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DOLOČANJE FATCA KLASIFIKACIJE IN STATUSA
(podpis)
(podpis)
1.FATCA razvrstitev PO  - določitev klasifikacije:
II. FATCA KLASIFIKACIJA
III. FATCA STATUS 
I. SEZNAM POKAZATELJEV (oz. indicev) ZA OCENO FATCA STATUSA
1. Ali ima poslovni subjekt sedež v ZDA oziroma ali posluje v ZDA (in je torej davčni rezident ZDA oz. ima naslov v ZDA)?
3. Ali je poslovni subjekt tuja finančna institucija?
 
Obrazložitev: Definicija tuje (neameriške) finančne institucije (Foreign Financial Institution (FFI)):
A. Depozitna institucija: Sprejema depozite v rednem bančnem ali podobnem poslovanju (banka, kreditne zadruge);
B. Skrbniška institucija: Skrbi za finančna sredstva za račun drugih kot pomemben delež njenega poslovanja (borznoposredniške družbe, skrbniki); 
C. Investicijsko podjetje:
C/1. Predvsem opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti za račun stranke:
       - trgovanje s finančnimi sredstvi vseh vrst; upravljanje s portfeljem na ravni posameznika ali skupine;              
         ali vlaganje ali upravljanje sredstev, denarja ali finančnih sredstev v imenu drugih oseb;
C/2. Je pasivni subjekt, ki ga upravlja druga tuja finančna institucija;
C/3. Se predstavlja kot kolektivni naložbeni podjem (npr. investicijski sklad);
D. Posebna zavarovalniška družba;
E. Finančni holding: Nadrejena družba, ki ima neposredno ali posredno v lasti vse ali delež prostih delnic v vsaj eni 
finančni oziroma kreditni instituciji.
 
Izpolni W-9
Izpolni W-8BEN-E (aktivni ali pasivni subjekt)
Izpolni W-8BEN-E
2. Ali ima poslovni subjekt posrednega ali neposrednega lastnika, ki ima v lasti vsaj 25% delnic
subjekta in je povezan z ZDA?
 
Obrazložitev: Definicija povezave z ZDA:
Fizična oseba ima ameriški potni list ali zeleno karto, je bila rojena v ZDA, njen stalni/poštni naslov je v ZDA, trajni nalog za ZDA (npr. redno pošiljanje denarja v ZDA), uporablja začasni naslov (c/o) ali naslov banke (Hold-Mail) kot     edini naslov, ZDA telefonska številka.
Poslovni subjekt s sedežem v ZDA in z dejavnostjo v ZDA ali dejanskim lastnikom, ki je oseba ZDA.
4. Ali izvira večina (več kot 50%) glavnega vira prihodka poslovnega subjekta, ki ni finančna inštitucija (je torej NFFE) iz pasivnega poslovanja tj. prejemanja oziroma prodaje sredstev,  ki prinašajo prihodke iz kapitala (dividende, obresti), najemnin ali prenosa premoženjskih pravic (avtorski honorarji, izumi)?
101 - Sodelujoča (Cooperative) oseba ZDA (predloži obrazec W-9).
102 - Nesodelujoča (Recalcitranti) oseba ZDA-poročati, ker je morda potrebno zadržanje
davka (ne želi predložiti obrazec W-9).
105 - Aktivni NFFE.
Izvzeta iz FATCE oz. nerelevantna
- 103 US izvzet iz FATCA -> na osnovi razkritja statusa na obrazcu W-9
- 104 EBO izvzet iz FATCA
- 106 Pasivni NFFE brez US dejanskega lastnika - > Dokazilo, da pravna oseba ni v lasti ameriške osebe.
108 - Nekooperativna Pasivna NFFE z US dejanskim lastnikom s kontrolnim deležem, ki je
zavrnila izpolnitev obrazca W-8BEN-E.
109 - PFFI = Sodelujoča tuja finančna inštitucija (objavljena GIIN številka oziroma predložitev
GIIN številke ali certifikata o skladnem statusu
110 - NPFFI = Nesodelujoča tuja finančna institucija - poročati v primeru odobritve bančnega 
produkta, v nasprotnem primeru zavrnitev. Ne - skladna tuja finančna institucija (FFI), ki ni
predložila GIIN številke
Potrjujem, da so zbrani podatki po mojem vedenju točni.
      verzija 1.0 (november 2020)
107 - Sodelujoča pasivna NFFE z dejanskim US lastnikom s kontrolnim deležem.
a) Lastniška povezava z ZDA nad 25% Izpolni W-8BEN-E;
a) Brez lastniške povezave z ZDA nad 25%.
Izpolni interni W8
Podatki za AnaCredit
 
Za tuje poslovne subjekte (rezident ene izmed držav obveznic poročanja v skladu u Uredbo EU 2016/867) se v Register tujih poslovnih subjektov vnesejo dodatni podatki na zahtevo Banke Slovenije, ko tuji poslovni subjekt doseže kritično mejo dejanske ali potencialne zadolženosti 25.000 EUR. 
Pravna oblika
Pravnoorganizacijska oblika družbe po pravu države, kjer ima subjekt sedež družbe. V kolikor gre za tujo podružnico, se podatka o pravni obliki podružnice ne poroča. Pri vnosu pravne oblike je potrebno uporabiti s strani ECB definiran šifrant za pravne oblike, ki se nahaja na H:\CORPORATE - SEZNAMI\RTPS/PRILOGA_k_navodilom_RTPS.
 
Poleg nacionalno specifičnih pravnih oblik posamezne države, so na listi definirane tudi oznake/šifre pravnih oblik za subjekte iz območja Evropske Unije, ki se uporabljajo za namen identifikacije nadnacionalno specifičnih pravnih oblik (t.i. evropske pravne oblike: npr. Evropska delniška družba SE). Za tuje poslovne subjekte izven Evropske Unije, se uporabijo generične pravne oblike, ki najbolje opišejo pravnoorganizacijsko obliko družbe (začnejo se z RW). Šifrant pravnih oblik je na voljo na H:\CORPORATE - SEZNAMI\RTPS/PRILOGA_k_navodilom_RTPS.
Status pravnih postopkov
Status pravnih postopkov zajema kategorije, ki na podlagi posameznega nacionalnega zakonodajnega okvira, kateremu subjekt pripada, opisuje pravni status tujega poslovnega subjekta glede njegove solventnosti. Banka tujemu poslovnemu subjektu določi eno izmed spodnjih šifer:
 
1 Ni pravnih postopkov
2 V okviru sodne uprave, preventivnega restrukturiranja ali podobnega ukrepa
3 Stečaj/plačilna nesposobnost
4 Drugi pravni postopki
 
Šifra 1  - se dodeli tujemu poslovnemu subjektu, nad katerim ni bil sprejet noben pravni ukrep v zvezi s solventnostjo ali zadolženostjo.
Šifra 2  - se dodeli tujemu poslovnemu subjektu, nad katerim je sprejet postopek, ki vključuje posredovanje pravosodnega organa ali drugega podobnega organa, katerega cilj je doseči sporazum o refinanciranju med upniki in izključuje postopke stečaja ali insolventnosti.
Šifra 3  - se dodeli tujemu poslovnemu subjektu, nad katerim je uveden kolektivni ali zavezujoč stečaj ali plačilna nesposobnost. Postopek poteka pod sodnim nadzorom z imenovanjem upravitelja.
Šifra 4  - se dodeli tujemu poslovnemu subjektu, nad katerim je uveden ukrep, ki še ni vključen v drugih šifrah.
Datum pravnih postopkov
Datum, ki se nanaša na spremembo statusa poročanega v statusu pravnih postopkov, ki je uveden nad tujim poslovnim subjektom. Datum se izpolni vedno, ko je izpolnjen tudi status pravnih postopkov.
 
Velikost subjekta
         Razvrstitev podjetij po velikosti v skladu s Prilogo k Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Velikost se oceni ob upoštevanju števila zaposlenih, letnega prometa in/ali bilance stanja poslovnega subjekta, vključno s tujimi podružnicami, če obstajajo. Podatek se poroča za podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihovo pravno obliko. Atributa se ne poroča za tuje subjekte, ki se ne ukvarjajo z nobeno gospodarsko dejavnostjo, npr. država. Atribut se prav tako ne poroča za tuje podružnice.
 
1 Veliko podjetje
2 Srednje podjetje
3 Majhno podjetje
4 Mikro podjetje
 
Šifra 1  - veliko podjetje je podjetje, ki se ne razvršča v kategorijo srednjih, majhnih ali mikro podjetij v skladu s Prilogo k Priporočilu Komisije 2003/361/ES.
Šifra 2  - srednje podjetje je podjetje, ki zaposluje manj kot 250 ljudi, katerega letni promet ne presega 50 mio EUR ali/in vrednost sredstev ne presega 43 mio EUR.
Šifra 3  - majhno podjetje je podjetje, ki zaposluje manj kot 50 ljudi, katerega letni promet ali/in vrednost sredstev ne presega 10 mio EUR.
Šifra 4  - mikro podjetje je podjetje, ki zaposluje manj kot 10 ljudi, katerega letni promet ali/in vrednost sredstev ne presega 2 mio EUR.
 
Banka velikost podjetja presoja na podlagi zadnjih odobrenih letnih računovodskih podatkov podjetja in ga posodablja na letni osnovi. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, katerega zadnji letni računovodski podatki še niso na voljo, banka podatek izpelje na podlagi ocene, opravljene tekom poslovnega leta. Podatki o številu zaposlenih, letnem prometu in sredstvih, se nanašajo na isto leto. V kolikor temu ni tako, se velikost podjetja izpelje na podlagi podatkov zadnjega leta, za katerega so na voljo vsi trije podatki.
Datum velikosti subjekta
Datum velikosti subjekta se nanaša na podatek iz atributa velikost podjetja. Nanaša se na zadnje odobrene podatke, ki so uporabljeni za razvrstitev podjetja. Datum se izpolni vedno, ko se izpolni velikost subjekta, in se posodobi, ko se posodobi tudi podatek v atributu velikost subjekta.
Število zaposlenih
Število zaposlenih, ki delajo za tuji poslovni subjekt v skladu s členom 5 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES. Podatek se nanaša na zadnje nekonsolidirane računovodske izkaze na letni osnovi. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, katerega zadnji letni računovodski podatki še niso na voljo, banka podatek izpelje na podlagi ocene, opravljene tekom poslovnega leta. Podatek se ne poroča za tuje podružnice.
 
Bilančna vsota
Knjigovodska vrednost celotnih sredstev tujega poslovnega subjekta v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013. Podatek se nanaša na zadnje nekonsolidirane računovodske izkaze na letni osnovi in se poroča v EUR. Knjigovodska vrednost celotnih sredstev v tuji valuti se preračuna v EUR po referenčnem tečaju ECB na upoštevani referenčni datum podatka. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, katerega zadnji letni računovodski podatki še niso na voljo, banka podatek izpelje na podlagi ocene opravljene tekom poslovnega leta. Podatek se ne poroča za tuje podružnice.
 
 
 
Letni promet
Letni obseg prodaje brez vseh popustov in davkov tujega poslovnega subjekta v skladu s Priporočilom 2003/361/ES in je enako konceptu skupna letna prodaja v členu 153(4) Uredbe (EU) št. 575/2013. Podatek se nanaša na zadnje nekonsolidirane računovodske izkaze na letni osnovi in se poroča v EUR. Letni promet v tuji valuti se preračuna v EUR po referenčnem tečaju ECB na upoštevani referenčni datum podatka. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, katerega zadnji letni računovodski podatki še niso na voljo, banka podatek izpelje na podlagi ocene opravljene tekom poslovnega leta. Podatek se ne poroča za tuje podružnice.
Datum podatkov
Datum podatkov se nanaša na datum, za katerega so poročani podatki o številu zaposlenih, bilančni vsoti in letnem prometu. Podatek se nanaša na zaključni datum računovodskih izkazov tujega poslovnega subjekta.
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