
1. Nodokļu 
rezidences valsts 

INFORMĀCIJA PAR NODOKĻU REZIDENCI* 

Nodokļu maksātāja numurs 
(vai tam līdzvērtīgs numurs) 

Nav Ir (norādiet)

Apliecinu, ka neesmu nodokļu rezidents citās valstīs, izņemot šajā anketā norādītās.  

KLIENTA – FIZISKAS PERSONAS ANKETA 
KLIENTA KODS

2. Nodokļu 
rezidences valsts 

Nodokļu maksātāja numurs 
(vai tam līdzvērtīgs numurs) 

Nav

PAMATA INFORMĀCIJA

(valsts piederība)

(norādiet valsti)

(dokumenta veids, sērija un numurs, izdošanas datums , valsts, izdevējiestāde)

valsts kods 

*Ja Jums nav zināms vai nav pārliecības par to, vai esat kādas konkrētas valsts nodokļu rezidents, jāvēršas attiecīgās valsts nodokļu administrācijā, lai saņemtu oficiālu atbildi

(lūdzu uzrādiet iemeslu, kāpēc vairs neesat ASV pilsonis un/vai zaudējis ASV pilsonību 
un iesniedziet Bankā apliecinošu (-us) dokumentu(-us))

numurs valsts kods numurs

Vārds, uzvārds

Personas kods /
Dzimšanas datums 

Pilsonība 

Dzimšanas vieta 

Personu apliecinoša 
dokumenta dati

Dzīvesvietas adrese

Kontakttālrunis

E-pasts, Skype

Ir (norādiet)

Vai Jūs esat ASV pilsonis?

INFORMĀCIJA PAR PIEDERĪBU ASV

Nē

Esmu bijis 

Jā

Nav Ir (iesniegt Bankā uzturēšanas atļauju)

Nē Jā (iesniegt Bankā W9 veidlapu)

Vai Jums ir ASV uzturēšanas atļauja 
(Green Card)? 

Vai Jūs esat ASV nodokļu maksātājs?
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(ja personas kods nav piešķirts)



 (norādiet personas un sadarbības aprakstu) 

(norādiet kādām) 

Nē Jā (norādiet valsti, iestādi un amatu) 

INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU
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Vai jūs ieņemat vai esat iepriekš ieņēmis (-usi) publiski nozīmīgu amatu?
valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), 
valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības 
struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās 
bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs 
(direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu

Nē Jā (norādiet radniecības pakāpi, attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, amata ieņemšanas valsti, iestādi un amatu)

Vai jūs esat radinieks personai, kas ieņem vai ir iepriekš ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu?
laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas 
laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa

Nē Jā (norādiet saistības veidu, kā arī attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, amata ieņemšanas valsti, iestādi un amatu)

Vai esat cieši saistīts ar personu, kas ieņem vai ir iepriekš ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu?
darījuma vai citās ciešās attiecībās, kā akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā, kā arī fiziska persona, kas ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski 
izveidots politiski nozīmīgas personas labā

INFORMĀCIJA PAR PERSONISKO/SAIMNIECISKO DARBĪBU

 Students  

Algots darbinieks (norādiet darba devēja nosaukumu un ieņemamo amatu)  

Ierēdnis, valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks (norādiet iestādi un ieņemamo amatu)   

Pensionārs Nestrādāju

 

Uzņēmējs (norādiet komersanta nosaukumu un darbības sfēru)  

Individuālā darba veicējs – pašnodarbināta persona (norādiet saimnieciskās darbības veidu)  

Individuālais komersants (ja esat individuālais komersants, un konts tiks izmantots saimnieciskai darbībai , lūdzu, aizpildiet Klienta – juridiskās personas anketu)  

Cits (norādiet)   

Vidējie ienākumi mēnesī EUR (pēc nodokļu nomaksas)              līdz 700     700 – 1500 1500 – 4500                                          vairāk nekā 4500       

Vai Jums ir citi ienākumu avoti bez iepriekš minētajiem?

Nē Jā (norādiet ienākumu avotus, apjomu un regularitāti) 

Vai Jums ir atvērti konti citās kredītiestādēs?

Vai plānojat darījumus, kas ir saistīti ar 
LR/ANO/ES/ASV sankcionētām  personām? 

Nav Ir (norādiet kredītiestādes) 

Nē Jā

Vai plānojat darījumus, kas ir saistīti ar 
LR/ANO/ ES/ASV sankcijām pakļautām 
valstīm/reģioniem, sektoru, precēm, 
pakalpojumiem? 

Vai plānojat darījumus, kas ir saistīti
ar militārām precēm/pakalpojumiem 
vai divējāda lietojuma precēm?    

Nē Jā

(norādiet kādām) 
Nē Jā

Vai plānotie darījumi kontā 
tiks veikti trešās personas labā?

(sniedziet paskaidrojumu) 
Nē Jā



INFORMĀCIJA PAR KONTA IZMANTOŠANAS MĒRĶIEM UN NAUDAS LĪDZEKĻU PLŪSMĀM
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Konta izmantošanas mērķis:

Vai plānojat finanšu darījumus, kas neveidos regulāru ikmēneša apgrozījumu (piemēram, aizdevums, īpašuma pārdošana, u. tml.) 

privātām vajadzībām (privāto ienākumu saņemšanai un izdevumu segšanai – pakalpojumu/preču apmaksa, komunālie maksājumi u. tml.) 

Nē Jā (ja „jā”, norādiet mērķi un maksimālo summu EUR)  

Paredzamais operāciju skaits kontā (-os) mēnesī: 

Ienākošie līdz 10 vairāk nekā 10 (norādiet skaitu)   

Izejošie     līdz 10 vairāk nekā 10 (norādiet skaitu)   

Bankas pakalpojumi, kurus plānojat izmantot:

naudas pārvedumi

Ja neesat Latvijas rezidents, norādiet iemeslus konta atvēršanai Latvijā

darbība ir saistīta ar Latviju

darbība ir saistīta ar ES

partneri vai tuvas personas ir saistītas ar Latviju vai tiem ir konts Latvijā

saistīto uzņēmumu  vai personu konti ir Latvijā

regulāri apmeklēju Latviju, ES

plānoju dzīvot Latvijā, ES 

Latvijas noguldījumu garantiju sistēma

citi (norādiet) 

maksājumu kartes (          līdz 10 gab.,         vairāk nekā 10 gab.)

depozīti

kredīti

citi (norādiet) 

saimnieciskai darbībai

trešās personas labā (izvietot citai personai piederošus līdzekļus vai veikt darījumus citu personu interesēs vai uzdevumā)

klientu labā, kuriem sniedzu pakalpojumus kā 

citiem mērķiem (norādiet) 

(atzīmējot šo variantu, lūdzu, aizpildiet Patiesā labuma guvēja karti)

advokāts, ārpakalpojumu grāmatvedis juridiska veidojuma dibināšanas un darbības
nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs

EUR

EUR

EUR

EUR

Informācija par plānotajiem darījumiem:

Cik lielu summu mēnesī plānojat saņemt savā kontā vai kontos bezskaidrā naudā?

Cik lielu summu mēnesī plānojat pārskaitīt no sava konta (-iem)?

Kāds ir plānotais viena bezskaidras naudas darījuma maksimālais apmērs?

Cik lielu summu mēnesī plānojat iemaksāt skaidrā naudā savā kontā (-os)?

Cik lielu summu mēnesī plānojat izņemt skaidrā naudā no sava konta (-iem)?

Pamatojiet skaidras naudas darījumu nepieciešamību, tai skaitā, izmantojot maksājuma kartes, ja to apmērs pārsniedz 10 000 EUR mēnesī 

EUR



Ar savu parakstu apliecinu, ka:
• šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 
• apņemos informēt AS “Industra Bank” (turpmāk – Banka) par jebkādām izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā 30 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas;
• esmu informēts (-a), ka klienta savstarpējās attiecības ar Banku tiek risinātas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, ar kuriem 

esmu iepazinies (-usies), un pilnībā apzinos savas saistības;
• esmu informēts (-a), ka klienta un Bankas tiesisko attiecību noteikšanai, īstenošanai un normatīvo aktu prasību izpildei Banka, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteikto, veic klienta personas datu apstrādi, tai skaitā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pieprasot šo informāciju no trešajām personām;
• esmu informēts (-a), ka sniegto informāciju par klienta nodokļu rezidenci Banka izmantos ziņošanas vajadzībām saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem apjomā, kas ir 

nepieciešams, lai Bankas darbība atbilstu normatīvo aktu prasībām. Banka var apstrādāt un nodot iesniegto informāciju LR Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar kārtību un 
mērķiem, kas noteikti likuma „Par nodokļiem un nodevām” XII nodaļā, kā arī likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par 
starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu”. Apņemos pēc Bankas pieprasījuma iesniegt 
tai informāciju un dokumentus, kas nepieciešami iepriekš norādīto normatīvo aktu izpildei;

• naudas līdzekļi, kas tiks ieskaitīti klienta kontos Bankā, ir iegūti likumīgā ceļā. Konts un Bankas sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti nekādiem pretlikumīgiem mērķiem, tai 
skaitā noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai; 

• Bankas pakalpojumi netiks izmantoti finanšu darījumiem, kas pārkāpj starptautisko organizāciju vai valstu noteiktās sankcijas/ierobežojumus (LR, ES, ANO un ASV sankcijas).

Apliecinu, ka esmu personīgi identificējis šo personu, pieprasot uzrādīt anketā norādītā personu apliecinošā dokumenta oriģinālu. 

Klienta paraksts, 
atšifrējums

Anketas aizpildīšanas datums

 / Paraksts /  / Vārds, uzvārds /

 / Paraksts /  / Vārds, uzvārds /

APLIECINĀJUMS

AIZPILDA BANKA:
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Bankas darbinieka
personas paraksts, 
atšifrējums

Anketas pieņemšanas datums

Aizpilda Banka: Rezidents  Nerezidents


	KLIENTA KODS: 
	undefined: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	valsts kods: 
	numurs: 
	valsts kods_2: 
	numurs_2: 
	fill_14: 
	undefined_3: 
	fill_16: 
	Nav: Off
	Nav_2: Off
	toggle_2: Off
	toggle_4: Off
	undefined_4: 
	undefined_5: Off
	toggle_6: Off
	esmu bijis: Off
	nav: Off
	toggle_11: Off
	j: Off
	fill_17: 
	toggle_10: Off
	toggle_12: Off
	toggle_1: Off
	toggle_2_2: Off
	fill_1: 
	toggle_3: Off
	toggle_4_2: Off
	fill_2: 
	toggle_5: Off
	toggle_6_2: Off
	undefined_6: 
	toggle_7: Off
	undefined_7: 
	toggle_8: Off
	undefined_8: 
	toggle_9: Off
	undefined_9: 
	toggle_10_2: Off
	undefined_10: 
	toggle_11_2: Off
	Students: Off
	toggle_13: Off
	toggle_14: Off
	toggle_15: Off
	undefined_11: 
	toggle_16: Off
	700  1500: Off
	1500  4500: Off
	vairk nek 4500: Off
	toggle_20: Off
	toggle_21: Off
	undefined_12: 
	Nav_3: Off
	toggle_23: Off
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	toggle_24: Off
	toggle_26: Off
	toggle_28: Off
	toggle_30: Off
	J: Off
	J_2: Off
	J_3: Off
	J_4: Off
	fill_12: 
	fill_13: 
	sniedziet paskaidrojumu: 
	toggle_1_2: Off
	toggle_2_3: Off
	toggle_3_2: Off
	toggle_4_3: Off
	toggle_8_2: Off
	toggle_5_2: Off
	toggle_6_3: Off
	toggle_7_2: Off
	undefined_15: 
	EUR: 
	EUR_2: 
	EUR_3: 
	EUR_4: 
	EUR_5: 
	fill_7_2: 
	toggle_9_2: Off
	toggle_10_3: Off
	undefined_16: 
	toggle_11_3: Off
	toggle_13_2: Off
	toggle_12_2: Off
	toggle_14_2: Off
	1: 
	2: 
	naudas prvedumi: Off
	maksjumu kartes: Off
	toggle_19: Off
	toggle_20_2: Off
	toggle_21_2: Off
	toggle_17: Off
	vairk nek 10 gab: Off
	undefined_17: 
	toggle_22: Off
	toggle_23_2: Off
	toggle_24_2: Off
	toggle_25: Off
	toggle_26_2: Off
	toggle_27: Off
	toggle_28_2: Off
	toggle_29: Off
	undefined_18: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_5_2: 
	Anketas pie emšanas datums: 
	Rezidents: Off
	Nerezidents: Off
	undefined_2: 
	Skype: 


