VYHLÁSENIE O STATUSE FATCA – FYZICKÁ OSOBA
Na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 359/2015 o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na
účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zaväzuje na dodržiavanie Dohody medzi
Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov
v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA uzatvorenej dňa 31.7.2015 (ďalej len „Dohoda“), je X-Trade
Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna (ďalej len “XTB”) povinný požadovať nižšie uvedené vyhlásenie od
Zákazníkov. Odmietnutie poskytnutia tohto prehlásenia, môže viesť k neposkytnutiu služieb zo strany XTB
Zákazníkovi.
Údaje o Zákazníkovi
Meno a priezvisko
Číslo zmluvy

Vyhlásenie týkajúce sa statusu FATCA
Týmto vyhlasujem, že:*

□

Nie som americký daňový poplatník**

□

Som americký daňový poplatník**

Som držiteľom nasledujúceho daňového identifikačného čísla v USA (Tax
Identification Number (TIN)) :
_______________________

Týmto sa zaväzujem aktualizovať toto vyhlásenie v prípade akejkoľvek zmeny okolností, ktorá spôsobí
neaktuálnosť vyššie uvedených údajov a na základe žiadosti XTB poskytnúť XTB doplňujúce dokumenty na
účely verifikácie tohto vyhlásenia.
Som si vedomý/á trestnej zodpovednosti súvisiacej s uvedením falošných údajov.

XTB informuje, že ak je Zákazník overený ako Americký daňový poplatník v zmysle Dohody, údaje Zákazníka vrátane zostatkov
na účtoch budú poskytnuté raz ročne americkým finančným orgánom prostredníctvom slovenských finančných orgánov.

___________________________________________________
Dátum

XTB Slovenská
republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava
0800 900 110

___________________________________________________
Podpis Zákazníka

* Prosíme, označte len jednu z možností.
** Definícia amerického daňového poplatníka sa vykladá v zmysle ustanovení amerických daňových predpisov (Internal Revenue Code), podľa
ktorých je americký daňový poplatník fyzická osoba, ktorá spĺňa jedno z nasledujúcich kritérií:
1. Osoba, ktorá je občanom USA (vrátane osôb, ktoré získali druhé občianstvo inej krajiny);
2. Osoba, ktorá získala právo trvalého pobytu v USA na akúkoľvek dobu počas daného roka (Zelená karta);
3. Osoba, ktorá si zvolí americkú daňovú rezidenciu, ak splní požiadavky amerických daňových predpisov;
4. Osoba, ktorá je fyzicky prítomná v USA minimálne 31 dní počas daného daňového roka a 183 dní počas 3-ročného obdobia, ktoré zahŕňa
prebiehajúci rok a predchádzajúce dva roky. Na určenie celkového počtu dní sa aplikuje nasledujúce pravidlo:

všetky dni prítomnosti počas prebiehajúceho daňového roka (1 deň = 1 deň v celkovom počte);

1/3 dní, počas ktorých bola osoba prítomná v prvom predchádzajúcom roku (3 dni = 1 deň v celkovom počte);

1/6 dní, počas ktorých bola osoba prítomná v druhom predchádzajúcom roku (6 dní = 1 deň v celkovom počte).
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