ČESTNÉ VYHLÁSENIE O DAŇOVEJ REZIDENCII PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
A) Identifikácia majiteľa účtu
1) Identifikácia spoločnosti
Názov spoločnosti:
Identifikačné číslo:
2) Adresa sídla spoločnosti
Ulica, súpisné č./orientačné č.:
Mesto:
PSČ:
Štát:

B) Typ spoločnosti
Vyberte typ spoločnosti1 z nasledujúcich možností:
a) A
 ktívny nefinančný subjekt.
b) Obchodná spoločnosť – spoločnosť, s ktorej akciami sa pravidelne obchoduje
na zavedenom trhu s cennými papiermi alebo jej prepojená spoločnosť.
c) Verejný subjekt – vládny subjekt, medzinárodná organizácia alebo centrálna banka.



d) Pasívny nefinančný subjekt (pokiaľ vyberiete túto možnosť, vyplňte sekciu D) nižšie).
e) F
 inančná inštitúcia – vkladová inštitúcia, inštitúcia úschovy a správy finančných
aktív alebo špecifikovaná poisťovňa.
f) Finančná inštitúcia – investičný subjekt:



   i. investičný subjekt so sídlom na území zúčastneného štátu,
   ii. investičný subjekt so sídlom mimo územia zúčastneného štátu
(pokiaľ vyberiete túto možnosť, vyplňte sekciu D) nižšie).










C) Štát daňovej rezidencie a daňové identifikačné číslo
Vyplňte nasledujúcu tabuľku, v ktorej uvediete daňovú rezidenciu majiteľa účtu. Ak je majiteľ účtu
daňovým rezidentom štátu zúčastneného na výmene daňových informácií, vyplňte daňové
identifikačné číslo (DIČ) majiteľa účtu na účely dane z príjmov právnickej osoby pre štát jeho daňovej
rezidencie.
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Štát daňovej rezidencie a DIČ spoločnosti
Štát daňovej
rezidencie

Daňové
identifikačné číslo

Dôvod, prečo nie je možné
poskytnúť DIČ*

* vyplňte iba v prípade, ak ste neuviedli DIČ pre daný štát

D) Identifikácia ovládajúcich osôb
Ak ste v sekcii B) vybrali typ spoločnosti d) alebo f) ii., uveďte ovládajúce osoby 2 vašej
spoločnosti.
1) Mená ovládajúcich osôb
Ovládajúca osoba 1 Ovládajúca osoba 2 Ovládajúca osoba 3 Ovládajúca osoba 4
Priezvisko:
Meno:
Funkcia3:
3) Adresa trvalého bydliska ovládajúcich osôb
Ovládajúca osoba 1 Ovládajúca osoba 2 Ovládajúca osoba 3 Ovládajúca osoba 4
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
2) Dátum a miesto narodenia ovládajúcich osôb
Ovládajúca osoba 1 Ovládajúca osoba 2 Ovládajúca osoba 3 Ovládajúca osoba 4
Dátum
narodenia:
Mesto/obec
narodenia:
Štát
narodenia:

2
3

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 359/2015 Z. z.
Spoločník, konateľ
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4) Štát daňovej rezidencie a daňové identifikačné číslo ovládajúcich osôb
Vyplňte nasledujúcu tabuľku, v ktorej uvediete daňovú rezidenciu ovládajúcich osôb. Ak je ovládajúca
osoba daňovým rezidentom štátu zúčastneného na výmene daňových informácií, vyplňte daňové
identifikačné číslo (DIČ) ovládajúcej osoby pre daný štát.
Ovládajúca osoba 1
Štát daňovej
rezidencie

Daňové
identifikačné číslo

Dôvod, prečo nie je možné
poskytnúť DIČ*

Daňové
identifikačné číslo

Dôvod, prečo nie je možné
poskytnúť DIČ*

Daňové
identifikačné číslo

Dôvod, prečo nie je možné
poskytnúť DIČ*

Daňové
identifikačné číslo

Dôvod, prečo nie je možné
poskytnúť DIČ*

Ovládajúca osoba 2
Štát daňovej
rezidencie

Ovládajúca osoba 3
Štát daňovej
rezidencie

Ovládajúca osoba 4
Štát daňovej
rezidencie

* vyplňte iba v prípade, ak ste neuviedli DIČ pre daný štát
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E) Vyhlásenie a podpis
Vyhlasujem, že som porozumel a súhlasím s nasledujúcimi tvrdeniami:
Rozumiem, že sa na mnou poskytnuté údaje v plnej miere vzťahujú ustanovenia a podmienky,
ktorými sa riadi vzťah majiteľa účtu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a ktoré
stanovujú spôsob, akým môže UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nakladať s mnou
poskytnutými údajmi.
Beriem na vedomie, že údaje v tomto čestnom vyhlásení a informácie o majiteľovi účtu, jeho
ovládajúcich osobách a akýchkoľvek jeho oznamovaných účtoch môžu byť poskytnuté daňovým
orgánom štátu, v ktorom sú tieto účty vedené, a taktiež ich možno poskytnúť daňovým orgánom
iného štátu alebo štátov, v ktorých majiteľ účtu alebo jeho ovládajúce osoby môžu byť daňovými
rezidentmi podľa zákona č. 359/2015 Z. z.
Zaväzujem sa do 30 dní oboznámiť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., o každej
zmene okolností, ktorá môže ovplyvniť daňovú rezidenciu majiteľa účtu uvedeného v časti A) tohto
čestného vyhlásenia, daňovú rezidenciu ovládajúcich osôb uvedených v časti D) tohto čestného
vyhlásenia alebo ktorá má za následok, že sa údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení stanú
nesprávnymi. Zároveň sa zaväzujem poskytnúť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
aktuálne údaje prostredníctvom zaslania nového čestného vyhlásenia, a to do 30 dní odo dňa takej
zmeny okolností.
Vyhlasujem, že som oprávnený/-á vyplniť čestné vyhlásenie v mene spoločnosti, ktorá je majiteľom účtu.
Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto vyhlásení sú podľa môjho najlepšieho vedomia
a svedomia správne a úplné.

Podpis: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Dátum:

Podpis: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Dátum:
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