Prohlášení o daňové rezidenci a skutečném vlastnictví cenných papírů evidovaných na účtu
cenných papírů v nezařazené evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.
Vlastní certifikace dle CRS
Název společnosti:
Sídlo :
Doručovací adresa:
Země daňové rezidence:

Země zřízení:

IČO/DIČ:
Email

Telefon

Status společnosti podle Globálního standardu výměny informací poskytovaných finančními institucemi daňovým
správám (CRS):
*)

Investiční entita v jurisdikci nezúčastněné CRS, řízená jinou Finanční institucí (v příloze do tabulky B vyplňte
ovládající právnické osoby a fyzické osoby ovládající tyto entity a to i vícekrát dle skutečnosti)
Jiná Finanční instituce (depozitní, schovatelská instituce, special. pojišťovna nebo investiční entita
z jurisdikce účastnící se CRS)
GIIN (Global Intermediary Identification Number):
Společnost, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na regulovaném trhu cenných papírů nebo společnost
propojená s touto společností
Mezinárodní organizace (zejména mezivládní organizace, příjmy nejsou distribuovány soukromým osobám)
Jiná aktivní nefinanční entita
Pasivní nefinanční entita (v příloze uveďte ovládající osoby, do tabulky A vyplňte fyzické osoby, do tabulky B
vyplňte právnické osoby a fyzické osoby ovládající tyto entity a to i vícekrát dle skutečnosti, pokud má
společnost více ovládajících osob)
Prohlašuji, že společnost je skutečným vlastníkem cenných papírů na účtu/účtech vedených v nezařazené
evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. stejně tak jako veškerých příjmů souvisejících s cennými
papíry.
Beru na vědomí, že poskytnuté informace a informace o účtu/účtech společnosti mohou být sděleny
Specializovanému finančnímu úřadu a dalším daňovým úřadům v souladu s CRS.
Prohlašuji, že budu do 30 dnů informovat jiné osoby (zejména ovládající osoby) o poskytnutí informací o nich
Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. a že takové informace mohou být sděleny Specializovanému
finančnímu úřadu.
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje o společnosti a o ovládajících osobách společnosti jsou pravdivé, správné
a úplné a v případě, že se uvedené skutečnosti změní, budu o změně bezprostředně informovat Centrální
depozitář cenných papírů, a.s.
Datum

jméno/funkce

podpis

Datum

jméno/funkce

podpis

*)

Status entity je možné uvést pouze jeden

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 821, cdcp@pse.cz, www.cdcp.cz
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308

Příloha – Ovládající osoby
A.

Ovládající fyzické osoby:
Jméno, Příjmení

Jméno, Příjmení

Jméno, Příjmení

Jméno, Příjmení

Jméno, Příjmení

datum narození
Místo narození
Adresa bydliště
Korespondenční
adresa
Daňové identifikační
číslo (např. RČ)
Daňová rezidence
% podíl ve spol.
B.

Ovládající právnické osoby:

Název entity
Adresa sídla
IČ/DIČ nebo jiné
daňové číslo
% podíl v entitě
Status entity
Ovládající fyzické
osoby v ovládající
entitě
datum narození
Místo narození
Adresa bydliště
Korespondenční
adresa
Daňové identifikační
číslo (např.RČ)
Daňová rezidence
% podíl ve spol.

Jméno, Příjmení

