Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting and tax residency (Individuals)
Potvrzení o zahraničním statusu Skutečného Vlastníka příjmů pro účely srážkové daně a reportingu Spojených státu amerických
a o daňovém rezidentství (určeno pouze pro fyzické osoby)

W-8BEN

Form
Form.

Modified version of W8-BEN base on revision July 2017
Upravená verze W-8BEN na základě revize z července 2017

Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.
Instrukce a informace naleznete na www.irs.gof/FormW8BEN.

Do NOT use this form if: ▶ you are a U.S. citizen or other U.S person, including a resident alien individual (use W-9); ▶ you are a beneficial owner claiming that
income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) (use W-8ECI); ▶ you are a person acting as an
intermediary (use W-8IMY) Tento formulář NEPOUŽÍVEJTE, pokud: ▶ jste americkým občanem nebo jiným americkým subjektem, včetně cizinců s postavením
amerického rezidenta (použijte W-9); ▶ jste skutečným vlastníkem příjmu, o němž prohlašujete, že je účelně spojen s provozováním obchodní či podnikatelské
činnosti v USA (s výjimkou služeb) (použijte W-8ECI); ▶jste osoba působící ve funkci zprostředkovatele příjmu (použijte W-8IMY)
Note: If you are resident in a FATCA or CRS partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to
your jurisdiction of residence. (Czech Act No. 164/2013 Coll.) Upozornění: Pokud jste rezident v partnerské jurisdikci dle FATCA či CRS (která používá Model 1 IGA
s informační reciprocitou), některé údaje o účtu mohou být poskytnuty této jurisdikcii). (Český zákon č. 164/2013 Sb.)

Part I

Identification of Beneficial Owner (see instructions) Identifikace Skutečného Vlastníka (viz instrukce)
2

Country of citizenship Státní příslušnost

1

Name of individual who is the Beneficial Owner Jméno osoby, která je Skutečným Vlastníkem příjmu

3

Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of addr. Country (whole name)
Stát (celý název)
Adresa stálého bydliště (ulice, číslo popisné). Neuvádějte adresu P.O. boxu nebo adresu „k rukám“.
City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Město, stát nebo provincie. Uveďte PSČ, existuje-li.

4

Mailing address (if different from above) Korespondenční adresa (pokud se liší od výše uvedené adresy)

Country (whole name) Stát (celý název)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Město, stát nebo provincie. Uveďte PSČ, existuje-li.
5

U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)
Daňové identifikační číslo amerického poplatníka (SSN či ITIN), je-li vyžadováno (viz instrukce)

Part II
9

6

Foreign tax identifying number (see instructions)
Zahraniční daňové identifikační číslo (viz instrukce)

Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see ins.)
Žádost o uplatnění výhod plynoucích z mezinárodní smlouvy o daních z příjmů (pouze pro účely oddílu 3) (viz ins.)

I certify that the Beneficial Owner is a resident of
within the meaning of the income tax treaty between the
United States and that country. Potvrzuji, že Skutečný Vlastník je rezidentem (státu) ve smyslu mezinár. smlouvy o daních z příjmů mezi USA a tímto státem.

Part III Certification of tax residency and beneficial ownership of credited income and its taxation in the state of tax residency
Čestné prohlášení o daňové rezidenci, vlastnictví připisovaného příjmu a jeho zdanění ve státě daňové rezidence

By signing this form I declare that the Beneficial Owner is a tax resident in the state on line 9 or below, where he/she taxes any of income (not only from USA)
attributable to his/her brokerage account opened in his/her name at Patria Finance, a.s., of which he/she is the beneficial owner. If the line 9 is empty or the
Beneficial Owner must taxed the income in other state, fill in below the state of his/her tax residency. Podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že Skutečný Vlastník je
daňový rezident ve státě uvedeném níže nebo na řádku 9, v němž zdaňuje příjmy (nejen z USA) připisované na evidenční účet vedený společností Patria Finance,
a.s., jichž je skutečný majitel. Není-li část 9 vyplněna či je Skutečný Vlastník povinen zdanit tyto příjmy i v dalším státě, uveďte níže stát jeho daňové rezidence.
State of tax residency Stát daňové rezidence Tax identifying number Daň. identifikační číslo Permanent address in tax jurisdiction Adresa bydliště v daň. rezidenci

Part IV Certification Čestné prohlášení

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I
further certify under penalties of perjury that: S vědomím, že za uvedení nepravdivých informací mohou hrozit sankce, prohlašuji, že jsem zkontroloval informace na
tomto formuláři a že jsou, dle mého nejlepšího vědomí a svědomí, pravdivé, správné a úplné. Dále potvrzuji s ohledem na sankce za křivou výpověď, že:
•
•
•

•
•

I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form
to document myself for chapter 4 purposes, Jsem osobou, která je skutečným vlastníkem (nebo jsem oprávněn podepsat tento formulář za osobu, která je skutečným vlastníkem)
veškerého příjmu, na nějž se tento formulář vztahuje, nebo používám tento formulář k osvědčení svého postavení pro potřeby kapitoly 4 zákona USA,
The person named on line 1 of this form is not a U.S. person, Osoba uvedená na řádku 1 tohoto formuláře není americkým subjektem,
The income to which this form relates is: Příjem, na nějž se vztahuje tento formulář:
(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, není účelně spojen s provozováním obchodní či podnikatelské činnosti v USA,
(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or je účelně spojen s provozováním takové činnosti, ale není předmětem daně na základě
příslušné mezinárodní smlouvy o daních z příjmů, nebo
(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income, je podílem společníka osobní společnosti na příjmu, který je účelně spojen s takovou činností,
The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States
and that country, and Osoba uvedená na řádku 1 je rezidentem (je-li) smluvního státu uvedeného na řádku 9 ve smyslu mezin. smlouvy o daních z příjmů mezi USA a tímto státem a
For broker transactions or barter exchanges, the Beneficial Owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. U zprostředkovatelských transakcí nebo směn je
Skutečný Vlastník příjmu zahraniční osobou osvobozenou od daně, jak je vymezeno v instrukcích.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days
if any certification made on this form becomes incorrect. Dále dávám svolení k tomu, aby byl tento formulář poskytnut srážkovému agentu, který příjem, jehož
jsem skutečný vlastník, ovládá, přijímá, má jej ve své správě, nebo ho je oprávněn vyplácet. Souhlasím s tím, že pokud jakákoliv potvrzení uvedené v tomto
formuláři ztratí svou platnost, předložím do 30 dnů nový formulář.

▲

Sign Here
Zde podepište

Signature of Beneficial Owner (or individual authorized to sign for Beneficial Owner)
Podpis Skutečného Vlastníka (či osoby oprávněné podepisovat za Skutečného Vlastníka)
Print name of signer Tiskací jméno podepisujícího

Date (MM-DD-YYYY)
Datum (MM-DD-RRRR)

Capacity in which acting (if form is not signed by Beneficial Owner)
Druh zastoupení (nepodepisuje-li Skutečný Vlastník)

