Formulář

W-8BEN

Prohlášení o zahraničním statusu skutečného vlastníka pro účely
srážkové daně a pro oznamovací povinnosti (fyzické osoby)

(Rev. Únor 2014)

OMB No. 1545-1621

Pouze
pro použití fyzickými osobami. Právnické osoby musí použít formulář W-8BEN-E.
▶
Informace o formuláři W-8BEN spolu s instrukcemi lze nalézt na www.irs.gov/formw8ben
Předložte tento formulář plátci srážkové daně. Nezasílat IRS.

Nepoužívejte tento formulář, pokud:

Použijte formulář:

• Nejste fyzická osoba…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...W-8BEN-E
• Jste občan USA, zahrnuje cizí fyzickou osobu, která je rezidentem USA……………………………………………………………………………………………………….. W-9
• Jste skutečný vlastník prohlašující, že příjem je ve skutečnosti spojen s obchodní činností v USA (jiné než personální služby)……………………………………..W-8ECI
• Jste skutečný vlastník, který má příjem z personálních služeb v USA ……………………………………………………………….………………………………..… 8233 or W-4
• Osoba jednající jako prostředník…………………………………………………………………………………………………………………………………………………W-8IMY

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

Státní příslušnost

Město, PSČ
4

Země

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

5

Země

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

7

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

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,
Příjem, ke kterému se tento formulář váže:
(a) Není efektivně spojen s výkonem obchodní či podnikatelské činnosti v USA,
(b) Je efektivně spojen, ale není předmětem daně podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, nebo
(c) Je obchodním podílem nebo příjmem efektivně spojeným s „partnership“



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



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

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

