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Čestné vyhlásenie o daňovej rezidencii fyzickej osoby / Affidavit of a tax 
residency for a natural person 

podľa zákona č. 359/2015 Z. z., o automatickej výmene informácií o finančných 
účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (under the 
provisions of the Act No. 359/2015 Coll., on automatic exchange of information on 
financial accounts for the purpose of tax administration and on the amendment of 

certain related Acts) 

Klient (Client): 

  Meno a priezvisko 

  (First name and Surname): 

  R.Č. alebo dátum narodenia  

 (Personal Number or Date of Birth) 

        

  Trvalý pobyt: ulica, číslo, obec, PSČ, štát  

  (Permanent Residence: street name, street number, city, postal code, country) 

   
 

1) Klient (fyzická osoba) čestne vyhlasuje, že je daňovým rezidentom iba nižšie 
uvedeného štátu/štátov, a že uvedené daňové identifikačné čísla (alebo iné obdobné 
čísla pre daňové účely) sú skutočne daňovými identifikačnými číslami klienta (popr. inými 
obdobnými číslami pre daňové účely). / The client (natural person) declares that only the 
following country (countries) is the tax residency (tax residencies) of the client and that 
the following tax identification number (numbers) or other similar number (numbers) for 
tax purposes is truly the number (numbers) of the client for tax purposes. 

 

Daňová rezidencia 

(Tax Residency): 

Daňové identifikačné číslo / iné obdobné číslo pre 
daňové účely1 

(Tax Identification Number or other similar number for tax 
purposes): 
 

1.   

2.   

 

Klient podpisom tohto vyhlásenia čestne vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto 
vyhlásení sú úplné a pravdivé, a že každou zmenu akýchkoľvek z uvedených údajov 
bez zbytočného odkladu oznámi spoločnosti Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej 
banky.  
(By signing this affidavit the client declares that the abovementioned information are 
complete and true and that the client will inform the company Fio banka, a.s. branch 
of a foreign bank without undue delay about every change of any abovementioned 
information). 
 

Dátum / Date:  

…………………………………. 

                         Podpis / Signature 
 

1 DIČ Slovenskej republiky sa nemusí vyplniť, pokiaľ je klient daňovým rezidentom 
SR a zároveň nie je občanom USA ani daňovým rezidentom USA. / The TIN of the 
Slovak Republic does not have to be filled in if the client is the Slovak tax resident 
and if the client is neither the US citizen nor the US tax resident. 


