Informace k formuláři W-8BEN
- obecné informace a poznámky k jednotlivým částem formuláře
• Obecné informace:
Subjekty, na které se formulář vztahuje
Formulář se vztahuje na zahraniční subjekty (z pohledu IRS – Internal Revenue Service, tj.
neamerické) skutečné vlastníky (BO) výnosů z CP. Tyto subjekty podléhají srážkové dani ve
výši 30%, pokud se neuplatňuje nárok na sníženou sazbu daně podle smlouvy o zamezení
dvojího zdanění. Těmto subjektům jsou zdaňovány výnosy z US zdrojů, v našem případě se
jedná zejména o platby dividend a úroků z cenných papírů, podléhajících US dani a
poznámky jsou tedy zaměřeny pouze na dividendy a úroky a podmínky s nimi spojené.
Účel formuláře
Účelem formuláře je:
1/ potvrdit, že subjekt má zahraniční status (z pohledu IRS, tj. neamerický)
2/ potvrdit, že subjekt je skutečným vlastníkem (BO) výnosů, pro které je formulář
vystavován
3/ potvrdit nárok subjektu na sníženou sazbu daně podle příslušné smlouvy o zamezení
dvojího zdanění
Pokud je formulář řádně vyplněn, platba s ním spojená může být považována za platbu
zahraničnímu subjektu oprávněnému požívat výhody smlouvy o zamezení dvojího zdanění a
může být aplikována snížená sazba daně. Pokud formulář W-8BEN není klientem dodán, je
aplikována daň v plné výši, tj. 30%.
Platnost a změny
Formulář je platný do konce třetího roku následujícího po roce, ve kterém byl podepsán.
(Příklad: formulář byl podepsán 30.4.2002, platí tedy do 31.12.2005)

• Poznámky k jednotlivým částem formuláře:
(Pozn. Tučně označené řádky je nutné vyplnit v případě klienta – fyzické osoby, občana České republiky (viz. VZOR
vyplněného formuláře).

Část I - Identifikace skutečného vlastníka (BO)
Řádek 1:
Řádek 2:
Řádek 3:

Jméno skutečného vlastníka (BO)
Země právního ustavení a zaregistrování společnosti (fyzické osoby uvedou
N/A „not applicable“)
Typ skutečného vlastníka (BO) – klient zaškrtává jednu možnost, která
odpovídá typu klienta dle americké legislativy.

Jedná se především o :
fyzické osoby (Individual), společnosti (Corporation) nebo
fondy (Simple Trust, Grantor Trust nebo Complex Trust).
Řádek 4:
Adresa trvalého bydliště skutečného vlastníka (BO) nebo sídla společnosti
Řádek 5:
Přechodná (poštovní) adresa, pokud se liší od adresy uvedené v řádku 4
(jinak se řádek nevyplňuje)
Řádek 6:
US daňové identifikační číslo SSN nebo ITIN nebo EIN – pokud klienti
obdrželi toto číslo, pak jej vyplní (číslo není nutné vyplňovat, pokud dividendy
a úroky pocházejí z CP, které jsou aktivně obchodovány, u podílových listů
platí, že musí být nabízeny veřejně a registrovány u SEC)
Řádek 7:
klient vyplní DIČO (volitelné)
Řádek 8:
Čísla účtů nebo formulářů, která mohou být spojena s daným formulářem W8BEN (volitelné)
Část II Nárok na úlevy podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Řádek 9a:

Potvrzení, že skutečný vlastník (BO) je rezidentem dané země – klient
zaškrtává a doplní zemi, ve které je rezidentem.
Řádek 9b:
Potvrzení, že pokud je požadováno, klient uvádí daňové identifikační číslo
v řádce 6
Řádek 9c nebo 9d nebo 9e: Potvrzení, od jakého článku odvozuje skutečný vlastník (BO) svůj
nárok na daňové úlevy – pro české a slovenské rezidenty platí 9c (ne pro
fyzické osoby)
Řádek 10:
Zvláštní sazby srážkové daně a zvláštní podmínky. Tento řádek se vyplňuje ,
pouze pokud skutečný vlastník (BO) splňuje zvláštní podmínky dle smlouvy o
zamezení dvojího zdanění kromě těch, které se vyplňují v řádcích 9a-9e. Je
nutno vyplnit číslo článku příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
sazbu srážkové daně, typ příjmů a odůvodnění, proč skutečný vlastník (BO)
splňuje podmínky pro aplikaci daného článku. (Tento řádek by měli např. vždy
používat studenti k osvobození příjmů plynoucích ze stipendií.)
Část III Notional Principal Contracts
Řádek 11: Týká se činnosti na území USA, nevyplňuje se
Část IV Závěrečné prohlášení a podpis
Potvrzení správnosti všech výše uvedených skutečností musí být stvrzeno podpisem
oprávněné osoby skutečného vlastníka (BO).
Příloha :
-

VZOR vyplnění formuláře W-8BEN
(pro fyzickou osobu , občana České republiky)

