Společný standard výkaznictví (v angličtině „Common Reporting Standard“ a zkráceně „CRS“) je jednotný a globální
systém pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti. Byl vypracován Organizací pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a je určen k zabránění přeshraničním daňovým únikům a daňovým podvodům
nejen v České republice, ale ve všech státech, které k CRS přistoupily resp. přistoupí.
Na území České republiky upravuje problematiku CRS zákon č. z. č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě
daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
CRS se vztahuje jak na fyzické osoby, tak právnické osoby, přičemž jeho cílem je poskytnout účastnícím se zemím
přehled o finančních aktivech, které jejich daňoví rezidenti mají v zahraničí. Primárně se CRS týká depozitních účtů
(běžný účet, spořicí účet či vkladový účet) a investičních produktů.
V souladu s CRS je mBank povinna identifikovat Vaši daňovou rezidenci (která se obvykle nachází v místě registrace
k platbě daně z příjmů), přičemž vychází zejména z Vámi dodaných informací. Pro identifikaci a klasifikaci mBank
použije Prohlášení CRS pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Fyzické osoby a fyzické osoby-podnikatelé jsou
v mBank identifikováni a klasifikováni stejně. V případě změny CRS statusu je klient zodpovědný za změnu údajů o své
daňové rezidenci prostřednictvím nového Prohlášení CRS které se bude shodovat s jeho faktickým a právním stavem.
Klient má právo údaje o své daňové rezidenci kdykoliv změnit prostřednictvím elektronického formuláře.
Ve smyslu CRS jsou finanční instituce povinny oznámit místním daňovým úřadům finanční účty, kde je přímým nebo
nepřímým majitelem daňový rezident zahraniční země. Podle CRS se vyžaduje také výměna informací mezi daňovými
úřady účastnících se zemí.
Ke společnému standardu vykazování se v současnosti zavázalo více než 100 zúčastněných zemí, včetně všech členských
států EU a zemí, které jsou hlavními světovými finančními centry.
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mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném
u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost
na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319
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