Žádost o daňové identifikační číslo a Prohlášení

Jméno (jak je uvedeno na americkém daňovém přiznání)
Obchodní jméno (pokud se liší od jména uvedeného
v kolonce výše)

Adresa (ulice, číslo)
Město, země, PSČ

Do tohoto pole uvést Komerční banku a
sídlo Komerční banky

Čísla účtů (dobrovolné)

Podpis

Daňová klasifikace:
 fyzická nebo právnická osoba, jak je vykázáno
v americkém daňovém přiznání
 v případě LLC doplnit C, S nebo P, jak je vykázáno
v americkém daňovém přiznání
 v případě jiné právnické osoby než LLC, uvést jméno,
jak je uvedeno na americkém daňovém přiznání

Daňové identifikační číslo přidělené v USA:
 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 nemá fyzická
osoba ani ITIN, musí zažádat 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

Datum

Osvobození – pouze pokud je relevantní:
 Kód poplatníka (pro účely osvobození od povinnosti
odvést zálohu na srážkovou daň – v AJ „backup
withholding tax“) – není relevantní pro fyzické
osoby
 Kód pro osvobození pro FATCA reportování – pouze
speciální případy, obecně fyzické a právnické
osoby (společnosti) nejsou osvobozeny

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 porušení oznamování
veškerých úrokových a dividendových příjmů, nebo
(c) IRS mi oznámil, že už nepodléhám záloze na
srážkovou daň.*
3. Jsem U.S. osobou (dle definice), a
4. FATCA kód uvedený pro osvobození k FATCA
reportování (pokud je uveden) je správný.

*Bod 2. v Prohlášení je nutné přeškrtnout v případě, že jste byl IRS informován, že podléháte záloze na srážkovou daň („backup
withholding 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 na platby jiné než úrokové či dividendové; v takovém případě se uvede pouze
daňové identifikační číslo (TIN).

