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PROHLÁŠENÍ O DAŇOVÉM REZIDENTSTVÍ (CRS & FATCA) – 

PRÁVNICKÁ 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 XTB S.A., 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. 

Dle § 13a a násl. Zákona a v souladu s Dohodou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování 

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich 

oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen „FATCA“), která byla uveřejněna pod č. 72/2014 

Sb. m. s. (dále jen „Dohoda“), je XTB CZ povinna plnit prověřovací a zjišťovací povinnost. Zákazníci mají povinnost poskytnout 

XTB CZ součinnost s plněním výše uvedené prověřovací a zjišťovací povinnosti, a to vyplněním následujícího oznámení. Nesplnění 

této povinnosti Zákazníky, může bránit XTB CZ v poskytování služeb Zákazníkům.    

 

Údaje o Zákazníkovi 

Název společnosti  

Sídlo  

Identifikační číslo osoby  

Jméno a příjmení zástupce/ů Zákazníka  

Trvalé bydliště / místo podnikání 

zástupce/ů Zákazníka 
 

Datum a místo narození zástupce/ů 

Zákazníka 
 

Prohlášení o daňovém rezidentství 

Tímto prohlašuji(eme), že: 

 společnost ani její skutečný 
majitel (skuteční majitelé*) 

nejsou americkým daňovým 
poplatníkem** 

  

 společnost je daňovým 
rezidentem v České republice 

Daňové identifikační číslo1:  

 
* V České republice je skutečný majitel definován § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), podle něhož platí, že se jím rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost 
vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. AML 

zákon dále stanoví pomocná kritéria, na jejichž základě je skutečný majitel určen pro konkrétní právnické osoby (nebo svěřenské fondy či jiná právní 
uspořádání bez právní osobnosti). 

 
** Políčko je nutné zaškrtnout.  
Definici amerického daňového poplatníka je třeba vykládat v souladu s ustanoveními daňového zákoníku Spojených států amerických (Internal Revenue 
Code), dle kterého se za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, která:  

1. má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA)); 
2. je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země); 
3. si zvolila stát se daňovým rezidentem v USA po tom, co splnila všechny zákonné předpoklady; 

4. splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, 
do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají 

• všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce 

• včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku; a  
• 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, 

např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce). 

1 V případě, že není vydáno TIN v zemi, se kterými se uplatňuje automatická výměna informací, uveďte jiné obdobné číslo používané pro daňové účely 
ve státě, kde jste daňovým rezidentem, např.: registrační číslo rezidenta.  
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 společnost je daňovým 
rezidentem v jiné zemi 

Název země:  

Daňové identifikační číslo1  a kód 
státu: 

(Tax Identification Number – TIN) 

 

 společnost je daňovým 
rezidentem v jiné zemi (pokud je 
daňovým rezidentem ve vícero 

zemích) 

Název země: 
 

 

Daňové identifikační číslo1 a kód 

státu: 
(Tax Identification Number – TIN) 

 

 

Tímto prohlašuji(eme), že Zákazník má následující status pro účely CRS (uveďte jednu z následujících 

možností) dle Zákona:*  

I.  Pasivní nefinanční entita, jejíž ovládající osoba je oznamovanou osobou 

II.  Pasivní nefinanční entita, která je oznamovanou osobou 

III.  Aktivní nefinanční entita, která je oznamovanou osobou 

IV.  Oznamovaná osoba 

V.  Finanční instituce 

VI.  Konkrétní investiční entita podle článku A bodu 4 písm. b) přílohy č. 1 k Zákonu 

VII.  Ovládající osoba 

 

Informace o ovládající osobě (osobách) 

Uveďtě níže požadované informace o ovládající osobě / ovládajících osobách, pokud jste pasivní nefinanční 

entita, jejíž ovládající osoba je oznamovanou osobou (možnost I. výše).  

Ovládající osoba 1 

Jméno a příjmení  

Adresa místa trvalého pobytu  

Datum narození  

Daňové identifikační číslo1 a kód státu: 

(Tax Identification Number – TIN) 
 

Ovládající osoba 2 

Jméno a příjmení  

Adresa místa trvalého pobytu  

Datum narození  

Daňové identifikační číslo1 a kód státu: 
(Tax Identification Number – TIN) 

 

Pokud má Zákazník další ovládající osoby, prosím přiložte k tomuto formuláři také výše uvedené informace o 

těchto dalších ovládajících osobách. 
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Já (my), níže podepsaný(í), se tímto zavazuji(eme), že pokud v průběhu obchodního vztahu dojde ke změně 

jakéhokoli údaje uvedeného výše, tuto skutečnost neprodleně ohlásíme. Dále se zavazuji(eme) poskytnout XTB 

CZ na její žádost jakékoliv dodatečné dokumenty pro účely ověření tohoto prohlášení. 

Já (my), níže podepsaný(í) jsem/jsme si vědom(i), 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 zástupce(ů) Zákazníka   
*Kategorizace entit pro účely CRS 

 

I. Oznamovaná osoba 

 

Oznamovanou osobou se rozumí osoba ze zúčastněného státu, která není 

 

a) akciovou společností, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na regulovaném trhu s cennými papíry, 

b) obchodní korporací, která je propojenou entitou akciové společnosti podle písmene a), 

c) vládní entitou, 

d) mezinárodní organizací, 

e) centrální bankou, nebo  

f) finanční institucí. 

 

Zúčastněným státem se rozumí 

 

a) jiný členský stát EU, 

b) smluvní stát, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, na jejímž základě lze s tímto státem 

automaticky vyměňovat informace oznamované finančními institucemi, nebo 

c) smluvní stát, se kterým Evropská unie uzavřela mezinárodní smlouvu, na jejímž základě lze vyměňovat 

informace oznamované finančními institucemi, a který je uveden na seznamu zveřejněném Evropskou komisí. 

 

II. Pasivní nefinanční entita 

 

Pasivní nefinanční entitou se rozumí 

a) nefinanční entita, která není aktivní nefinanční entitou podle článku D přílohy č. 1 k Zákonu, nebo 

b) konkrétní investiční entita podle článku A bodu 4 písm. b) přílohy č. 1 k Zákonu, která není finanční institucí v 

zúčastněném státě. 

 

III. Aktivní nefinanční entita 

 

Pojmem „aktivní nefinanční entita“ se rozumí jakákoli nefinanční entita, která splňuje některé z těchto kritérií: 

 

a) méně než 50 % hrubého příjmu nefinanční entity za předchozí kalendářní rok je pasivním příjmem a méně než 

50 % aktiv držených nefinanční entitou během předchozího kalendářního roku jsou aktiva, která vytvářejí 

pasivní příjmy nebo jsou za účelem jejich vytváření držena, 

b) akcie nefinanční entity jsou pravidelně obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů nebo je nefinanční 

entita propojenou entitou s entitou, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na zavedeném trhu cenných 

papírů, 

c) nefinanční entita je vládní entitou, mezinárodní organizací, centrální bankou nebo entitou zcela vlastněnou 

jednou nebo několika výše uvedenými entitami, 

d) všechny podstatné činnosti nefinanční entity spočívají v držení, všech nebo části, vlastnických akcií jedné nebo 

několika dceřiných společností, které se zabývají obchodem nebo podnikáním, které je jiné než podnikání 

finanční instituce, nebo v poskytování financování a služeb takovým dceřiným společnostem, s tou výjimkou, že 

entita toto postavení nezíská, jestliže funguje, nebo se prezentuje, jako investiční fond, například jako 

soukromý akciový fond, rizikový kapitálový fond, fond zadlužených akvizičních struktur nebo některý investiční 

nástroj, jehož účelem je akvizice nebo financování společností a poté držení účastí v těchto společnostech ve 

formě kapitálových aktiv pro investiční účely, 

e) nefinanční entita ještě neprovozuje podnikání a nemá žádnou předcházející provozní historii, ale investuje 

kapitál do aktiv s úmyslem provozovat jinou činnost, než je činnost finanční instituce, za předpokladu, že není 

způsobilá pro tuto výjimku po datu, které je 24 měsíců po datu vzniku nefinanční entity, 

f) nefinanční entita v uplynulých pěti letech nebyla finanční institucí a probíhá likvidace jejího majetku nebo jeho 

reorganizace s cílem dále provádět nebo znovu začít činnost v podnikání, jiném než je podnikání finanční 

instituce, 

g) nefinanční entita se primárně zabývá finančními a zajišťovacími transakcemi s propojenými entitami, které 

nejsou finančními institucemi, nebo pro tyto entity a neposkytuje financování nebo zajišťovací služby jakékoli 
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entitě, která není propojenou entitou, za předpokladu, že skupina jakýchkoli takových propojených entit se 

primárně zabývá jiným podnikáním, než je podnikání finanční instituce, nebo 

h) nefinanční entita splňuje všechny níže uvedené požadavky: 

1. je zřízena a provozována ve svém státě nebo jiné jurisdikci, kde je rezidentem, výhradně pro 

náboženské, charitativní, vědecké, umělecké, kulturní, sportovní nebo vzdělávací účely; nebo je 

zřízena a provozována ve státě nebo jiné jurisdikci, kde je rezidentem, a je profesní organizací, 

obchodním spolkem, obchodní komorou, odborovou organizací, zemědělskou nebo zahradnickou 

organizací, občanským spolkem nebo organizací provozovanou výhradně za účelem podpory sociální 

péče, 

2. ve státě nebo jiné jurisdikci, kde je rezidentem, je osvobozena od daně z příjmů, 

3. nemá žádné akcionáře ani členy s vlastnickými nebo majetkovými účastmi na jeho příjmech nebo 

majetku, 

4. příslušné právní předpisy státu nebo jiné jurisdikce, kde je rezidentem, nefinanční entity nebo 

dokumenty o zřízení nefinanční entity nepovolují, aby jakékoli příjmy nebo majetek nefinanční entity 

byly rozděleny nebo využity ve prospěch soukromé osoby nebo necharitativní entity, s výjimkou 

provádění charitativních činností nefinanční entity nebo plateb přiměřené kompenzace za poskytnuté 

služby nebo plateb představujících přiměřenou tržní hodnotu majetku, který nefinanční entita 

zakoupila a 

 

5. příslušné právní předpisy státu nebo jiné jurisdikce, kde je nefinanční entita rezidentem, nebo 

dokumenty o zřízení nefinanční entity vyžadují, aby po likvidaci nebo zániku nefinanční entity byl 

všechen její majetek distribuován vládní entitě nebo jiné neziskové organizaci, nebo aby připadl vládě 

státu nebo jiné jurisdikce, kde je nefinanční entita rezidentem, nebo jakémukoli dílčímu územnímu 

celku takového státu. 

 

IV. Nefinanční entita 

 

Nefinanční entitou se rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která není finanční institucí. 

 

V. Finanční instituce 

 

Pojmem „finanční instituce“ se rozumí schovatelská instituce, depozitní instituce, investiční entita nebo specifikovaná 

pojišťovna. 

 

a) Pojmem „schovatelská instituce“ se rozumí jakákoli entita, jejíž podstatnou část podnikání představuje držení 

finančního majetku na účet jiného. Entita drží finanční majetek na účet jiného jako podstatnou část svého 

podnikání tehdy, jestliže hrubý příjem této entity přičitatelný držení finančního majetku a poskytování 

souvisejících finančních služeb činí alespoň 20 % hrubého příjmu dané entity za kratší z těchto období: i) 

období 3 let končící 31. prosincem, nebo posledním dnem účetního období, které není kalendářním rokem, před 

rokem, v němž je proveden výpočet; nebo ii) období existence entity. 

b) Pojmem „depozitní instituce“ se rozumí jakákoli entita, která přijímá vklady v rámci běžných bankovních služeb 

nebo podobného podnikání. 

c) Pojmem „investiční entita“ se rozumí jakákoli entita, 

1. která v rámci svého podnikání provádí primárně jednu nebo několik z níže uvedených činností nebo 

operací pro zákazníka nebo v jeho zastoupení: 

1.1 obchodování s nástroji peněžního trhu (šeky, směnkami, vkladovými certifikáty, deriváty atd.), 

měnami, měnovými, úrokovými a indexovými nástroji, s převoditelnými cennými papíry nebo s 

komoditními futures, 

1.2 individuální nebo kolektivní správu portfolia, nebo 

1.3 jiné investování, správu nebo obhospodařování finančního majetku nebo peněžních prostředků v 

zastoupení jiných osob, nebo 

2. jejíž hrubý příjem pochází primárně z investic, reinvestic nebo obchodování s finančním majetkem, 

pokud je entita řízena jinou entitou, jež je depozitní institucí, schovatelskou institucí, specifikovanou 

pojišťovnou nebo investiční entitou podle písmene a). 

S entitou se nakládá jako s tou, která v rámci svého podnikání provádí primárně jednu nebo několik činností či 

operací uvedených v písmenu a), nebo jejíž hrubý příjem pochází primárně z investic, reinvestic nebo 

obchodování s finančním majetkem za účelem uvedeným v písmenu b), jestliže hrubý příjem entity pocházející 

z příslušné činnosti činí alespoň 50 % hrubého příjmu entity za kratší z těchto období: i) období 3 let končící 31. 

prosincem před rokem, v němž je proveden výpočet; nebo ii) období existence entity. Pojem „investiční entita“ 

se nevztahuje na entitu, která je aktivní nefinanční entitou, protože uvedená entita splňuje kterékoli z kritérií 

uvedených v článku D bodě 1 písm. d) až g) Zákona. 

d) Pojmem „specifikovaná pojišťovna“ se rozumí jakákoli entita, která je pojišťovnou nebo holdingovou 

společností pojišťovny, jež uzavírá pojistnou smlouvu s kapitálovou hodnotou nebo smlouvu o pojištění 

důchodu nebo je povinna provádět platby týkající se takových smluv. 

 

VI. Konkrétní investiční entita podle článku A bodu 4 písm. b) přílohy č. 1 k Zákonu 

 

Konkrétní investiční entita podle článku A bodu 4 písm. b) přílohy č. 1 k Zákonu se rozumí jakákoli entita, jejíž hrubý 

příjem pochází primárně z investic, reinvestic nebo obchodování s finančním majetkem, pokud je entita řízena jinou 

entitou, jež je depozitní institucí, schovatelskou institucí, specifikovanou pojišťovnou nebo investiční entitou podle 

písmene a). 
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S entitou se nakládá jako s tou, jejíž hrubý příjem pochází primárně z investic, reinvestic nebo obchodování s finančním 

majetkem za účelem uvedeným v článku A bodu 4 písm. b) přílohy č. 1 k Zákonu jestliže hrubý příjem entity pocházející 

z příslušné činnosti činí alespoň 50 % hrubého příjmu entity za kratší z těchto období: i) období 3 let končící 31. 

prosincem před rokem, v němž je proveden výpočet; nebo ii) období existence entity.  

 

VII. Ovládající osoba 

 

Ovládající osobou se rozumí v případě 

a) právnické osoby skutečný majitel podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, 

b) svěřenského fondu zakladatel, svěřenský správce, osoba vykonávající dohled nad správou fondu, obmyšlený 

nebo jiná fyzická osoba mající nejvyšší faktickou kontrolu nad svěřenským fondem, 

c) jiné jednotky bez právní osobnosti než svěřenského fondu osoba v rovnocenném nebo obdobném postavení 

jako ovládající osoba svěřenského fondu. 


