Čo je CRS?
CRS je tzv. Common Reporting Standard, v slovenčine: Spoločný štandard vykazovania, ktorý je
globálnym štandardom pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Vypracovala ho
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Prečo sa CRS zavádza?
CRS je určený na zabránenie cezhraničným daňovým únikom. Poskytuje zúčastňujúcim sa krajinám
prehľad o finančných aktívach, ktoré ich rezidenti majú v zahraničí.
Ako CRS funguje?
CRS vyžaduje od finančných inštitúcií, aby identifikovali daňové rezidencie svojich klientov a oznámili
lokálnym daňovým úradom finančné účty, ktorých priamy alebo nepriamy držiteľ je daňový rezident
zahraničnej krajiny. Podľa CRS sa vyžaduje tiež výmena informácií medzi daňovými úradmi
zúčastňujúcich sa krajín.
Ktoré krajiny sa k CRS zaviazali?
Viac než 100 krajín sa zaviazalo k CRS, vrátane všetkých členských štátov EÚ a krajín, ktoré sú hlavnými
svetovými finančnými centrami.
USA sa k CRS nezaviazali, nakoľko už majú povinnosť automaticky si vymieňať informácie podľa
predchádzajúcich medzivládnych dohôd FATCA.
Na koho sa CRS vzťahuje?
CRS sa vzťahuje tak na fyzické ako aj právnické osoby.
Aká je prístup ING?
Prístup ING je plniť požiadavky CRS.
Čo sa požaduje od ING?
V zúčastňujúcich sa krajinách sa od ING požaduje:
• identifikovať daňové rezidencie klientov a
• oznamovať lokálnym daňovým úradom finančné účty, ktorých priamy alebo nepriamy držiteľ je
daňový rezident zahraničnej krajiny.
Čo to znamená pre klientov?
ING bude kontaktovať dotknutých klientov a žiadať od nich čestné vyhlásenie, ktoré zahŕňa vyhlásenie
o ich daňovej rezidencii. Klienti sú zodpovední za vyplnenie čestného vyhlásenia a informovanie
spoločnosti ING o zmenách, ktoré môžu mať vplyv na ich CRS klasifikáciu.
Ďalšie informácie?
Ďalšie informácie o CRS je možné získať prostredníctvom internetovej stránky OECD alebo vášho
lokálneho daňového úradu.
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