ŽÁDOST O DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ
ČÍSLO A OSVĚDČENÍ 1
FORMULÁŘ W-9

Na základě smlouvy uzavřené mezi Slovenskou republikou a Spojenými státy americkými o automatické výměně informací o finančních účtech
(„FATCA“) a příslušné vnitrostátní úpravy přijaté za účelem zlepšení mezinárodní daňové spolupráce má Cornhill Management, o.c.p., a.s. se sídlem
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava („Cornhill“) povinnost shromažďovat určité informace o daňové úpravě jednotlivých majitelích finančních účtů.
Vyplňte části uvedené níže a poskytněte jakékoli požadované informace. Berte prosím na vědomí, že za určitých okolností jsme povinni poskytnout tyto
informace příslušným daňovým orgánům.

W-9

V případě jakékoli
Formulář
(Rev.
srpen 2013)
informujte.

Žádost
o odaňové
číslojeho
a prohlášení
Dejteneprodleně
formulář žadateli,
změny níže uvedených
informací
daňovém identifikační
sídle Majitele účtu nebo
klasifikace podle FATCA nás prosím
nezasílejte IRS

Jméno (jak je uvedeno v daňovém přiznání)

Obchodní jméno (pokud se liší od výše uvedeného)
Osvobození (viz instrukce):

Zaškrtněte příslušnou daňovou klasifikaci:
Fyzická osoba

C Corporation

S Corporation

Partnership

Trust/estate

Limited liability company. Zadejte daňovou klasifikaci
(C=C corporation, S=S corporation, P=partnership)

Kód poplatníka (pokud
existuje)
Kód pro osvobození z FATCA
reportování (pokud existuje)

Jiné (viz instrukce)

Adresa (ulice, číslo popisné)

Jméno žadatele a adresa (nepovinné)

Město, stát, PSČ

Čísla účtů (nepovinné)

Část I

Daňové identifikační číslo přidělené v USA (TIN)

Vyplňte vaše daňové identifikační číslo.Pro fyzické osoby se jedná o číslo sociálního pojištění („Social Security
Number“). V případě, že fyzická osoba nemá SSN, vyplní ITIN přidělený americkým finančním úřadem (IRS).
V případě, že fyzická osoba nemá ani ITIN, musí žádat o daňové identifikační číslo IRS. V případě, že právnická osoba
má právní formu LLC a jedná se o korporaci nebo tzv. partnership, vyplní „Employer Identification Number“ právnické
osoby.

Číslo sociálního pojištění

Poznámka: Pokud je účet na více jmen viz strana 4

Identifikační číslo zaměstnavatele

–

–

–

Part II

Prohlášení

Prohlašuji, že::
1. Číslo uvedené na tomto formuláři je správné a
2. nepodléhám záloze na srážkovou daň, protože
(a) jsem osvobozen od této daně (musí být uveden kód pro osvobození v kolonce osvobození), nebo
(b) IRS mi neoznámil, že podléhám záloze na srážkovou daň z důvodu selhání oznamování veškerých úrokových a dividendových příjmů, nebo
(c) IRS mi oznámil, že už nepodléhám záloze na srážkovou daň, a
3. Jsem U.S. osobou (dle definice), a
4. FATCA kód uvedený v tomto formuláři (pokud existuje) indikující, že jsem osvobozen od reportování v rámci FATCA, je správný.
Instrukce k prohlášení. Bod 2. v prohlášení je nutné přeškrtnout v případě, že jste byl IRs informován, že podléháte záloze na srážkovou daň („backup witholding tax“), protože jste
nevykázal veškeré své úrokové a dividendové příjmy ve svém přiznání (americkém). Bod 2 se nevztahuje na transakce s nemovitostmi. Prohlášení není nutné podepisovat pro účely
úroků z hypoték, nabytí nebo pozbytí nemovitostí, prominutí dluhu, příspěvky na soukromé penzijní připojištění (IRA) a obecně platby jiné než úrokové či dividendové; v takovém
případě se uvede pouze daňové identifikační číslo (TIN).

Podpis
zde

1

Podpis

Datum

Podrobné informace je možné nalézt v rámci (i) zákona Spojených států amerických Foreign Accounts Tax Compliance Act a (ii) definice vybraných pojmů jsou zveřejněny na webové adrese Finanční instituce
www.conrhillmanagement.eu. V případě dalších otázek prosím kontaktujte svého daňového poradce nebo orgán místní státní správy.

