ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DAŇOVÉ
REZIDENCI FYZICKÉ OSOBY 1
Na základě smlouvy uzavřené mezi Slovenskou republikou a Spojenými státy americkými o automatické výměně informací o finančních účtech („FATCA“),
Úmluvy o vzájemné administrativní pomoci v daňových záležitostech, které zavedlo Common Reporting Standard („CRS“) a příslušné vnitrostátní úpravy
přijaté za účelem zlepšení mezinárodní daňové spolurpáce 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 níže uvedené části a poskytněte všechny požadované informace. Berte prosím na vědomí, že za určitých okolností jsme povinni poskytnout tyto
informace příslušným daňovým orgánům.
V případě jakékoliv změny níže uvedených informací o daňovém sídle Majitele účtu nebo jeho klasifikace podle FATCA nás prosím neprodleně informujte.

Identifikace skutečného vlastníka

Část I

2

1

Jméno osoby, která je skutečným vlastníkem

3

Adresa – v zemi daňové rezidence (ulice, číslo popisné). Nepoužívat P.O. box
Město, PSČ
4

Země

Doručovací adresa (pokud je odlišná od výše uvedené)
Město, PSČ

5
7

Státní příslušnost

Země

U.S. daňové identifikační číslo (SSN nebo ITIN), pokud je požadováno (viz instrukce)
Referenční číslo (viz instrukce)

Část II
9

8

6

Zahraniční daňové identifikační číslo (viz instrukce)

Datum narození (viz instrukce)

Nárok na čerpání výhod smluv o zamezení dvojího zdanění (pouze pro účely kapitoly 3), (viz instrukce)
Prohlašuji, že skutečný vlastník je rezidentem………………………………………………………………..ve smyslu smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a
uvedenou zemí.

10 Speciální sazby a podmínky (pokud jsou aplikovatelné – viz instrukce). Skutečný vlastník čerpá výhody vyplývající z článku…………………………………….
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a výše v řádku 9 uvedenou zemí, aby uplatnil……………… % sazbu z příjmu:………………………………..
Vysvětlete důvody, proč skutečný vlastník splňuje podmínky uvedené v daném článku smlouvy:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Část III

Čestné prohlášení o daňové rezidenci pro účely CRS:

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)
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

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, (ii) zákona Spojených států amerických
Foreign Accounts Tax Compliance Act a (iii) definice vybraných pojmů jsou zveřejněny na webové adrese Finanční instituce www.cornhillmanagement.eu. V případě dalších otázek prosím kontaktujte svého
daňového poradce nebo orgán místní státní správy.

Část IV

Prohlášení

Pod pokutou křivého svědectví prohlašuji, že jsem překontroloval informace na tomto formuláři a podle mého nejlepšího vědomí jsou pravdivé, správné a úplné. Dále pod
pokutou křivého svědectví prohlašuji, že:




Jsem fyzickou osobou, která je skutečným vlastníkem (nebo jsem oprávněn podepisovat za skutečného vlastníka) všech příjmů, ke kterým se tento formulář
vztahuje, nebo používám tento formulář ke zdokumentování toho, že jsem fyzickou osobou, která je vlastníkem účtu zahraniční finanční instituce (svěřenecká
instituce, depozitní instituce, investiční entita nebo specifikovaná pojišťovna),
Osoba uvedená na řádku 1 tohoto formuláře není U. S.
osobou,

ke kterému se tento formulář váže:
Část IV Příjem,
Prohlášení

(a) Není efektivně spojen s výkonem obchodní či podnikatelské činnosti v USA,
Pod pokutou
svědectví
prohlašuji,
jsem překontroloval
tomto formuláři
a podle
mého
nejlepšího
(b)křivého
Je efektivně
spojen,
ale neníže
předmětem
daně podleinformace
příslušnéna
smlouvy
o zamezení
dvojího
zdanění,
nebo vědomí jsou pravdivé, správné a úplné. Dále pod
pokutou křivého svědectví prohlašuji, že:
(c) Je obchodním podílem nebo příjmem efektivně spojeným s „partnership“

Jsem fyzickou osobou, která je skutečným vlastníkem (nebo jsem oprávněn podepisovat za skutečného vlastníka) všech příjmů, ke kterým se tento formulář

Osoba uvedená na řádku 1 tohoto formuláře je rezidentem země uvedené na řádku 9 ve smyslu smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a uvedenou zemí, a
vztahuje, nebo používám tento formulář ke zdokumentování toho, že jsem fyzickou osobou, která je vlastníkem účtu zahraniční finanční instituce (svěřenecká
instituce,
instituce,
investiční
entita nebo
specifikovaná
pojišťovna),

V případědepozitní
brokerských
transakcí
a barterových
obchodů
je skutečný
vlastník příjmu zahraniční osvobozenou osobou

Osoba uvedená na řádku 1 tohoto formuláře není U. S.
Dále potvrzuji,
že tento
formulář bude poskytnut jakémukoliv „srážkovému agentovi“, který kontroluje, přijímá nebo obsluhuje příjem, kterého jsem konečným vlastníkem nebo
osobou
,
„srážkovému agentovi“, který může vyplatit příjem, kterého jsem konečným vlastníkem. Souhlasím, že podám nové Prohlášení do 30 dnů, pokud se změní jakékoliv

Příjem,
ke
kterému
tento formulář váže:
informace uvedené na tomtoseProhlášení.
(a) Není efektivně spojen s výkonem obchodní či podnikatelské činnosti v USA,
Rozumím,(b)
žeJe
mnou
poskytnuté
informace
jsou upravené
obchodními
podmínkami
Majitele
účtunebo
a Cornhill ve věci použití a sdílení těchto informací.
efektivně
spojen,
ale není předmětem
daně
podle příslušné
smlouvyupravujícími
o zamezenívztah
dvojího
zdanění,

Podpis zde

Beru na vědomí,
že informace,
které nebo
jsou uvedené
tomto prohlášení,
o Majiteli účtu a všechny oznamované účty mohou být reportovány daňovým
(c) Je obchodním
podílem
příjmem vefektivně
spojeným informace
s „partnership“
Podpis skutečného
vlastníka
(nebo oprávněné
osoby)orgány jiné země/jurisdikce nebo jinými zeměmi/jurisdikcemi,
Datum
orgánům země/jurisdikce, ve které je/jsou účet/účty
spravován/y
a vyměňován/y
s daňovými
ve kterých

Osoba uvedená na řádku 1 tohoto formuláře je rezidentem země uvedené na řádku 9 ve smyslu smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a uvedenou zemí, a
má Majitel účtu daňový domicil v souladu s mezivládními smlouvami o výměně informací o finančních účtech.
Jméno podepsaného tiskacím písmem

V případě brokerských transakcí a barterových obchodů je skutečný vlastník příjmu zahraniční osvobozenou osobou
Prohlašuji, že jsem Majitelem účtu (nebo osobou oprávněnou podepisovat jménem Majitele účtu) ve vztahu ke všem účtům, na které se toto prohlášení vztahuje.

Dále potvrzuji, že tento formulář bude poskytnut jakémukoliv „srážkovému agentovi“, který kontroluje, přijímá nebo obsluhuje příjem, kterého jsem konečným vlastníkem nebo
„srážkovému agentovi“, který může vyplatit příjem, kterého jsem konečným vlastníkem. Souhlasím, že podám nové Prohlášení do 30 dnů, pokud se změní jakékoliv
informace uvedené na tomto Prohlášení.

Podpis zde
Podpis skutečného vlastníka (nebo oprávněné osoby)
Jméno podepsaného tiskacím písmem

Datum

