Szanowni Państwo,
26 kwietnia City Index przesłało e-mail dotyczący ważnych informacji o rezydencji
podatkowej.
Email został wysłany pod tytułem:
Important Account Notice: Immediate Attention Required
lub
Ważne powiadomienie o koncie/rachunku: Wymagana natychmiastowa uwaga.
Prosimy o wypełnienie formularza, do którego link został przesłany Państwu
indywidualnie e-mail’em z City Index.
Poniżej przedstawiamy treść komunikatu wysłanego e-mail’em przez brokera w
języku polskim i w języku angielskim.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 61 679 44 44 lub
pod adresem biuro@efixdm.pl.
z wyrazami szacunku,
EFIX Dom Maklerski S.A.

W trakcie ostatniej weryfikacji naszych rejestrów okazało się, że jesteśmy
zobligowani do potwierdzenia lub zgromadzenia określonych informacji dotyczących
rezydencji podatkowej dla Twojego konta. W celu zapewnienia zgodności z
globalnymi regulacjami podatkowymi prosimy o wypełnienie tego krótkiego
internetowego formularza gromadzenia informacji o rezydencji podatkowej i
identyfikatora rezydencji podatkowej.
W związku z wypełnianiem formularza prosimy o zapoznanie się z tym
przewodnikiem, który zawiera więcej informacji.
Z przyjemnością witamy Cię na naszej stronie FAQ, obejmującej ogólne informacji
dotyczące globalnych regulacji podatkowych (FATCA, CDOT oraz CRS). Aby
uzyskać więcej informacji lub skonsultować się z doradcą podatkowym, zachęcamy
także do odwiedzenia strony internetowej odpowiedniego urzędu skarbowego.
W niektórych okolicznościach może być konieczne przekazanie informacji zawartych
w tym formularzu i innych informacji rozliczeniowych związanych z rachunkowością
do odpowiednich organów podatkowych. Brak reakcji na to wezwanie może również
wymagać od nas zgłoszenia odpowiednim organom. Jesteśmy zobowiązani o
zachowania pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i dziękujemy za chęć
realizacji tego wezwania.
Z poważaniem,
Departament Obsługi Finansowej City Index
A recent review of our records indicated that we are required to confirm or collect
certain tax residency information for your account. In order to comply with global tax
regulations, we ask that you complete a short online Tax Residency and Tax
Residency ID collection form.
In conjunction with completing the form, please read this guide for more
information.
We welcome you to visit our FAQs for general information with respect to global tax
regulations (FATCA, CDOT and CRS). You may also wish to visit the website of the
appropriate tax office for more information, and/or consult your tax professional.
In certain circumstances there may be a requirement to pass on the information
referenced in this form and other financial information with respect to the financial
accounts to the relevant taxing authorities. Failure to respond to this request may also
require that we report your account. We are committed to being fully compliant with
applicable regulations and appreciate your attention to this request.
Kind regards,
Account Services Department at City Index

