
Vyplňte nižšie uvedené časti paličkovým písmom a poskytnite všetky požadované informácie. Berte prosím do úvahy, že za určitých okolností sme povinní poskytnúť tieto informácie 
príslušným daňovým orgánom.
V prípade akejkoľvek zmeny nižšie uvedených informácií nás prosím bezodkladne informujte, avšak najneskôr do 30 dní.

Údaje o skutočnom vlastníkovi
Meno fyzickej osoby, ktorá je skutočným vlastníkom: 

Krajina štátnej príslušnosti:

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, štát). Nepoužívajte P. O. Box ani „do rúk“.

Korešpondenčná adresa (ak sa líši od vyššie uvedenej)

Referenčné číslo (čísla):
Dátum narodenia  (MM-DD-YYYY):
 Miesto narodenia : 

US Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) - Čestné vyhlásenie Majiteľa účtu 
alebo skutočného vlastníka o občianstve USA alebo daňovej rezidencii v USA
a)       Potvrdzujem, že som občanom USA, a / alebo rezidentom (vrátane trvalej rezidencie 
držiteľa Zelenej karty) USA pre daňové účely.
Moje daňové identifikačné číslo platcu dane USA (U.S. TIN) je: 
alebo
b)       Potvrdzujem, že nie som občanom USA, a / alebo rezidentom (vrátane trvalej 
rezidencie držiteľa Zelenej karty) USA pre daňové účely.

Common Reporting Standard (“CRS”) - Čestné vyhlásenie o daňovej rezidencii 
Majiteľa účtu alebo skutočného vlastníka
Vyplňte nižšie uvedenú tabuľku obsahujúcu údaje o (i) krajine daňového domicilu Majiteľa účtu 
a (ii) daňové identifikačné číslo pre každú príslušnú krajinu daňového domicilu. V prípade, ak má 
Majiteľ účtu viac ako 3 daňové domicily, uveďte prosím túto skutočnosť na osobitnom hárku papiera.
V prípade, ak Majiteľ účtu nie je schopný poskytnúť daňové identifikačné číslo, uveďte prosím 
príslušný dôvod A, B alebo C:
Dôvod A - krajina/jurisdikcia, v ktorej má Majiteľ účtu domicil, nevydáva daňové identifikačné 

číslo osobám s trvalým pobytom
Dôvod B - Majiteľ účtu nemôže získať daňové identifikačné číslo alebo jeho ekvivalent (prosíme 

o vysvetlenie v rámci nižšie uvedenej tabuľky)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O DAŇOVEJ REZIDENCII FYZICKEJ OSOBY 1

Podpis
Dátum:   Druh splnomocnenia (ak tlačivo nepodpisuje skutočný vlastník):

Meno podpisujúceho paličkovým písmom:     Podpis Majiteľa účtu, skutočného vlastníka: 
       (alebo osoby splnomocnenej podpisovať za skutočného vlastníka) 

1 Podrobné informácie možno nájsť v rámci (i) Štandardu OECD pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti a jeho nosnej časti tzv. Common Reporting Standard a (ii) zákona Spojených štátov 
amerických Foreign Accounts Tax Compliance Act. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte svojho daňového poradcu alebo orgán miestnej štátnej správy.

Dôvod C - daňové identifikačné číslo sa nevyžaduje (prosíme o uvedenie tejto možnosti iba 
v prípade, ak vnútroštátna úprava alebo príslušná jurisdikcia nevyžaduje poskytnutie 
daňového identifikačného čísla vydaného takouto jurisdikciou)

Krajina/Jurisdikcia daňového domicilu Daňové identifikačné číslo

V prípade 
nemožnosti 

poskytnúť DIČ 
uveďte dôvod 

A, B alebo C

1

2

V nižšie uvedenej tabuľke prosím vysvetlite dôvod nemožnosti poskytnúť daňové 
identifikačné číslo v prípade ak ste zvolili dôvod B uvedený vyššie.

1

2

Vyhlásenie & osvedčenie pre FATCA a CRS
Podpisom tohto čestného vyhláseniavyhlasujem, že som si preveril/a informácie uvedené v tomto 
tlačive a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia ich považujem za pravdivé, správne 
a úplné. Ďalej vyhlasujem, že:
• som fyzickou osobou, ktorá je skutočným vlastníkom (alebo som bol/a splnomocnený/á 

konať za osobu, ktorá je skutočným vlastníkom) všetkých príjmov, ktorých sa týka toto tlačivo 
alebo používam toto tlačivo na zdokladovanie svojho štatútu ako fyzickej osoby, ktorá je 
majiteľom alebo držiteľom účtu zahraničnej finančnej inštitúcie,

• mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• beriem na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení, informácie o Majiteľovi 

účtu a všetky oznamované účty môžu byť reportované daňovým orgánom krajiny/jurisdikcie, 
v ktorej je/sú účet/účty spravovaný/é a vymieňané s daňovými orgánmi inej krajiny/jurisdikcie 
alebo inými krajinami/ jurisdikciami, v ktorých má Majiteľ účtu daňový domicil v súlade 
s medzivládnymi zmluvami o výmene informácií o finančných účtoch.

Beriem na vedomie, že finančná inštitúcia ako prevádzkovateľ osobných údajov Majiteľa 
účtu („Prevádzkovateľ“) a / alebo entita, ktorá je sprostredkovateľom, konajúcim v mene 
Prevádzkovateľa („Sprostredkovateľ“) bude spracovávať informácie uvedené v tomto vyhlásení 
v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“). Ďalej beriem na vedomie, že v súlade s GDPR mám právo 
na prístup k osobným údajom právo na ich opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie 
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ktoré si môžem 
uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa, alebo Sprostredkovateľa. Informácie uvedené 
v tomto vyhlásení sú uchovávané v súlade s GDPR. Informácie uvedené v tomto vyhlásení 
nie sú uchovávané nad rámec toho, čo vyžaduje príslušná legislatíva týkajúca sa FATCA a CRS. 
Dokumentácia a osobné údaje, ktoré sa používajú na preukázanie riadneho spracovania údajov, 
budú uložené v súlade s príslušnými lehotami na uchovávanie údajov. Osobné údaje Majtieľa 
účtu budú potom vymazané, ak to povoľuje GDPR alebo iné príslušné zákony.
Vyhlasujem, že som Majiteľom účtu (alebo osobou oprávnenou podpisovať v mene Majiteľa účtu) 
vo vzťahu ku všetkým účtom, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje.


