
1 Ja ir atzīmēts šis variants, iesniedziet “Pieteikumu par beneficiāru” vai “Patiesā labuma guvēja deklarāciju nodokļu rezidences noteikšanai”. 
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Juridiskās personas anketa nodokļu rezidences noteikšanai 

Klients / kreditors 
 

nosaukums klienta / kreditora kods 

Informācija par nodokļu rezidenci saskaņā ar FATCA un OECD CRS (skaidrojumu skatīt www.ablv.com/kyc) 

Vai klients / kreditors ir ASV persona? nē jā 
Ja “jā”, iesniedziet likvidējamajā ABLV Bank, AS W-9 formu. 

Vai klients / kreditors ir valsts, kas ir iekļauta OECD CRS jurisdikciju nē jā 
sarakstā, nodokļu rezidents? 

Ja “jā”, norādiet nodokļu rezidences adresi vai faktisko uzņēmuma vadības adresi (tai skaitā, ja ir vairākas): 

 Adrese 1 
valsts pilsēta 

iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., indekss nodokļu maksātāja numurs 

Adrese 2 
valsts pilsēta 

iela, mājas Nr., biroja Nr., indekss  nodokļu maksātāja numurs 

Klienta / kreditora Aktīva nefinanšu organizācija Valdības iestāde 
klasifikācija (izvēlieties 
vienu no variantiem): Pasīva nefinanšu organizācija1 Starptautiska organizācija 

(starpvaldību, supranacionāla organizācija) 

Finanšu iestāde 
(turētājiestāde, noguldījumu, ieguldījumu, 
specializētā apdrošināšanas sabiedrība) 

Informācija par saimniecisko darbību 

Uzņēmuma 
pamatdarbības 
apraksts 

Uzņēmuma darbības nozare (saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE) 

 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība (A)  Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) 

 Kalnrūpniecība, izrakteņu iegūšana atklātā veidā (B)  Profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība (M) 

 Ražošana (C)  Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) 

 Elektroenerģija, gāzes apgāde (D)  Valsts pārvalde, aizsardzība, sociālā apdrošināšana (O) 



Juridiskās personas anketa nodokļu rezidences noteikšanai 

Likvidējamā ABLV Bank, AS / Reģistrācijas Nr. 50003149401 K4 / VEI.584 / 06 / 12.12.2019.       2/2 

 Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un  Izglītība (P) 
sanācija (E) 

 Būvniecība (F)  Veselība un sociālā aprūpe (Q) 

 Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts (G)  Māksla, izklaide un atpūta (R) 

 Transports un uzglabāšana (H)  Cita veida pakalpojumu sniegšana (S) 

 Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)  Mājsaimniecību darbība (T) 

 Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)  Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (U) 

 Finanšu un apdrošināšanas darbības (K) 

Apliecinājums 

Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt likvidējamo ABLV Bank, AS par 
izmaiņām informācijā. 

Ar likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem, vispārējiem likvidācijas noteikumiem un skaidrojumu www.ablv.com/kyc 
iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot. 

Klienta / kreditora 
pārstāvis 

vārds, uzvārds 

Datums 
 

diena mēnesis gads klienta / kreditora pārstāvja paraksts 

Aizpildīšanas vieta 
pilsēta, valsts 
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