
Vyplňte níže uvedené části hůlkovým písmem a poskytněte všechny požadované informace. Berte prosím v úvahu, že za určitých okolností jsme povinní poskytnout tyto informace 
příslušným daňovým orgánům. 
V případě jakékoliv změny níže uvedených informací nás prosím bezodkladně informujte, ale nejdéle do 30 dnů.

Identifikace skutečného vlastníka
Jméno osoby, která je skutečným vlastníkem: 

Státní příslušnost:

Adresa - v zemi daňové rezidence (ulice, číslo, město, PSČ, země). Nepoužívat P.O. box.

Doručovací adresa (pokud je odlišná od výše uvedené)

Referenční číslo (čísla):
Datum narození (MM-DD-YYYY):
 Místo narození: 

US Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA“) – Čestné prohlášení Majitele účtu, 
nebo skutečného vlastníka o občanství USA, nebo daňové rezidenci v USA
a)       Potvrzuji, že jsem občanem USA a/nebo rezidentem (včetně trvalé rezidence držitele 
Zelené karty) USA pro daňové účely.
Moje daňové identifikační číslo plátce daně USA (U.S. TIN) je: 
nebo
b)       Potvrzuji, že nejsem občanem USA, a/nebo rezidentem (včetně trvalé rezidence 
držitele Zelené karty) USA pro daňové účely.

Common Reporting Standard (“CRS“) – Čestné prohlášení o daňové rezidenci 
Majitele účtu, nebo skutečného vlastníka
Vyplňte níže uvedenou tabulku obsahující údaje o (i) zemi daňového domicilu Majitele účtu a (ii) 
daňové identifikační číslo pro každou příslušnou zemi daňového domicilu. V případě, že má Majitel 
účtu více než 3 daňové domicily, uveďte prosím tuto skutečnost na samostatném listu.
V případě, že Majitel není schopen poskytnout daňové identifikační číslo, uveďte prosím příslušný 
důvod A, B nebo C:
Důvod A - země/jurisdikce, ve které má Majitel účtu domicil, nevydává daňové identifikační číslo 

osobám s trvalým pobytem
Důvod B - Majitel účtu nemůže získat daňové identifikační číslo nebo jeho ekvivalent (prosíme 

o vysvětlení v rámci níže uvedené tabulky)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DAŇOVÉ REZIDENCI FYZICKÉ OSOBY 1

Podpis
Datum:       Druh zmocnění (pokud tiskopis nepodepisuje skutečný vlastník):

Jméno podepsaného tiskacím písmem:     Podpis Majitele účtu, skutečného vlastníka : 
       (nebo osoby zmocněné podepisovat za skutečného vlastníka) 

1 Podrobné informace je možné nalézt v rámci (i) Standardu OECD pro automatickou výměnu informací v daňové oblasti a jeho nosné části tzv. Common Reporting Standard a (ii) zákona Spojených 
států amerických Foreign Accounts Tax Compliance Act. V případě dalších otázek prosím kontaktujte svého daňového poradce nebo orgán místní státní správy.

Důvod C - daňové identifikační číslo se nevyžaduje (prosíme o uvedení této možnosti pouze 
v případě, že vnitrostátní úprava nebo příslušná jurisdikce nevyžaduje poskytnutí 
daňového identifikačního čísla vydaného takovou jurisdikci)

Země/Jurisdikce daňového domicilu Daňové identifikační číslo

V případě 
nemožnosti 

poskytnout DIČ 
uveďte důvod 

A, B nebo C

1

2

V níže uvedené tabulce prosím vysvětlete důvod nemožnosti poskytnout daňové identifikační 
číslo v případě, že jste zvolili důvod B uvedený výše.

1

2

Prohlášení & osvědčení pro FATCA a CRS
Podpisem tohoto čestného prohlášení prohlašuji, že jsem si prověřil/a informace uvedené v tomto 
tiskopisu a podle svého nejlepšího vědomí i svědomí je považuji za pravdivé, správné a úplné.
Dále prohlašuji, že:
• jsem fyzickou osobou, která je skutečným vlastníkem (nebo jsem byl/a zmocněný/á konat 

za osobu, která je skutečným vlastníkem) veškerých příjmů, kterých se týká tento tiskopis 
nebo používám tento tiskopis na doložení svého statutu jako fyzické osoby, která je majitelem 
nebo držitelem účtu zahraniční finanční instituce,

• mám způsobilost na právní úkony v plném rozsahu,
• beru na vědomí, že informace, které jsou uvedené v tomto prohlášení, informace o Majiteli 

účtu a všechny oznamované účty mohou být reportovány daňovým orgánům země/jurisdikce, 
ve které je/jsou účet/účty spravován/y a vyměňován/y s daňovými orgány jiné země/jurisdikce 
nebo jinými zeměmi/jurisdikcemi, ve kterých má Majitel účtu daňový domicil v souladu 
s mezivládními smlouvami o výměně informací o finančních účtech.

Beru na vědomí, že finanční instituce jako provozovatel osobních údajů Majitele účtu 
(“Provozovatel“) a/nebo entita, která je zprostředkovatelem, jednajícím jménem Provozovatele 
(“zprostředkovatel“) bude zpracovávat informace uvedené v tomto prohlášení v souladu 
s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 
95/46/ES („GDPR“). Dále beru na vědomí, že v souladu s GDPR mám právo na přístup k osobním 
údajům, právo na jejich opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo 
namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, které mohu uplatnit kontaktováním 
Provozovatele, nebo Zprostředkovatele. Informace uvedené v tomto prohlášení jsou uchovávané 
v souladu s GDPR. Informace uvedené v tomto prohlášení nejsou uchovávané nad rámec toho, 
co vyžaduje příslušná legislativa týkající se FATCA a CRS. Dokumentace a osobní údaje, které se 
používají na prokázání řádného zpracování údajů, budou uložené v souladu s příslušnými lhůtami 
na uchovávání údajů. Osobní údaje Majitele účtu budou pak vymazané, pokud to povoluje GDPR 
nebo jiné příslušné zákony.
Prohlašuji, že jsem Majitelem účtu (nebo osobou oprávněnou podepisovat jménem Majitele 
účtu) ve vztahu ke všem účtům, na které se toto prohlášení vztahuje.


