (*) indică informaţii obligatorii. Acest formular are rolul de a solicita informaţii numai atunci când
o atare solicitare nu este interzisă prin legea locală.
O persoană fizică autorizată în acest sens trebuie să semneze formularul în numele titularului contului şi să indice calitatea
(denumirea funcţiei, director, partener sau împuternicit prin procură etc.) în care semnează în Partea a 4-a.
Acest Formular va rămâne valabil dacă nu apare o modificare a circumstanţelor care fac ca acest Formular să fie incorect
sau incomplet. În acest caz, trebuie să notificaţi Citi în termen de 30 de zile cu privire la orice modificare și să ne transmiteți
un Formular de auto-certificare CRS actualizat.
Dacă se determină că titularul de cont este o NFE pasivă sau o Entitate de investiţii situată într-o Jurisdicţie neparticipantă și
gestionată de către o altă Instituţie financiară, identificați persoana/persoanele fizice care exercită controlul asupra
entității, specificând numele acesteia sau acestora în partea 2, secțiunea 2a, și furnizați un Formular de auto-certificare CRS
pentru Persoane de control pentru fiecare persoană de control. Aceste informaţii trebuie furnizate de către toate Entităţile
de investiţii situate într-o jurisdicţie neparticipantă care sunt gestionate de către o altă Instituţie financiară, chiar dacă se
încadrează şi în categoria de „Instituţie financiară fără raportare”. Formularul de auto-certificare CRS pentru Persoane de
control poate fi completat de către Titularul de cont sau de către Persoana de control.
Reţineţi că acest formular de auto-certificare se utilizează numai în scopurile CRS. Completarea acestuia nu reprezintă un
înlocuitor pentru completarea oricărui formular IRS W-9, W-8 sau de auto-certificare care poate fi necesar pentru FATCA sau în
scopuri fiscale pe teritoriul S.U.A.
Ca instituţie financiară, Citi nu furnizează clienţilor săi consultanţă fiscală. Dacă aveţi întrebări cu privire la determinarea
statutului de rezidenţă fiscală al entității în orice stat, vă rugăm să vă contactaţi consultantul fiscal sau autoritatea fiscală locală.
Puteţi obţine mai multe informaţii despre CRS, inclusiv o listă de state care au încheiat acorduri pentru schimbul automat de
informaţii şi legile fiscale locale pe portalul OECD de schimb automat de informaţii (AEOI) la www.oecd.org/tax/automaticexchange/crs-implementation-and-assistance/.
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Formular de auto-certificare CRS pentru Entități
(Vă rugăm să completaţi Părţile 1-3 cu MAJUSCULE)

Partea 1 – Identificarea titularului de cont
A. Numele legal al entităţii/filialei*
B. Statul de înfiinţare sau organizare
C. Adresă curentă de reşedinţă
Linia 1 (de ex. Clădire/Apartament/Număr/Stradă)*
Linie 2 (de ex. oraş/provincie/judeţ/stat)*
Stat *
Cod poştal

D. Adresă de corespondenţă (vă rugăm să completaţi numai dacă este diferită de adresa prezentată în
secţiunea C de mai sus)
Linia 1 (de ex. Clădire/Apartament/Număr/Stradă)

Linie 2 (de ex. Oraş/Provincie/Judeţ/Stat)
Stat
Cod poştal
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Formular de auto-certificare CRS pentru Entități
Partea 2 – Tip entitate*
Vă rugăm să specificaţi starea titularului de cont bifând una dintre următoarele casete din secţiunea 1.
1. (a) Instituţie financiară – Entitate de investiţii
i. O entitate de investiţii situată într-o jurisdicţie neparticipantă si gestionată de către o altă instituţie
financiară
(Notă: dacă bifaţi această casetă 1(a)(i), vă rugăm să completaţi şi secţiunile 2(a) şi 2(b) de
mai jos pentru persoane de control).

☐

ii. Altă entitate de investiţii

☐

(b) Instituţie financiară – Instituţie de depozit, instituţie custode sau companie de asigurări specificată

☐

(c) NFE activă – o corporaţie ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate cu regularitate pe o piaţă cunoscută de valori
mobiliare sau o corporaţie care este o entitate aferentă unei asemenea corporaţii

☐

Dacă bifaţi această casetă (c), vă rugăm să specificaţi numele unei pieţe cunoscute de valori mobiliare pe care
acţiunile sunt tranzacţionate cu regularitate:
________________________________________________________________________________
Dacă aveţi relaţii cu o corporaţie tranzacţionată public, vă rugăm să furnizaţi numele corporaţiei ale cărei acţiuni
sunt tranzacţionate public şi cu care aveţi relaţii :
________________________________________________________________________________
(d) NFE activă – o entitate guvernamentală sau o bancă centrală

☐

(e) NFE activă – o organizaţie internaţională

☐

(f) NFE activă – alta decât (c)–(e) (Consultaţi anexa pentru alte definiţii ale NFE active)

☐

(g) NFE pasivă (Notă: dacă bifaţi această casetă 1(g), vă rugăm să completaţi şi secţiunile 2(a) şi 2(b) de mai jos)

☐

2. Persoane de control: Dacă aţi bifat secţiunea 1(a)(i) sau 1(g) de mai sus, vă rugăm să:
a.

Indicaţi numele oricărei persoane de control a titularului de cont:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
b.

Furnizați „Formularul de auto-certificare CRS pentru Persoane de control” pentru fiecare persoană de control.*

Observaţie: Dacă nu există o persoană sau persoane fizice care exercită controlul asupra entităţii, persoana de
control va fi persoana sau persoanele fizice care deţin poziţia de senior oficial de management. (Consultaţi definiţia
persoanei de control în Anexă)
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Formular de auto-certificare CRS pentru entități
Partea a 3-a – Statul de reşedinţă fiscală şi numărul aferent de identificare a contribuabilului (TIN) sau
echivalent*
Vă rugăm să completaţi tabelul următor şi să indicaţi statul sau statele de reşedinţă fiscală ale titularului contului (respectiv,
statul unde entitatea este tratată ca rezident în scopul impozitului pe venit) şi codul TIN (dacă există) al titularului de cont
pentru fiecare stat indicat. În cazul în care titularul contului este rezident fiscal în mai mult de trei state, vă rugăm să
utilizaţi o pagină separată. Dacă titularul de cont nu este rezident fiscal în nicio jurisdicţie (de ex., deoarece este transparent
fiscal), indicaţi, pe linia 1, locaţia de unde se exercită conducerea efectivă sau statul în care este situat sediul central.
Dacă nu este disponibil un cod TIN, vă rugăm să indicaţi motivul corespunzător A, B sau C, conform definiţiei de mai jos:
Motivul A – Statul unde titularul contului plăteşte impozitele nu emite coduri TIN rezidenţilor săi
Motivul B – Titularul de cont nu poate obţine un cod TIN sau un număr echivalent (Dacă aţi selectat acest motiv, vă rugăm
să explicaţi în tabelul de mai jos de ce titularul de cont nu poate obţine codul TIN)
Motivul C – Nu este necesar un cod TIN, deoarece jurisdicția de reşedinţă fiscală care a emis codul TIN nu impune ca o
instituție financiară să colecteze și să raporteze codul TIN.

Stat de reşedinţă fiscală

TIN

Dacă nu există un cod TIN disponibil,
introduceţi
Motivul A, B sau C

1
2
3

Dacă aţi selectat motivul B mai sus, în casetele următoare, explicaţi de ce titularul contului nu poate obţine un cod TIN.
1
2
3
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Formular de auto-certificare CRS pentru Entități
Partea 4 – Declaraţie şi semnătură*
1. Declar că toate afirmaţiile din această declaraţie sunt corecte şi complete, conform cunoştinţelor şi convingerilor mele.
2. Confirm că informaţiile furnizate în acest Formular referitoare la Titularul de cont, precum și informațiile financiare (de
ex., soldul sau valoarea contului, venitul sau venitul global primit) cu privire la Conturile financiare cărora li se aplică
prezentul Formular pot fi raportate autorităţilor fiscale din statul în care sunt deschise aceste conturi şi pot fi schimbate cu
autorităţile fiscale ale unui sau unor alte state în care titularul de cont poate fi rezident fiscal,ca urmare a unui acord legal
încheiat între autoritățile competente din aceste state cu privire la schimbul automat de informații privind Conturile
financiare, în condițiile standardului comun de raportare (CRS) .
3. Certific că am autorizaţia de a semna în numele Titularului de cont pentru toate conturile la care face referire acest
formular.
4. În cazul unei modificări a circumstanţelor care afectează starea de rezidenţă fiscală a Titularului de cont identificat în
Partea 1 a acestui formular sau care face ca informaţiile incluse în acest document să devină incorecte sau incomplete
(inclusiv orice modificări cu privire la persoanele de control identificate în partea a 2-a, secțiunea 2a), înțeleg că sunt obligat
să informez Citi cu privire la schimbarea de circumstanțe în termen de 30 de zile de la apariția acesteia şi să furnizez o autocertificare CRS actualizată corespunzător.
Semnătură: *

________________________________________________

Nume cu majuscule: *

________________________________________________

Dată: *

________________________________________________

Observaţie: Indicaţi calitatea în care semnaţi formularul. Dacă semnaţi în virtutea unei procuri, vă rugăm să ataşaţi şi o
copie a procurii.
Calitate: *
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Formularul de auto-certificare CRS pentru Entități
Anexă cu definiţii de termeni
Observaţie: Următoarele definiţii selectate sunt furnizate pentru a vă ajuta la completarea acestui formular. Dacă aveţi
orice întrebări referitoare la principiile fiscale fundamentale, vă rugăm să vă contactaţi consilierul fiscal sau autoritatea
fiscală competentă.
„NFE activă” – o NFE care îndeplineşte oricare dintre criteriile indicate mai jos:
a) mai puţin de 50% din venitul brut al NFE pe anul calendaristic anterior sau altă perioadă de raportare
corespunzătoare reprezintă venit pasiv şi sub 50% din activele deţinute de NFE pe durata anului calendaristic
anterior sau a altei perioade de raportare corespunzătoare sunt active care produc sau sunt deţinute în scopul
producerii de venit pasiv;
b) acţiunile NFE sunt tranzacţionate cu regularitate pe o piaţă cunoscută de valori mobiliare sau NFE este o entitate
conexă unei NFE ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate cu regularitate pe o piaţă cunoscută de valori mobiliare;
c) NFE este o entitate guvernamentală, o organizaţie internaţională, o bancă centrală sau o entitate deţinută în
totalitate de una sau mai multe dintre organismele enumerate anterior;
d) o parte substanţială dintre activităţile NFE constau din deţinerea (totală sau parţială) a acţiunilor aflate în circulaţie
ale sau din furnizarea de finanţare şi servicii uneia sau mai multe filiale care se angajează în tranzacţionări şi
activităţi altele decât cele ale unei instituţii financiare;
e) NFE încă nu desfăşoară o activitate şi nu are un istoric al operaţiunilor anterioare (un NFE „start-up”), dar
investeşte capital în active cu intenţia de a desfăşura o activitate alta decât cea a unei instituţii financiare. Această
excepţie este limitată la 24 de luni de la data organizării iniţiale a NFE;
f) NFE nu a fost o instituţie financiară în ultimii cinci ani şi este proces de lichidare a activelor sau se reorganizează cu
intenţia de a continua sau de a reîncepe activitatea într-un alt domeniu decât cel al unei instituţii financiare;
g) NFE se angajează cu precădere în finanţarea şi arbitrarea tranzacţiilor cu sau pentru entităţi conexe care nu sunt
instituţii financiare şi nu asigură servicii de finanţare sau arbitrare niciunei entităţi care nu este o entitate conexă,
cu condiţia ca grupul format din oricare aceste entităţi conexe să fie angajat, cu precădere, într-o altă activitate
decât cea a unei instituţii financiare; sau
h) NFE îndeplineşte toate cerinţele următoare pentru o NFE non-profit:
i) este înfiinţată şi acţionează, în jurisdicţia de rezidenţă, exclusiv în scopuri religioase, caritabile, ştiinţifice,
artistice, culturale, sportive sau educaţionale; sau este înfiinţată şi acţionează, în jurisdicţia de rezidenţă, şi este
o organizaţie profesională, ligă de business, cameră de comerţ, organizaţie sindicală, organizaţie agricolă sau de
horticultură, ligă civică sau o organizaţie care acţionează exclusiv pentru promovarea bunăstării sociale;
ii) este scutită de impozitul pe venit în jurisdicţia de reşedinţă;
iii) nu are acţionari sau membri care au interese în calitate de proprietari sau beneficiari în veniturile sau activele sale;
iv) legile în vigoare din jurisdicţia de reşedinţă a NFE sau documentele constitutive ale NFE nu permit ca veniturile
sau activele NFE să fie distribuite la sau aplicate în beneficiul unei persoane private sau al unei entităţi noncaritabile; şi
v) legile în vigoare din jurisdicţia de reşedinţă a NFE sau documentele constitutive ale NFE impun ca, la lichidarea
sau dizolvarea NFE, toate activele sale să fie distribuite unei entităţi guvernamentale sau unei alte organizaţii nonprofit sau returnate autorităţii sau jurisdicţiei de rezidenţă a NFE sau oricărei subdiviziuni politice a acesteia.
„Controlul” – este, în general, exercitat de persoana sau persoanele fizice care au un interes de proprietate de control
(de regulă, pe baza unui anumit procentaj (de ex., 25%)) în cadrul entităţii. Atunci când nicio persoană fizică nu exercită
controlul prin interese de proprietate, persoanele de control ale entităţii vor fi persoanele fizice care exercită controlul
asupra entităţii prin alte mijloace. Când nicio persoane fizică nu este identificată ca exercitând controlul asupra entităţii (de
exemplu, când nicio persoană subiacentă nu deţine controlul asupra a mai mult de 25% din entitate), atunci, în condiţiile
CRS, persoana raportabilă este considerată persoana fizică aflată în poziţia de oficial senior de management.
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„Persoană/persoane de control” – o persoană fizică ce exercită controlul asupra unei entităţi. Când entitatea respectivă
este tratată ca entitate non-financiară pasivă (NFE pasivă), o instituţie financiară trebuie să determine dacă aceste
persoane de control sunt sau nu persoane cu jurisdicție raportabilă. Această definiţie corespunde termenului de
„uzufructuar” al unei entităţi, conform descrierii din Recomandarea 10 (și Nota de interpretare) din recomandările Financial
Action Task Force (FATF), adoptate în februarie 2012. În cazul unui fond, persoanele de control sunt fondatorii,
administratorii, protectorii (dacă există) şi beneficiarii sau clasele de beneficiari, indiferent dacă vreunul dintre aceştia
exercită controlul asupra activităţilor fondului. De asemenea, orice persoană fizică ce exercită controlul efectiv final asupra
fondului (inclusiv printr-un lanţ de control sau de proprietate) este o persoană de control a fondului respectiv.
„Entitate” – o persoană sau o structură juridică, precum o corporaţie, organizaţie, parteneriat, fond sau fundaţie. Acest
termen acoperă orice altă persoană în afara unei persoane fizice.
„Cont financiar” - un cont deschis de o instituție financiară și care include: conturi de depozit; conturi de custodie, acţiuni
sau dobânzi de debit în anumite ntităţi de investiţii, contracte de asigurări cu valori în numerar şi contracte de anuitate.
„Instituţie financiară” – o instituţie custode, o instituţie de depozit, o entitate de investiţii sau o companie de asigurări
specificată.
„Entitate de investiţii” – include două tipuri de entităţi:
(i) o entitate care desfăşoară în scop comercial una sau mai multe dintre următoarele activităţi sau operaţii pentru sau în
numele unui client:
• Tranzacţionarea cu instrumente de pe piaţa financiară (cecuri, facturi, certificate de depozit, produse
derivate); valută externă; instrumente de schimb valutar, rata dobânzii şi indici; bunuri mobiliare transferabile;
sau tranzacţionare futures de mărfuri;
• Managementul individual şi colectiv al portofoliilor sau
• Investirea în, administrarea sau gestionarea în alt mod a activelor financiare sau a sumelor de bani în numele
altor persoane.
Totuşi, aceste activităţi sau operaţii nu includ acordarea de consultanţă de investiţii, fără crearea de obligaţii, unui client.
(ii) o entitate administrată de o altă instituţie financiară este orice entitate al cărei venit brut poate fi atribuit în principal
investirii, reinvestirii sau tranzacţionării în active financiare, unde entitatea este administrată de o altă entitate care este o
instituţie de depozit, o instituţie custode, o companie de asigurări specificată a unei entităţi de investiţii descrise la punctul
(i) de mai sus.
„Jurisdicţie participantă” – O jurisdicţie (i) în cadrul căreia acţionează un acord conform căruia aceasta va furniza
informaţiile stabilite în cadrul CRS și necesar pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare și (ii) care
este identificată într-o listă publicată.
„NFE pasivă” – în condiţiile CRS, orice: (i) NFE care nu este o NFE activă; şi (ii) entitate de investiţii situată într-o jurisdicţie
non-participantă şi administrată de o altă instituţie financiară.
„Entitate conexă” – o entitate este conexă unei alte entităţi dacă oricare entitate o controlează pe cealaltă sau dacă
ambele entităţi se află sub control comun. În acest sens, controlul include proprietatea directă sau indirectă a peste 50%
din voturile sau valoarea unei entităţi.
„Cont raportabil” – un cont deţinut de una sau mai multe persoane raportabile sau de către o NFE pasivă cu una sau mai
multe persoane de control care sunt persoane raportabile.
„Jurisdicţie raportabilă” – O jurisdicţie în cadrul căreia acționează un acord conform căruia aceasta are obligaţia de a
furniza informaţii despre conturi financiare stabilite în cadrul CRS și (ii) care este identificată într-o listă publicată.
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„Persoană din jurisdicţia raportabilă” – o entitate rezidentă într-una sau mai multe jurisdicţii raportabile, prin raportare la
legislaţia fiscală locală a statului respectiv. În general, o entitate va fi rezidentă fiscal într-o jurisdicție dacă, prin raportare la
legislația fiscală a jurisdicției respective (inclusiv convențiile fiscale), plătește sau trebuie să plătească în jurisdicția
respectivă prin natura domiciliului, a reședinței, a locației de management sau încorporare sau orice alt criteriu de natură
similară, și nu numai din sursele din jurisdicția respectivă. O entitate precum un parteneriat, parteneriat cu răspundere
limitată, sau personalitate juridică similară care nu este rezidentă fiscal va fi tratată ca rezidentă în jurisdicţia în care este
amplasat sediul conducerii efective. Dacă un alt tip de entitate atestă că nu deţine rezidenţă fiscală, va trebui să completeze
formularul de auto-certificare CRS indicând adresa sediului său principal. Entităţile cu rezidenţă duală pot utiliza regulile de
departajare incluse în convenţiile fiscale (dacă se aplică) pentru a-şi determina rezidenţa fiscală.
„Persoană raportabilă” – este o „persoană dintr-o jurisdicţie raportabilă” alta decât:
• o corporaţie ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate cu regularitate pe una sau mai multe pieţe cunoscute de
valori mobiliare;
• orice corporaţie care este o entitate conexă a unei corporaţii descrise imediat anterior;
• o entitate guvernamentală;
• o organizaţie internaţională;
• o bancă centrală; sau
• o instituţie financiară (cu excepţia unei entităţi de investiţie care nu este o instituţie financiară dintro jurisdicţie participantă, care este tratată ca o NFE pasivă).
„Rezident fiscal” – înseamnă, în general, rezident în scopuri fiscale într-o anumită jurisdicţie dacă, în condiţiile legislaţiei din
jurisdicţia respectivă (inclusiv ale convenţiilor fiscale) acesta plăteşte sau trebuie să plătească impozite în locaţia respectivă
din motive de domiciliu, reşedinţă, locaţie de management sau încorporare, sau orice alt criteriu de natură similară, şi nu
numai din sursele din jurisdicţia respectivă. O entitate precum un parteneriat, parteneriat cu răspundere limitată, sau
personalitate juridică similară care nu este rezidentă fiscal va fi tratată ca rezidentă în jurisdicţia în care este amplasat
sediul conducerii efective. Pentru informaţii suplimentare cu privire la reşedinţa fiscală, vă rugăm să contactaţi consultantul
dvs. fiscal sau să utilizaţi portalul AEOI al OECD cu informaţii privind reşedinţa fiscală în jurisdicţiile participante,
la www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
„Companie de asigurări specificată” – orice entitate care este o companie de asigurări (sau compania deţinătoare a unei
companii de asigurări) care emite sau este obligată să facă plăţi raportat la un contract de asigurări cu valoare financiară
sau la un contract de anuitate.
„TIN” – numărul de identificare al contribuabilului sau un echivalent funcţional în absenţa TIN. TIN este o combinaţie unică de
litere şi numere atribuită de o jurisdicţie unei persoane sau unei entităţi şi utilizată pentru a identifica persoana sau entitatea în
scopurile administrării legilor fiscale ale jurisdicţiei respective. Unele jurisdicţii nu emit un TIN. Totuşi, aceste jurisdicţii utilizează
frecvent un alt număr cu integritate ridicată cu un nivel echivalent de identificare (un „echivalent funcţional”). În ceea ce priveşte
entităţile, acest număr poate fi un număr/cod de înregistrare al companiei.
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