
Klients

KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA
JURIDISKĀM PERSONĀM UN UZŅĒMUMIEM 

(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. 

I. Informācija par Klienta nodokļu rezidenci

1 2Norādīt valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Klients ir nodokļu rezidents , kā arī nodokļu maksātāja identikācijas numuru , kas Klientam ir piešķirts kā 
nodokļu rezidentam:

II. Klienta darbības klasikācija

Norādīt Klienta uzņēmējdarbības/saimnieciskās darbības raksturu:

6
aktīvs nefinanšu juridisks veidojums  7pasīvs nefinanšu juridisks veidojums   8finanšu iestāde

Ja mainās AS „Rietumu Banka” rīcībā esošā ar Klientu saistītā informācija un dati vai Klients sniedzis nepatiesu informāciju un datus, AS 
„Rietumu Banka” ir tiesīga vienpusēji, bezakcepta kārtībā, bez saskaņošanas ar Klientu mainīt Klienta statusu no aktīva nenanšu juridiska 
veidojuma uz pasīvu nenanšu juridisku veidojumu.

III. Informācija par Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) nodokļu rezidenci 

1. Vārds Uzvārds / /
(dzimšanas datums)

1 2Norādīt valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Patiesais labuma guvējs ir nodokļu rezidents , kā arī nodokļu maksātāja identikācijas numuru , kas 
Patiesajam labuma guvējam ir piešķirts kā nodokļu rezidentam:

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 4.11.2022. sēdē, protokols Nr. 77

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

3Ja Klientam nav nodokļu rezidences (tas ir, uzņēmums ir skāli pārredzams), norādiet valsti, kurā notiek faktiskā uzņēmuma vadība :

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

2. Vārds Uzvārds / /
(dzimšanas datums)

1 2Norādīt valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Patiesais labuma guvējs ir nodokļu rezidents , kā arī nodokļu maksātāja identikācijas numuru , kas 
Patiesajam labuma guvējam ir piešķirts kā nodokļu rezidentam:

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

/ / 20Datums

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

KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA
JURIDISKĀM PERSONĀM UN UZŅĒMUMIEM 1 / 5(Klienta pārstāvja paraksts)

4Vai Klients ir PVN  maksātājs? Jā Nē

5Ja Klients ir PVN maksātājs, norādiet Klienta PVN maksātāja numuru :
(PVN maksātāja numurs)



AS „Rietumu Banka” jāsavāc, jāapstrādā un katru gadu jāziņo Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam informācija un dati par saviem 
Klientiem un/vai Klientu Patiesajiem labuma guvējiem Standarta par nanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā izpildes ietvaros 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt Klientam, un Klients apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina augstāk 
norādītās ziņas.
Tāpat AS „Rietumu Banka” ir tiesīga patstāvīgi veikt Klienta norādīto ziņu pārbaudi.

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu, kā arī to, ka esmu norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās Klients un Patiesais(-ie) 
labuma guvējs(-i) ir nodokļu rezidenti. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām 
augstāk norādītajā informācijā.
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3. Vārds Uzvārds / /
(dzimšanas datums)

1 2Norādīt valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Patiesais labuma guvējs ir nodokļu rezidents , kā arī nodokļu maksātāja identikācijas numuru , kas 
Patiesajam labuma guvējam ir piešķirts kā nodokļu rezidentam:

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta) (nodokļu maksātāja identikācijas numurs)

Ja Klientam ir vairāk nekā 3 (trīs) Patiesie labuma guvēji, atkārtoti jāizmanto veidlapa Klienta nodokļu rezidences deklarācija (šajā 
gadījumā I un II sadaļu lūgums neaizpildīt).

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.

Klients personā

Testa atslēgaRietumu ID

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogs

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

/ / 20Datums
(vārds, uzvārds) (paraksts)



PIELIKUMS
KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJAI

JURIDISKĀM PERSONĀM UN UZŅĒMUMIEM

1 Nodokļu rezidence. Saskaņā ar paskaidrojošajiem materiāliem un komentāriem, ko sagatavojusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācija (turpmāk – OECD) (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/), Klientam vai Klienta patiesajam labuma guvējam savas 

nodokļu rezidences noteikšanai ir jāvadās no savas reģistrācijas, pilsonības vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvajiem aktiem.

Lielākajā daļā valstu ziska persona parasti ir tās valsts nodokļu rezidents, kurā tai ir pilsonība, kurā tā maksā ienākuma nodokli vai pastāvīgi 

dzīvo. Savukārt juridiska persona vai uzņēmums parasti ir nodokļu rezidents tajā valstī, kurā tas dibināts, reģistrēts vai kurā atrodas pastāvīgi 

funkcionējoša uzņēmuma izpildinstitūcija. Turklāt persona netiek uzskatīta par rezidentu valstī, kurā personai ienākuma nodokļi tiek uzlikti tikai 

attiecībā uz tās ienākumiem no šajā valstī esošajiem ienākuma avotiem vai šajā valstī esošā kapitāla. 

Ir jāņem vērā, ka katrā valstī ir izstrādāti savi nodokļu rezidences noteikšanas noteikumi gan ziskām personām, gan uzņēmumiem. Jāņem vērā, 

ka ir iespējamas situācijas, kad persona var būt nodokļu rezidents vairākās valstīs (dubultā rezidence). Papildu informācija par dažādu valstu 

noteikumiem attiecībā uz nodokļu rezidences noteikšanu ir pieejama OECD mājaslapā: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-

implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760.

2 Nodokļu maksātāja identikācijas numurs. OECD izstrādājusi palīgmateriālu par dažādās valstīs piešķiramo nodokļu maksātāja 

ident ikāci jas  numura struktūru,  kā ar ī  par publ isko dokumentu t ipiem, kuros šāds rekviz ī ts  parast i  norādīts: 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identication-numbers/#d.en.347759. 

3 Uzņēmuma faktiskās vadības vieta. Gadījumā, ja juridiska persona vai uzņēmums nav nodokļu rezidents nevienā valstī (uzņēmums ir skāli 

pārredzams), tad Standarta par nanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā piemērošanas nolūkā, tas tiek atzīts par rezidentu tajā 

valstī, kurā atrodas uzņēmuma pastāvīgi funkcionējošā izpildinstitūcija (uzņēmuma faktiskās vadības vieta). Saskaņā ar OECD sagatavotajiem 

paskaidrojošajiem materiāliem un komentāriem par faktisko uzņēmuma vadības vietu tiek uzskatīta vieta (birojs/uzņēmuma telpas), kur parasti 

notiek uzņēmuma galveno (vadošo) pārvaldes amatpersonu (piemēram, direktoru padomes, padomes, valdes, ģenerālpilnvarnieku) 

sēdes/sapulces, kurās izskata un izlemj pēc būtības galvenos ar uzņēmuma pārvaldīšanu un pamatdarbību saistītus jautājumus. Ja uzņēmums ir 

neliels, parasti tā ir uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja, kurš pārvalda un rīkojas ar uzņēmuma bankas kontu un tajā esošajiem nanšu aktīviem, 

atrašanās vieta. Uzņēmuma pārvaldīšana var tikt veikta no vairākām vietām, bet tikai vienā vietā tiek izskatīti un izlemti augstāk norādītie 

galvenie, būtiskie jautājumi par uzņēmuma darbību. Lai noteiktu uzņēmuma faktiskās vadības vietu, ir svarīgi ņemt vērā visus attiecīgos faktus 

un apstākļus.

4 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.

5 PVN maksātāja numurs – PVN vai tam līdzvērtīgs numurs, ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļu maksātājs veic saimniecisko darbību un kas PVN 

piemērošanas vajadzībām ļauj identicēt nodokļu maksātāju.

6 Aktīvs nenanšu juridisks veidojums. Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 86. pantam: 

(1) aktīvs nenanšu juridisks veidojums ir jebkurš nenanšu veidojums (turpmāk – organizācija) ar juridiskās personas statusu vai bez tā, kura 

atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: (1-8):

1) mazāk nekā 50 (piecdesmit) procenti no organizācijas ieņēmumiem iepriekšējā kalendāra gadā vai citā atbilstīgā ziņošanas periodā ir šīs 

denīcijas otrajā daļā norādītie pasīvie ieņēmumi un mazāk nekā 50 (piecdesmit) procenti no organizācijas turētiem aktīviem iepriekšējā 

kalendāra gadā vai citā atbilstīgā ziņošanas periodā ir aktīvi, kuri tiek turēti šīs denīcijas otrajā daļā norādīto pasīvo ieņēmumu veidošanai;

2) organizācijas akcijas tiek regulāri tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū, vai tā ir tādas organizācijas saistīta organizācija, kuras akcijas tiek 

tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū;

3) organizācija ir valdības iestāde, starptautiska organizācija, centrālā banka vai organizācija, kas pieder vienai no šajā punktā norādītajām 

struktūrām;

4) organizācijas darbība galvenokārt ir saistīta ar viena vai vairāku tādu ar šo organizāciju saistītu uzņēmumu emitēto akciju turēšanu (pilnībā vai 

daļēji), kuri veic tirdzniecību vai citu komercdarbību, kas nav nanšu iestādes darbība, kā arī nansēšanas un citu pakalpojumu sniegšanu 

šādiem saistītiem uzņēmumiem. Nenanšu organizāciju nevar uzskatīt par aktīvu nenanšu juridisku veidojumu, ja tā darbojas (vai sevi kā tādu 

deklarē) kā ieguldījumu fonds, piemēram, privātā kapitāla ieguldījumu fonds, riska kapitāla fonds, fonds, kas veic ieguldījumu darījumus, 

izmantojot aizņēmumā ņemtus līdzekļus, vai ieguldījumu instruments, kura nolūks ir iegādāties vai nansēt uzņēmumus un tādējādi iegūt 

līdzdalību šādos uzņēmumos, turot kapitāla aktīvus ieguldīšanas nolūkā;

5) organizācija neveic un arī iepriekš nav veikusi saimniecisko darbību, bet tā veic kapitāla ieguldījumus aktīvos nolūkā veikt saimniecisko 

darbību, kas nav nanšu iestādes saimnieciskā darbība, ar nosacījumu, ka šādas organizācijas eksistences termiņš nepārsniedz 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus no organizācijas dibināšanas/izveidošanas brīža;

6) organizācija nav bijusi nanšu iestāde pēdējos 5 (piecus) gadus un atrodas likvidācijas vai šīs organizācijas aktīvu reorganizācijas procesā 

nolūkā turpināt vai atsākt tādu saimniecisko darbību, kas nav nanšu iestādes saimnieciskā darbība;

KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA
JURIDISKĀM PERSONĀM UN UZŅĒMUMIEM 3 / 5



7) organizācija veic nansēšanas un riska ierobežošanas darbības ar saistītiem uzņēmumiem, kas nav nanšu iestādes, vai šādu uzņēmumu 

uzdevumā un nesniedz nansēšanas vai riska ierobežošanas pakalpojumus uzņēmumiem, kuri nav saistīti uzņēmumi, ar nosacījumu, ka šādu 

saistītu uzņēmumu grupa galvenokārt ir iesaistīta saimnieciskā darbībā, kas nav nanšu iestādes saimnieciskā darbība;

8) organizācija, kas atbilst visām šādām prasībām:

a) tā ir izveidota un darbojas vienīgi ar reliģiju, labdarību, zinātni, mākslu, kultūru vai ar izglītību saistītiem mērķiem vai arī ir izveidota un 

darbojas savas rezidences valstī un ir profesionāla organizācija, biznesa savienība, tirdzniecības palāta, darba organizācija, lauksaimniecības vai 

dārzkopības organizācija, pilsoņu savienība vai organizācija, kas darbojas vienīgi sabiedrības kopējās labklājības veicināšanai,

b) organizācija ir atbrīvota no ienākuma/peļņas nodokļa savas rezidences valstī,

c) tai nav akcionāru vai citu labuma guvēju, kam būtu īpašumtiesības vai citas labuma gūšanas intereses saistībā ar tās ienākumiem vai aktīviem,

d) saskaņā ar organizācijas rezidences valsts piemērojamiem tiesību aktiem vai organizācijas dibināšanas dokumentiem organizācijas 

ienākumus vai aktīvus nedrīkst sadalīt vai izmantot par labu ziskām vai juridiskām personām, kas nav labdarības iestāde, vai šāda sadalīšana vai 

izmantošana nav saistīta ar organizācijas veiktajām labdarības darbībām. Šāda sadalīšana vai izmantošana, kas nav saistīta ar labdarības 

mērķiem, ir iespējama tikai, veicot atbilstīgu kompensācijas maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem, vai iegādāto īpašumu tā patiesajā 

tirgus vērtībā,

e) saskaņā ar organizācijas rezidences vai valsts piemērojamiem tiesību aktiem, vai organizācijas dibināšanas dokumentiem, organizācijas 

likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā visi tās aktīvi tiek nodoti valdības iestādei vai citai bezpeļņas organizācijai.

(2) par nenanšu organizācijas pasīvajiem ieņēmumiem uzskata to ieņēmumu daļu, kuru veido:

1) dividendes;

2) procentu maksājumi un tiem pielīdzināmie maksājumi;

3) īres, nomas un autoratlīdzības maksas (izņemot tādus maksājumus, ko organizācija saņem pamata saimnieciskās darbības veikšanas ietvaros);

4) ieņēmumi no anuitātes līgumiem;

5) ieņēmumi, kas tiek gūti tādu nanšu aktīvu atsavināšanas darījumu rezultātā, kuri ģenerē augstāk 1., 2., 3. vai 4. punktā norādītos ieņēmumus 

(izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);

6) ieņēmumi, kas tiek gūti darījumos (ieskaitot nākotnes darījumus, darījumus ar opcijām un līdzīgus darījumus) ar nanšu aktīviem (izņemot 

ieņēmumus, kas tiek gūti nanšu brokera (dīlera) pamatdarbības rezultātā);

7) ieņēmumi no valūtas maiņas darījumiem (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti nanšu brokera (dīlera) pamatdarbības rezultātā);

8) ieņēmumi, kas tiek gūti mijmaiņas darījumu rezultātā (swap) (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti nanšu brokera (dīlera) pamatdarbības 

rezultātā);

9) maksājumi, kas tiek gūti no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;

10) citi ieņēmumi, kas pēc savas ekonomiskās būtības ir pielīdzināmi augstāk 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. vai 9. punktā norādītajiem ieņēmumiem.

Papildus denīcijai, kas norādīta likumā „Par nodokļiem un nodevām”, OECD (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/) sagatavotie 

paskaidrojošie materiāli un komentāri apraksta uzņēmumu pamata veidus, kas atbilst aktīva nenanšu juridiska veidojuma statusam un sniedz 

īsu to raksturojumu: 

· Aktīvie uzņēmumi to ieņēmumu un aktīvu rakstura dēļ:

parasti tie ir uzņēmumi ar pamata un pamatotu saimniecisko darbību preču ražošanas, pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas jomā;

· Publiskie uzņēmumi, kuru akcijas tiek tirgotas biržā, vai uzņēmumi, kas cieši saistīti ar šādiem publiskiem uzņēmumiem:

biržai, kurā tiek tirgotas tādas akcijas, ir jābūt attiecīgi licencētai no uzraugošo valsts institūciju puses, un ar uzņēmuma akcijām, kas tiek tirgotas 

tādā biržā, regulāri jānotiek biržas darījumiem;

· Valsts un pašvaldību institūcijas, starptautiskās organizācijas, Centrālās bankas un uzņēmumi, kas pieder šādām institūcijām;

· Uzņēmumi, kas veic holdinga darbību:

šai uzņēmuma mērķtiecīgai darbībai jābūt dominējošai, tas ir, tai vajadzētu aizņemt vismaz 80 (astoņdesmit) % no citiem darbības veidiem, turklāt 

uzņēmumu grupas dalībnieki, kurā ietilpst šāds uzņēmums, nedrīkst veikt nanšu iestādei raksturīgas darbības. Uzņēmums neatbildīs šim 

statusam, ja tam akcijas/daļas pieder īslaicīgi un spekulatīvos nolūkos;

· Jaunizveidoti uzņēmumi (startapi):

Uzņēmumi, kas nav vecāki par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no to reģistrācijas/dibināšanas brīža uzņēmumu reģistrā, turklāt plānotajai 

pamatdarbībai jābūt aktīvai darbībai šī Deklarācijas Pielikuma izpratnē;

· Uzņēmumi, kas atrodas likvidācijas vai reorganizācijas procesā;

· Resursu vadības centri, kas ietilpst uzņēmumu nenanšu grupā:

uzņēmuma pamatdarbība – nansējuma sniegšana grupas saistītajiem uzņēmumiem, turklāt šīs grupas dalībnieki nedrīkst veikt nanšu iestādei 

raksturīgu darbību;

· Bezpeļņas sabiedriskās organizācijas un profesionālās asociācijas:

Organizācijām dibināšanas vai darbības veikšanas valstī jābūt atbrīvotām no uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas.

7 Pasīvs nenanšu juridisks veidojums – Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 87. pants:

1) nenanšu uzņēmums, kas neatbilst aktīvā nenanšu juridiska veidojuma pazīmēm (saite 4 augstāk). Parasti šādi uzņēmumi ir uzņēmumi, 

kuriem kopējā ienākošo maksājumu apjomā dominē pasīvie ieņēmumi un bilancē dominē nanšu aktīvi un naudas līdzekļi;

2) ieguldījumu iestāde, kas izvietota valstī, kas nepiedalās Standarta par nanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā piemērošanā.
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8 Finanšu iestāde – turētājiestāde, noguldījumu iestāde, ieguldījumu iestāde vai specializētā apdrošināšanas sabiedrība (Latvijas Republikas 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 70. pants).

Turētājiestāde – iestāde, kuras saimnieciskās darbības būtisku daļu veido citu personu nanšu aktīvu turēšana.

Noguldījumu iestāde – iestāde, kas piesaista noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus no citām personām, veicot ierastu kredītiestādes, 

krājaizdevu sabiedrības, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes vai līdzīgu saimniecisko darbību.

Ieguldījumu iestāde – organizācija:

1) kuras saimnieciskā darbība galvenokārt ir saistīta ar vienas vai vairāku šādu darbību vai darījumu veikšanu klienta vārdā vai uzdevumā:

a) darījumi ar naudas tirgus instrumentiem (piemēram, čekiem, vekseļiem, noguldījumu sertikātiem, atvasinātiem instrumentiem), ārvalstu 

valūtu, valūtas kursa, procentu likmju un indeksu instrumentiem, pārvedamiem vērtspapīriem vai regulētā tirgū tirgotiem preču nākotnes 

līgumiem,

b) ieguldītāju individuālo un kolektīvo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana uz piešķirtā pilnvarojuma pamata,

c) citāda nanšu aktīvu vai naudas ieguldīšana, administrēšana vai pārvaldīšana klienta vārdā vai uzdevumā;

2) kuras ieņēmumi galvenokārt ir saistīti ar nanšu aktīvu ieguldīšanu, atkārtotu ieguldīšanu vai tirdzniecību, turklāt šo ieguldījumu iestādi 

pārvalda noguldījumu iestāde, turētājiestāde, specializētā apdrošināšanas sabiedrība vai cita ieguldījumu iestāde, kas atbilst kritērijiem, kas 

norādīti šīs denīcijas 1. punktā.

Specializētā apdrošināšanas sabiedrība – apdrošināšanas sabiedrība (vai uzņēmums, kas pārvalda apdrošināšanas sabiedrību), kura piedāvā 

tādus pakalpojumus kā apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu vai anuitātes līgumu slēgšana, vai kurai ir līdzekļu izmaksas saistības 

saskaņā ar šādiem līgumiem.

Šajā Pielikumā sniegtajai informācijai ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs, un tā nesatur izsmeļošu Standarta par nanšu informācijas automātisko 

apmaiņu nodokļu jomā noteikumu aprakstu, kā arī nav un nevar tikt uzskatīta par juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju vai analīzi.

AS „Rietumu Banka” nav atbildīga par šajā materiālā iekļauto informāciju. Ja rodas jautājumi attiecībā uz Standarta par nanšu informācijas 

automātisko apmaiņu nodokļu jomā noteikumiem un tā piemērošanu, iesakām vērsties pie nodokļu vai juridiskā konsultanta.  
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