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Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu
Declaration of beneficial ownership and tax domicile

Jméno a příjmení / korporace
Name / Corporation
IČO nebo DIČ nebo NID nebo rodné číslo,
popř. datum narození, není-li r.č. přiděleno
IN (Identification Number) or TIN (Tax
Identification Number) or NID (other
Identification Number) or birth No. (date of
birth where birth No. is not applicable)
Adresa trvalého pobytu / sídla v zemi daňové
rezidence
Address of permanent residency / seat in the
state of tax residency
Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji:


že jsem daňovým rezidentem v ………………



že jsem skutečným vlastníkem všech příjmů, které mi plynou, že tyto příjmy jsou považovány za můj příjem dle
daňového práva státu ve kterém jsem daňovým rezidentem.

I hereby declare that


I am tax resident of …………………..



I am beneficial owner of all my income and that the income is considered as my income under the tax legislation
of the state of my residency.

Toto prohlášení vydávám na dobu neurčitou. V případě, že by se výše uvedené skutečnosti změnily, zavazuji se o
změnách Komerční banku, a.s. neprodleně informovat.
I certify the above for indefinite time period. I hereby commit to inform Komerční banka, a.s. about any changes to the
above without delay.
Zavazuji se nahradit škody, které by Komerční bance, a.s. a/nebo emitentovi vznikly v důsledku neplatnosti nebo
nepravdivosti výše uvedeného prohlášení.
I hereby commit to reimburse any losses incurred by Komerční banka, a.s. and/or the issuer as a result of non-validity or
inaccuracy of the above Declaration.

V / In ___________________________________ datum / date ________________

_______________________________________
Podpis / Signature
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