
1. Nodokļu rezidences valsts 

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA NODOKĻU REZIDENCI* 

Nodokļu maksātāja numurs 
(vai tam līdzvērtīgs numurs) 

Nav Ir (norādiet) 

Nē Jā (iesniegt Bankā W8 veidlapu)

Apliecinu, ka uzņēmums nav nodokļu rezidents citās valstīs, izņemot šajā anketā norādītās 

Apliecinu, ka uzņēmums nav uzskatāms par nodokļu rezidentu nevienā valsti

KLIENTA – JURIDISKAS PERSONAS ANKETA
 

KLIENTA KODS

2. Nodokļu rezidences valsts 

Vai uzņēmums ir ASV nodokļu rezidents? 

Nodokļu maksātāja numurs 
(vai tam līdzvērtīgs numurs) 

Nav

Uzņēmuma nosaukums

PAMATA INFORMĀCIJA

Reģistrācijas valsts,
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas datums

Juridiskā adrese

Galvenā biroja faktiskā adrese (adrese, kurā faktiski atrodas uzņēmuma vadība) 

valsts kods 

*Ja uzņēmumam nav zināms vai nav pārliecības par to, vai tas ir kādas konkrētas valsts nodokļu rezidents, jāvēršas attiecīgas valsts nodokļu administrācijā, lai saņemtu oficiālu atbildi.

Kontakttālrunis
numurs valsts kods numurs

E-pasts, Skype

Tīmekļa vietnes adrese

Ir (norādiet) 
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Aktīvs nefinanšu juridisks veidojums¹        

Darbības veids 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

Apstrādes rūpniecība (C)

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

Būvniecība (F)

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

Transports un uzglabāšana (H)

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

Izglītība (P)

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

Māksla, izklaide un atpūta (R)

Citi pakalpojumi (S) (norādiet) 

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana 
un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (T)

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (U)

Pasīvs nefinanšu juridisks veidojums        

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU

Uzņēmums ir:

Uzņēmuma pamata saimnieciskās darbības nozare saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE:

Darbības veids un NACE kods (ja tas ir zināms):

NACE kods 

Juridiskā adrese

Cita (norādiet) 



nav pieredzes  mazāk par 1 gadu   1-3 gadus  vairāk nekā 3 gadus
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azartspēļu organizēšana 

inkasācijas pakalpojumu sniegšana 

tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem

tirdzniecība ar ieročiem un munīciju

Atzīmējiet, ja uzņēmums nodarbojas  ar kādu no šādiem darbības veidiem:

Cik ilgi uzņēmums darbojas  nozarē?

Nav Ir (norādiet periodus)

Vai uzņēmuma darbībai ir sezonāls raksturs? 

Vai uzņēmuma darbības veikšanai ir nepieciešama licence?    

Nav Ir (iesniedziet kopiju)  

Vai uzņēmuma darbība ir saistīta ar valsts/pašvaldību pasūtījumu izpildi? 

Nav Ir (precizējiet)       

Nav Ir (norādiet) 

Vai uzņēmumam ir mātes/meitas uzņēmumi vai citi saistīti uzņēmumi?

Nav Ir (norādiet avotus)   

Vai uzņēmuma (LR nerezidenta) finanšu pārskati ir publiski pieejami?

Nav Ir

Vai uzņēmumam (LR nerezidentam) ir pienākums iesniegt finanšu pārskatus vietējai valsts nodokļu administrācijai? 

Darbinieku skaits uzņēmumā:

Nav Ir (norādiet skaidras naudas izmantošanas pamatojumu/skaidrojumu) 

Vai skaidras naudas darījumiem ir būtiska loma uzņēmuma pamatdarbībā?

Aprakstiet plašāk uzņēmuma pamatdarbību un biznesa struktūru 
(rakstiski un/vai grafiski, ja nepieciešams izmantojot papildu lapas)

mazāk par 5    vairāk par 20 (norādiet) 

Nosaukums Partnera 
reģistrācijas 
valsts

Sadarbības forma
(pārdevējs, pircējs, pasūtītājs, 
izpildītājs un citi)

Partnera darbības 
veikšanas valsts

Partnera darbības 
galvenie virzieni

GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI, AR KURIEM UZŅĒMUMS PLĀNO VEIKT NORĒĶINUS KONTĀ

Nē Jā 

Vai uzņēmums nodarbojas ar preču importu/eksportu? 

(norādiet valstis, uz/no kurām tiek veikta preču piegāde)

Nē Jā 

Vai uzņēmums plāno veikt darījumus, kas ir saistīti ar LR/ANO/ES/ASV sankcionētām  personām? 

(norādiet personas un sadarbības aprakstu) 
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Nē Jā 

Vai uzņēmuma darbība ir saistīta ar militārām precēm/pakalpojumiem vai  divējāda lietojuma precēm?    

(norādiet kādām) 

Jā Nē, ir plānoti darījumi trešās personas labā/uzdevumā 

Vai kontā plānotie darījumi tiks veikti uzņēmuma paša labā?

(sniedziet paskaidrojumu) 

Nē Jā 

Vai uzņēmums plāno veikt darījumus, kas ir saistīti ar LR/ANO/ES/ASV sankcijām pakļautām  valstīm/reģioniem, 
ekonomikas sektoriem, precēm, pakalpojumiem? 

(norādiet kādām) 

INFORMĀCIJA PAR KONTA IZMANTOŠANAS MĒRĶIEM UN NAUDAS LĪDZEKĻU PLŪSMĀM

Konta izmantošanas mērķis:

Plānotie apjomi:

Cik lielu summu mēnesī plānojat saņemt uzņēmuma kontā (-os) bezskaidrā naudā?

ar darbību saistītiem norēķiniem (maksājumi par precēm un pakalpojumiem, nodokļi, operacionālie izdevumi u. tml.)

vienam finanšu darījumam (aizdevums, investīciju darījums, depozīts u. tml.)

citiem mērķiem (norādiet) 

EUR

Cik lielu summu mēnesī plānojat pārskaitīt no uzņēmuma konta (-iem) uz citiem kontiem? EUR

Kāds ir plānotais viena bezskaidras naudas darījuma maksimālais apmērs? EUR

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

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

Ja uzņēmums veic skaidras naudas darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 10 000 EUR mēnesī, tai skaitā, 
izmantojot maksājumu kartes, lūdzu, paskaidrojiet skaidras naudas izmantošanas nepieciešamību:

EUR

Vai plānojat finanšu darījumus, kas neveido regulāro ikmēneša apgrozījumu (piemēram, aizdevums, depozīti, īpašuma pārdošana u.tml.) 

Nē Jā (norādiet mērķi un summu EUR)  

Vai uzņēmumam ir atvērti konti citās kredītiestādēs? 

Nē Jā   

Paredzamais darījumu skaits kontā (-os) mēnesī

Ienākošie līdz 20 vairāk nekā 20 (norādiet skaitu)   

Izejošie     līdz 20 vairāk nekā 20 (norādiet skaitu)   

Bankas pakalpojumi, kurus uzņēmums plāno izmantot:

naudas pārvedumi

Ja uzņēmums nav dibināts LR, lūdzu, norādiet iemeslus konta atvēršanai Latvijā: 

darbība, patiesais labuma guvējs vai klienta pārstāvis ir saistīts ar Latviju 

darbība ir saistīta ar ES

partneri ir saistīti ar Latviju vai tiem ir konts Latvijā

saistīto uzņēmumu vai personu konti ir Latvijā 

maksājumu kartes (          līdz 20 gab.,         vairāk nekā 20 gab.)

e-komercija

depozīti

kredīti

citi (norādiet) 

(norādiet kredītiestāžu nosaukumus un valstis) 

tiek piedāvāta apkalpošana labi saprotamā valodā

izdevīgāki apkalpošanas noteikumi salīdzinājumā ar citām valstīm 

Latvijas noguldījumu garantiju sistēma

citi (norādiet) 
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Klients apliecina, ka:
• šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 
• apņemas informēt AS “Industra Bank” (turpmāk – Banka) par jebkādām izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā 30 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas;
• ir informēts, ka klienta savstarpējās attiecības ar Banku tiek risinātas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, ar kuriem ir iepazinies, 

un pilnībā apzinās saistības;
• ir informēts, ka klienta un Bankas tiesisko attiecību noteikšanai, īstenošanai un normatīvo aktu prasību izpildei Banka, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, 

veic fizisko personu datu apstrādi, tai skaitā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasot šo informāciju no trešajām personām;
• ir informēts, ka sniegtā informācija 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 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” noteiktajā kārtībā un paredzētajiem mērķiem. Apņemas pēc Bankas pieprasījuma sniegt 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 finanšu pakalpojumi, t.sk. norēķinu konts, netiks izmantoti darījumiem, kas pārkāpj starptautisko organizāciju vai valstu noteiktās sankcijas/ierobežojumus (LR, ES, ANO 
un ASV sankcijas), t.sk. finanšu  darījumi tiks veikti stingri ievērojot šos ierobežojumus un aizliegumus.

Aktīvs nefinanšu juridisks veidojums – uzņēmums, kas nav finanšu iestāde un kas atbilst šādiem kritērijiem:
1) mazāk nekā 50% no uzņēmuma bruto ienākumiem iepriekšējā kalendārā gadā vai citā atbilstošā uzskaites periodā ir pasīvi ienākumi3 (skatiet definīciju pasīvi ienākumi tālāk) 

un mazāk nekā 50% no uzņēmuma turētiem aktīviem iepriekšējā kalendārā gadā vai citā atbilstošā uzskaites periodā ir aktīvi, kas tiek turēti pasīvu ienākumu veidošanai; 
2) uzņēmuma akcijas tiek regulāri tirgotas vērstpapīru tirgos vai arī uzņēmums ir saistīts ar uzņēmumu, kura akcijas regulāri tiek tirgotas vērstpapīru tirgos; 
3) nefinanšu juridisks veidojums ir valdība, valdības/valsts iestāde, vai publiska iestāde, kas izpilda valdības iestādes funkcijas, vai arī uzņēmums, kas pilnībā pieder kādai no

minētajiem; 
4) pamatā visas darbības ir saistītas ar emitēto akciju turēšanu, finansējuma un pakalpojumu nodrošināšanu meitas uzņēmumiem, kuri nav iesaistīti uzņēmējdarbībā, ko veic finanšu 

iestādes. Šis parasti ir attiecināms uz holdinga sabiedrībām. Tomēr uzņēmums netiks atzīts par aktīvu nefinanšu juridisku veidojumu ja tas darbojas kā investīciju fonds, privāts 
emitētā kapitāla fonds vai jebkurš investīciju nodibinājums, kura mērķis ir piesaistīt, iegādāties uzņēmumus, lai tālāk gūtu ienākumus,  kapitālu investīciju mērķiem. 

5) uzņēmums vēl neveic uzņēmējdarbību un tam nav iepriekšējās darbības vēstures, bet tas veic kapitāla ieguldījumus aktīvos nolūkā veikt uzņēmējdarbību (kas nav finanšu
Institūcijas uzņēmējdarbība) un nav pagājuši vairāk kā 24 mēneši no uzņēmuma izveides; 

6) uzņēmums nav bijis finanšu iestāde pēdējos piecus gadus un atrodas likvidācijas, bankrota procesā vai arī tiek reorganizēts ar nolūku atjaunot darbību, kas nav saistīta ar finanšu 
iestādes darbību; 

7) uzņēmums pamatā veic finansēšanas vai riska mazināšanas darījumus saistītajiem uzņēmumiem, kas nav finanšu iestādes un nepiedāvā šos pakalpojumus uzņēmumiem, kas nav 
saistītie uzņēmumi, ievērojot, ka šādu saistīto uzņēmumu grupa pamatā ir iesaistīta uzņēmējdarbībā, kas nav saistīta ar finanšu iestādes darbību; 

8) bezpeļņas organizācija.
 Pasīvs nefinanšu juridisks veidojums ir uzņēmums, kas nav aktīvs nefinanšu juridisks veidojums, kā arī nav finanšu iestāde vai profesionāli vadīta ieguldījumu sabiedrība, kas 

darbojas jurisdikcijā, kura nepiedalās CRS4 ziņojumu apmaiņā. 
Pasīvi ienākumi – dividendes; procenti; īres/nomas maksa; autoratlīdzība; dzīvības apdrošināšanas izmaksas; atsevišķi citi ienākumi no apdrošināšanas; ienākumi no aktīviem, 

kas rada pasīvus ienākumus, pārdošanas; ienākumi no preču tirgošanas biržā; ienākumi no valūtas maiņas darījumiem un darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
CRS (Common Reporting Standard) – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) radīts starptautisks standarts, kas nosaka kārtību, kādā notiek informācija apmaiņa  

par finanšu kontiem. Šis standarts nosaka Bankai pienākumu identificēt finanšu kontus, kas atrodas tādu klientu turējumā, kuru nodokļu rezidences vieta ir citā valstī vai jurisdikci-
jā nekā Bankas valsts vai jurisdikcija, un nosūtīt šo informāciju VID. 

Anketu ir parakstījusi persona, kuras identitāti un pārstāvības tiesības esmu pārbaudījis.

Klienta paraksts, 
atšifrējums

Anketas aizpildīšanas datums

APLIECINĀJUMS

AIZPILDA BANKA:

Bankas darbinieka 
paraksts, atšifrējums

Anketas pieņemšanas datums

Aizpilda Banka: Rezidents  Nerezidents

 / Paraksts /  / Vārds, uzvārds /

 / Paraksts /  / Vārds, uzvārds /
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