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Patiesais labuma guvējs (PLG) ir fiziskā persona, kura ir klienta (juridiskās personas) īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības ar Banku. 
Attiecībā uz juridiskajām personām, PLG ir fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai 
kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē. Attiecībā uz juridiskiem veidojumiem, PLG ir fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā 
veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks, pārraudzītājs (pārvaldnieks).

PATIESAIS LABUMA GUVĒJS (PLG)

(valsts piederība) (norādiet valsti)

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

Vai PLG ir ASV pilsonis?

INFORMĀCIJA PAR PIEDERĪBU ASV

Nē

Ir bijis 

Jā

Nav Ir (iesniegt Bankā uzturēšanas atļauju)

Nē Jā (iesniegt Bankā W9 veidlapu)

Vai PLG ir ASV uzturēšanas atļauja 
(Green Card)? 

Vai PLG ir ASV nodokļu maksātājs?

1. Nodokļu 
rezidences valsts 

INFORMĀCIJA PAR PLG NODOKĻU REZIDENCI, JA KLIENTA AKTĪVU STRUKTŪRA IR PASĪVA*

Nodokļu maksātāja numurs 
(vai tam līdzvērtīgs numurs) 

Nav Ir (norādiet)

Apliecinu, ka PLG nav nodokļu rezidents citās valstīs, izņemot šeit norādītās. 

2. Nodokļu 
rezidences valsts 

Nodokļu maksātāja numurs 
(vai tam līdzvērtīgs numurs) 

Nav

*Ja Jums nav zināms vai nav pārliecības par to, vai PLG ir kādas konkrētas valsts nodokļu rezidents, PLG jāvēršas attiecīgas valsts nodokļu administrācijā, lai saņemtu oficiālu atbildi. 
Ja Jums nav skaidrības vai Klienta aktīvu struktūra ir pasīva, lūdzu iepazīties ar definīciju, kas pievienota Klienta anketai.

Ir (norādiet)

Pamatojums

PLG tieši vai netieši pieder % kapitāla daļu/balsstiesīgo akciju no Klienta kopējā daļu/akciju skaita

PLG tieši vai netieši kontrolē Klientu: 

kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis

uz pilnvarojuma līguma pamata

uz darījumu attiecību pamata

uz īpašumtiesību pamata

Personu apliecinoša 
dokumenta dati
(ja nav LR personas koda)

Pastāvīgās 
dzīvesvietas adrese

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

ar citas personas starpniecību (norādīt)

cita veida kontrole (paskaidrot)

Personas kods 
un dzimšanas 
datums
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Nē Jā (norādiet valsti, iestādi un amatu) 

INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU

Vai PLG ieņem vai ir iepriekš ieņēmis 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

INFORMĀCIJA PAR PLG PROFESIONĀLO PIEREDZI UN MANTISKO STĀVOKLI

Lūdzu, norādīt informāciju par PLG darbības nozari, darba vietām, un ieņemamiem amatiem, īpašumiem vai citu informāciju, kas liecina par PLG profesionālo
pieredzi un atbilstošu mantisko stāvokli, lai Banka varētu pārliecināties, ka norādītais PLG tiešām ir Klienta PLG.

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

Vai PLG ir radinieks personai, kas ieņem vai ir iepriekš ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu?

Nē

Klienta pārstāvis

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

Jā Nē

Jā Nē

Jā Nē

Ar savu parakstu apliecinu, ka:
• šajā kartē sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
• apņemos informēt AS “Industra Bank” (turpmāk – Banka) par jebkādām izmaiņām šajā kartē sniegtajā informācijā 30 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas;
• esmu informēts (-a), ka Klienta un Bankas tiesisko attiecību noteikšanai, realizēšanai un normatīvo aktu prasību izpildei Banka, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteikto, veiks šajā kartē norādīto personas datu apstrādi, tai skaitā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasot šo informāciju no trešajām personām;
• esmu informēts (-a), ka šajā kartē sniegto informāciju par nodokļu rezidenci ir paredzēts izmantot 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. Apņemos pēc Bankas pieprasījuma sniegt tai informāci-
ju un dokumentus, kas nepieciešami iepriekš norādīto normatīvo aktu izpildei.

Personu esmu personīgi identificējis

 / Paraksts /  / Datums /  / Vārds, uzvārds /

Patiesais labuma guvējs (ja Banka pieprasa)

 / Paraksts /  / Datums /  / Vārds, uzvārds /

        Klienta pārstāvi

        Patieso labuma guvēju 

Parakstīts manā klātbūtnē

 / Paraksts /  / Datums /  / Vārds, uzvārds /

APLIECINĀJUMS

AIZPILDA BANKA:

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

Vai PLG ir cieši saistīts ar personu, kas ieņem vai ir iepriekš ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu?
darījuma vai citas 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
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