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Daňový úrad Ministerstva
financií USA (IRS) 

Osvedčenie zahraničného štatútu
skutočného vlastníka na účely zrážkovej

dane a daňového priznania USA (fyzické osoby)
  Určené pre fyzické osoby – jednotlivcov. Právnické osoby/subjekty musia použiť tlačivo W-8BEN-E.

  Informácie o tlačive W-8BEN a samostatné pokyny sú k dispozícii na  www.irs.gov/formw8ben.
  Odovzdajte tlačivo zrážkovému agentovi alebo platcovi. Tlačivo nezasielajte IRS.

OMB č. 1545-1621

Nepoužívajte toto tlačivo ak: Namiesto toho použite tlačivo:
● NIE STE fyzická osoba – jednotlivec...................................................................................................................................................................  W-8BEN-E
● Ste občan USA alebo iná americká osoba, vrátane cudzincov – fyzických osôb, ktoré sú rezidentmi USA..................................................................  W-9
● Ste skutočným vlastníkom, ktorý vyhlasuje, že príjem pochádza z podnikateľskej činnosti alebo obchodovania v rámci USA
(iné než osobné služby)................................................................................................................................................................................................  W-8ECI
● Ste skutočný vlastník, ktorý poberá odmenu za osobné služby poskytované v USA....................................................................................8233 nebo W-4
● Ste osoba konajúca ako sprostredkovateľ................................................................................................................................................................  W-8IMY

 Časť I Údaje o skutočnom vlastníkovi  (pozri pokyny)
 1 Meno fyzickej osoby, ktorá je skutočným vlastníkom

      
 2 Krajina štátnej príslušnosti

 3 Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo bytu, číslo vidieckej cesty).  Nepoužívajte adresu P. O. Boxu ani „do rúk“.
 ,  

 Mesto, obec, štát alebo provincia. Poskytnite PSČ, ak je k dispozícii.
 ,   ,  

 Štát

 4 Korešpondenčná adresa (ak sa líši od vyššie uvedenej) 
 ,  

 Mesto, obec, štát alebo provincia. Poskytnite PSČ, ak je k dispozícii.
 ,   ,  

 Štát

 5 Daňové identifikačné číslo platcu dane USA (SSN alebo ITIN), ak je potrebné (pozri
pokyny)

 6 Zahraničné daňové identifikačné číslo (pozri pokyny)

 7 Referenčné číslo (čísla) (pozri pokyny)  8 Dátum narodenia (MM-DD-RRRR) (pozri pokyny)

 Časť II Nárok na úľavy vyplývajúce z dohôd o zdanení  (len na účely kapitoly 3)  (pozri pokyny)
 9 Vyhlasujem, že skutočný vlastník je rezidentom  __________ v zmysle dohody o zdanení príjmov uzavretej medzi USA a touto krajinou.

 10 Osobitné sadzby a podmienky  (ak je to vhodné; pozri pokyny ): Skutočný vlastník si nárokuje podľa ustanovení článku   __________________
 dohody uvedenej v riadku 9 vyššie na uplatnenie   ________   % sadzby zrážkovej dane na (špecifikujte druh príjmu/výnosu):   

______________________
 Vysvetlite dôvody, pre ktoré skutočný vlastník spĺňa podmienky článku dohody:  

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 Časť III Vyhlásenie
Pod hrozbou postihu za krivú prísahu týmto vyhlasujem, 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 pod hrozbou postihu za krivú prísahu vyhlasujem, že:
● som fyzickou osobou, ktorá je skutočným vlastníkom (alebo som bol/a zmocnený/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,

● osoba menovaná v riadku 1 tohto tlačiva nie je americkou osobou,
● príjem, na ktorý sa vzťahuje toto tlačivo:
 (a) efektívne nesúvisí s podnikaním alebo obchodovaním na území USA,
 (b) efektívne s podnikaním alebo obchodovaním na území USA, ale nevzťahuje sa naň daň z príjmu v súlade s príslušnou dohodou o zdanení alebo
 (c) je partnerským podielom efektívne súvisiaceho príjmu partnerstva,
● osoba menovaná v riadku 1 tohto tlačiva je rezidentom krajiny, s ktorou USA podpísali dohodu o zdanení príjmov, uvedenej v riadku 9 tlačiva (ak je

uvedená) v zmysle dohody o zdanení príjmov medzi USA a danou krajinou a
● pre maklérske transakcie alebo bártrové výmeny – skutočný vlastník je oslobodenou zahraničnou osobou definovanou v pokynoch.
 Ďalej povoľujem, aby toto tlačivo bolo poskytnuté zrážkovému agentovi, ktorý kontroluje, prijíma alebo uschováva príjem, ktorého som skutočným

vlastníkom, alebo zrážkovému agentovi, ktorý môže vyplácať príjmy, ktorých som skutočných vlastníkom.  Zaväzujem sa , že ak sa ktorékoľvek z
uvedených vyhlásení stane nepravdivým, do 30 dní predložím nové tlačivo.

Podpis sem  
_______________________________________________________________________________________

Podpis skutočného vlastníka (alebo osoby zmocnenej podpisovať za skutočného vlastníka)
________________________

Dátum (MM-DD-RRRR)

Meno podpisujúceho paličkovým písmom Druh zmocnenia (ak tlačivo nepodpisuje skutočný vlastník)

Pre oznámenie na účely zákona o znižovaní administratívnej záťaže pozri
pokyny.
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