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PROHLÁŠENÍ O DAŇOVÉM REZIDENTSTVÍ (CRS) – FYZICKÁ OSOBA 

V souladu se zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon“), je X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA AKCYJNA, organizační složka, IČO 27867102, se sídlem Praha 8, 

Pobřežní 394/12, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56720 (dále jen „XTB CZ“) 

povinna zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých Zákazníků. Zákon reaguje na vývoj EU a OECD týkající se automatické výměny 

informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančních 

účtech, který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS). Zákazníci mají 

povinnost poskytnout XTB CZ součinnost s plněním výše uvedené prověřovací a zjišťovací povinnosti, a to vyplněním tohoto prohlášení ve 

kterém Zákazník potvrdí zemi své daňové rezidence. Nesplnění této povinnosti Zákazníky, může bránit XTB CZ v poskytování služeb 

Zákazníkům. 

 

Údaje o Zákazníkovi 

Jméno a příjmení   

Adresa místa trvalého pobytu  

Adresa místa podnikání, pokud není 

odlišná s adresou trvalého bydliště 
 

Datum narození  

 

Prohlášení o daňovém rezidentství 

Tímto prohlašuji, že:* 

□ jsem daňovým rezidentem  v České 

republice 
Daňové identifikační číslo 

(pokud bylo 
přidělené): 

 

□ jsem daňovým rezidentem v jiné zemi 

 

Název země: 
 

 

Daňové identifikační 

číslo1: 
(Tax Identification 

Number – TIN) 

 

□ jsem daňovým rezidentem v jiné zemi 

 

Název země: 
 

 

Daňové identifikační 

číslo1: 
(Tax Identification 

Number – TIN) 

 

Já, níže podepsaný, se tímto zavazuji, že pokud v průběhu obchodního vztahu dojde ke změně jakéhokoli údaje 

uvedeného výše, tuto skutečnost neprodleně ohlásím. Dále se zavazuji poskytnout XTB CZ na její žádost 
jakékoliv dodatečné dokumenty pro účely ověření tohoto prohlášení. 

Já, níže podepsaný, jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů, může vést k trestněprávní odpovědnosti. 

XTB CZ tímto Zákazníka informuje, že v případě zjištění a potvrzení, že Zákazník je daňovým rezidentem v jiném státě než 

v České republice, údaje o Zákazníkovi, včetně výše prostředků na jeho účtu, budou v souladu se Zákonem jednou ročně 

poskytnuty daňové správě státu, kde je Zákazník daňovým rezidentem, prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu. 

 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 

Datum Podpis Zákazníka 

 

                                                      
1 V případě, že není vydáno TIN v zemi, se kterými se uplatňuje automatická výměna informací, uveďte jiné číslo pro daňové účely ve státě, kde jste daňovým 

rezidentem, např.: číslo sociálního pojištění; národní pojišťovací číslo; osobní identifikační kód nebo číslo; registrační číslo rezidenta 


