
Ar šo Klients apstiprina sniegtās informācijas patiesumu, kā arī to, ka ir norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās Klients ir nodokļu 
rezidents. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā. 
Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu. Esmu 
iepazinies ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekrītu tai.

AS „Rietumu Banka” jāsavāc un katru gadu jāziņo Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam informācija un dati par saviem Klientiem 
Standarta par finanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā izpildes ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt, un Klients apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina augstāk norādīto
informāciju.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Klients
(vārds, uzvārds)

Pases / ID dokumenta Nr. 

Norādīt valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Klients ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas Klientam ir 
piešķirts kā nodokļu rezidentam: 

(nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

(nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

(nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta)

KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA
FIZISKA PERSONA

Klients personā
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Rietumu ID Testa atslēga

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

/ / 20Datums

KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA. FIZISKA PERSONA 1 / 1

Datums / / 20 Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 04.11.2022. sēdē, protokols Nr. 77

AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.com

1Vai Klients ir PVN  maksātājs? Jā Nē

2Ja Klients ir PVN maksātājs, norādiet Klienta PVN maksātāja numuru :
(PVN maksātāja numurs)

Aizpildīt, ja Klients ir saimnieciskās darbības veicējs:

1 PVN – jeb pievienotās vērtības nodoklis ir patēriņa nodoklis, ko faktiski maksā gala patērētājs, iegādājoties preces vai saņemot pakalpojumus.
Nodokļu maksātāju iedalījums ir minēts Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.pantā.

2 PVN maksātāja numurs – PVN vai tam līdzvērtīgs numurs, ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļu maksātājs veic saimniecisko darbību un kas
PVN piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļu maksātāju.
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