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Warszawa, dn. 03.12.2019 r. 

 
 

Komunikat w sprawie złożenia Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej Klienta  

(Oświadczenie CRS) 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), nakazującą 

weryfikację statusu podatkowego Klientów, zwracamy się o uzupełnienie Oświadczenia o statusie 

rezydencji podatkowej (Oświadczenie CRS) Klientów, którzy otworzyli pierwszy rejestr w Funduszu  

w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017 r. 

 

W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, Towarzystwo we wrześniu br. przesłało 

drogą pocztową Oświadczenie CRS do tych Klientów, którzy są zobowiązani przekazać informację  

o swoich rezydencjach podatkowych na dzień otwarcia rejestru.  

 

Klienci, którzy otrzymali Oświadczenie CRS i go nie odesłali we wskazane miejsce, są proszeni o  pilne 

wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie załączonego oświadczenia o statusie CRS. Informacja  

ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie o statusie CRS na dzień otwarcia pierwszego rejestru prosimy: 

• przesłać elektronicznie w formie skanu na adres mailowy: backoffice@noblefunds.pl, 

lub 

• przesłać korespondencyjnie na adres Towarzystwa:  

 

Noble Funds TFI S.A. 

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

z dopiskiem: dokumenty CRS  

W przypadku gdy Klient, który otworzył pierwszy rejestr w Funduszu w okresie od 01.01.2016  

do 30.04.2017 r. i nie otrzymał korespondencji z Oświadczeniem CRS, proszony jest o kontakt pod 

numerem telefonu (+48 22) 427 46 46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00). 

 

W przypadku niedostarczenia oświadczenia w wyznaczonym terminie, zgodnie z  Ustawą, Fundusze  

są zobowiązane przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o Pani/Pana 

rejestrze jako „rachunku niezidentyfikowanym”, czyli bez wskazania rezydencji podatkowej. 

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu  

(+48 22) 427 46 46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00). 

Z poważaniem, 

Noble Funds TFI S.A.    
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