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VYHLÁSENIE O DAŇOVEJ REZIDENCII (CRS) – FYZICKÁ OSOBA 

V súlade so zákonom č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), je X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka, so sídlom Poštová 1, 

Bratislava 811 06, IČO 36 859 699, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1623/B (ďalej len „XTB 

SK“) povinná zisťovať a preverovať daňovú rezidenciu svojich Zákazníkov. Zákon reaguje na vývoj EÚ a OECD týkajúci sa automatickej výmeny 

informácií v oblasti daní, kedy EÚ a OECD pripravili spoločný štandard pre oznamovanie a postupy náležitej starostlivosti pre získanie informácií 

o finančných účtoch, ktorý spolu s modelom dohody príslušných orgánov tvorí tzv. globálny štandard Common Reporting Standard (CRS). 

Zákazníci majú povinnosť poskytnúť XTB SK súčinnosť s plnením vyššie uvedenej preverovacej a zisťovacej povinnosti, a to vyplnením tohto 

prehlásenia v ktorom Zákazník potvrdí krajinu svojej daňovej rezidencie. Nesplnenie tejto povinnosti Zákazníkmi, môže brániť XTB SK 

v poskytovaní služieb Zákazníkom. 

 

Údaje o Zákazníkovi 

Meno a priezvisko   

Adresa miesta trvalého pobytu  

Adresa miesta podnikania, ak nie je 
totožná s adresou bydliska  

 

Dátum a miesto narodenia  

 

Vyhlásenie o daňovej rezidencii 

Týmto vyhlasujem, že:* 

□ som daňovým rezidentom v Slovenskej 

republike 
Daňové identifikačné 

číslo (ak bolo 
pridelené): 

 

 

□ som daňovým rezidentom v inej krajine Názov krajiny: 

 

 

 Daňové identifikačné 

číslo1: 
(Tax Identification 

Number – TIN) 

 

□ som daňovým rezidentom v inej krajine 

(v prípade, ak je daňovým rezidentom vo 
viacerých krajinách) 

 

Názov krajiny: 

 

 

Daňové identifikačné 
číslo1: 

(Tax Identification 
Number – TIN) 

 

Ja, dolupodpísaný, sa týmto zaväzujem, že pokiaľ v priebehu obchodného vzťahu dôjde k zmene akéhokoľvek 
údaja uvedeného vyššie, túto skutočnosť bezodkladne ohlásim. Ďalej sa zaväzujem poskytnúť XTB SK na jej 

žiadosť akékoľvek dodatočné dokumenty pre účely overenia tohto oznámenia. 

Ja, dolupodpísaný, som si vedomý, že uvedenie nepravdivých údajov, môže viesť k trestnoprávnej 
zodpovednosti. 

XTB SK týmto Zákazníka informuje, že v prípade zistenia a potvrdenia, že Zákazník je daňovým rezidentom v inom štáte než v Slovenskej 

republike, údaje o Zákazníkovi, vrátane výšky prostriedkov na jeho účte, budú v súlade so Zákonom raz ročne poskytnuté daňovej správe štátu, 

kde je Zákazník daňovým rezidentom, prostrednícvom Finančného riaditeľstva SR. 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 

Dátum Podpis Zákazníka 

 

                                                      
1 V prípade, že nie je vydané TIN v krajine, s ktorými sa uplatňuje automatická výmena informácií, uveďte iné číslo pre daňové účely v štáte, kde ste daňovým 

rezidentom, napr.: číslo sociálneho poistenia; národné poisťovacie číslo; osobný identifikačný kód alebo číslo; registračné číslo rezidenta 


