Čestné prohlášení o daňovém rezidentství fyzické osoby / Affidavit of a tax
residency for a natural person
podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (under the provisions of the Act No. 164/2013 Coll., on international cooperation in
tax administration and on the amendment of certain related Acts, as subsequently amended)

Klient (Client):
Jméno a příjmení
(Firstname and Surname):

RČ nebo datum narození
(Personal Number or Date of Birth)

Trvalý pobyt: ulice, č.p., obec, PSČ, stát
(Permanent Residence: street name, street number, city, postal code, country)

1) Klient (fyzická osoba) čestně prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze níže uvedeného státu/států, a že
uvedená daňová identifikační čísla (nebo jiná obdobná čísla pro daňové účely) jsou skutečně daňovými identifikačními
čísly klienta (popř. jinými obdobnými čísly pro daňové účely). / The client (natural person) declares that only the
following country (countries) is the tax residency (tax residencies) of the client and that the following tax identification
number (numbers) or other similar number (numbers) for tax purposes is truely the number (numbers) of the client for
tax purposes.

Daňové rezidentství

Daňové identifikační číslo / jiné obdobné číslo pro daňové účely1

(Tax Residency):

(Tax Identification Number or other similar number for tax purposes):

1.
2.

Klient podpisem tohoto prohlášení čestně prohlašuje, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou úplné a pravdivé,
a že každou změnu jakéhokoli z uvedených údajů bez zbytečného odkladu oznámí společnosti Fio banka, a.s.
(By signing this affidavit the client declares that the abovementioned information are complete and true and that
the client will inform the company Fio banka, a.s. without undue delay about every change of any
abovementioned information).

Datum / Date:
………………………………………….
Podpis / Signature

1

TIN České republiky se nemusí vyplnit, pokud je klient daňovým rezidentem ČR a zároveň není občanem USA ani daňovým
rezidentem USA. / The TIN of the Czech Republic does not have to be filled in if the client is the Czech tax resident and if the
client is neither the US citizen nor the US tax resident.
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