Prohlášení zahraniční osoby
pro aplikaci příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění
o skutečném vlastnictví připisovaného, poukazovaného nebo vypláceného příjmu
(vyplňuje se současně s předložením platného potvrzení o daňovém domicilu vydaném
daňovým úřadem ve státě rezidence)

Rozhodný den 19.4.2016
……………………………………………………...…………………….

Klient

Datum narození/DIČ/IČO ……………………………………………………...…………………….
Bytem/se sídlem

……………………………………………………...…………………….

Stát daňové rezidence

……………………………………………………...…………………….

Zastoupený

……………………………………………………...…………………….

prohlašuje, že:
 je daňovým rezidentem výše uvedeného státu ve smyslu článku [4] příslušné smlouvy o
zamezení dvojího zdanění; a
 je skutečným vlastníkem veškerých příjmů připisovaných, poukazovaných či vyplácených
společností O2 Czech Republic a.s. („O2“), právním nástupcem společnosti O2, nebo
Českou spořitelnou, a.s. od společnosti O2 nebo od právního nástupce společnosti O2
ve prospěch klienta k rozhodnému datu či v budoucnu; a
 všechny tyto příjmy jsou dle daňového práva státu, jehož je daňovým rezidentem,
považovány za jeho příjem; a
 tyto příjmy nejsou přiřaditelné stálé provozovně, pokud existuje, ve smyslu článku [5]
příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
V případě, že by se výše uvedené skutečnosti změnily, zavazuje se klient neprodleně o této
skutečnosti písemně informovat společnost O2, jejího právního nástupce nebo Českou
spořitelnu, a.s.

V

…………………………………

Dne …………………………………
………………..……………………
Podpis

Declaration of foreign person
For the purposes of application of relevant Double Taxation Treaty in respect of
beneficial ownership of credited, transferred or paid income
(Please fulfill and provide together with the Certificate of your tax residence issued by your Tax Authorities)

Decisive date 19 April 2016
…..………………………………...………………………………………

Client

Date of birth/
Tax identification number ……………………...……………………………………………………..
Residence/
Place of management

…………………………………………………………………………….

State of tax residency

….…………………………………………………………………………

Represented by

.……………………………………………………………………………

declares that:


Client is a tax resident of the above mentioned state within the meaning of Article [4]
of the relevant Treaty; and



Client is the beneficial owner of all kinds of income credited, transferred or paid by
O2 Czech Republic a.s. (“O2”), or legal successor of O2, or Česká spořitelna, a.s.
from O2 or legal successor of O2 as of the decisive day and in future; and



Such income is, in accordance with the tax law of the above mentioned state,
considered as income attributable to the Client; and



Such income is not attributable to a permanent establishment of the Client in the
Czech Republic, if any, within the meaning of Article [5] of the Treaty.

The Client undertakes to inform O2, its legal successor or Česká spořitelna, a.s. in writing
without delay if any of the above facts change.

In

…………………………………

Date …………………………………
………………..……………………
Signature

