ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – Fyzická osoba
Já níže podepsaný (á)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem:
IČ (pokud bylo přiděleno):
DIČ/TIN: (daňové identifikační číslo, pod kterým je subjekt veden v daném státě, pokud je států více,
uvést jednotlivě všechny)
Kód státu:
Číslo Peněžního účtu klienta:

V souvislosti s tím, že Spojené státy americké zavedly regulaci „Foreign Account Tax Compliance Act”
(„FATCA”), a dále v souvislosti s tím, že Česká republika a Spojené státy americké podepsaly Dohodu
FATCA uveřejněnou ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 72/2014 S.m.s. („IGA“), jsou finanční instituce
povinny poskytovat informace o finančních účtech a investicích realizovaných prostřednictvím finanční
instituce americkými daňovými rezidenty. Některé aspekty této Dohody jsou zachyceny taktéž v rámci
zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění pozdějších předpisů.
Pro postupy podle mezinárodního Globálního reportingového standardu OECD (CRS) a směrnice Rady
2011/16/EU ve znění směrnice Rady 2014/107/EU (DAC2), je souhrnně používán zkrácený název GATCA.
Novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, z.č. 105/2016 Sb. (kterým se zavádí do českého
právního řádu principy GATCA) - se zavádí automatická výměna informací o finančních účtech, kdy
finanční instituce jsou povinny získávat a shromažďovat informace o svých klientech rezidentech ve
smluvních státech dle mezinárodních dohod. Tyto informace jsou finanční instituce povinny pravidelně
oznamovat Finanční správě ČR. Oznamováno bude finanční institucí také zrušení účtu v průběhu
kalendářního roku a budou oznamovány také nezdokumentované účty.
Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil s výše uvedenými povinnostmi BOSSA, která je finanční institucí
a výslovně potvrzuji následující:
1.
Souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů společností Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A., organizační složka Česká republika (Bossa) se sídlem v Praze, Václavské náměstí
17, zejména v rozsahu:

BOSSA - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká republika,
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jméno, příjmení, místo narození, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, adresa aktuálního pobytu,
korespondenční adresa, zda jsem nebo nejsem občanem USA / jsem nebo nejsem daňovým rezidentem USA,
daňové identifikační číslo (TIN) daňového rezidenta USA, jsem daňovým rezidentem jiného státu, než České
republiky, moje DIČ v rámci daného státu
2. souhlasím s poskytnutím shora uvedených osobních údajů a údajů o mém Peněžním účtu/účtech Finanční
správě ČR, případně dalším odpovědným státním orgánům a institucím v rozsahu zejména dle z.č. 164/2013
Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění pozdějších předpisů a mezinárodních úmluv a dohod.
3. Prohlašuji tímto, že k mým osobním údajům mám přístup a můžu je kdykoliv upravit, kdy jsem byl
poučen, že veškeré osobní údaje a údaje o mém Peněžním účtu musí být vždy aktuální a správné, a že shora
uvedené a souhlasy se shromažďováním, zpracováním a poskytnutím mých osobních údajů jsem oprávněn
kdykoliv odvolat písemnou formou.
4. Tímto výslovně prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem …………………………. (doplnit stát, kde je FO
daňovým rezidentem) ve smyslu právního řádu ……………. (doplnit dle jaké jurisdikce), DIČ/TIN
….…………..
5. V případě, že by se jakékoliv okolnosti a/nebo skutečnosti a/nebo informace a/nebo údaje uvedené v tomto
prohlášení změnily, beru tímto na vědomí, že se toto prohlášení stává neplatným a neúčinným ode dne, kdy
se změnily jakékoliv okolnosti a/nebo skutečnosti, a/nebo informace a/nebo údaje, mající vliv na správnost,
úplnost a pravdivost tohoto prohlášení.

6. Zavazuji se tímto, že o změně jakýchkoliv okolností a/nebo skutečností, a/nebo informací, a/nebo údajů,
majících vliv na správnost, úplnost a pravdivost tohoto prohlášení budu informovat společnost BOSSA
písemnou formou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne kdy taková změna
nastala. V případě porušení této povinnosti jsem si vědom, že nesu veškerou zákonnou odpovědnost a
případné právní i jiné důsledky a jakákoliv odpovědnost BOSSA je v takovém případě vyloučena

V______________dne_______________

________________________________
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