
Čestné vyhlásenie o daňovej rezidencii

NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B, so 
sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, IČO: 35976853, Klientska linka: 0850 111 464, klient@nn.sk, www.nn-tatry-sympa  a.sk 
(ďalej len „spoločnosť“)

Týmto čestne vyhlasujem, že mnou poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne a poskytujem ich za účelom plnenia 
povinnos   vyplývajúcich zo zákona č. 359/2015 Z. z. o automa  ckej výmene informácií o fi nančných účtoch na účely správy daní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva fi nancií SR č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnos   
preverovania fi nančných účtov oznamujúcimi fi nančnými inš  túciami.

Čestné vyhlásenie je platné pokiaľ nepríde ku zmene okolnos  , ktoré budú mať vplyv na moju daňovú rezidenciu. O týchto 
zmenách Vás budem bezodkladne informovať na Klientskej linke 0850 111 464 alebo na e-mailovej adrese: klient@nn.sk.

Vysvetlivky:
* V prípade, že klient nie je daňový rezident SR, je povinný uviesť krajinu daňovej rezidencie a svoje daňové iden  fi kačné číslo.
** Štátom daňovej rezidencie sa rozumie štát, v ktorom zdaňujete všetky Vaše celosvetové príjmy.
*** Daňovým iden  fi kačným číslom sa rozumie evidenčné číslo, ktoré Vám bolo pridelené daňovým úradom v štáte daňovej 

rezidencie (= číslo, ktoré uvádzate pri kontakte s daňovým úradom/DIČ).
 V prípade, že ste daňový rezident USA je potrebné vyplniť formulár W9, ktorý sa nachádza na stránkach IRIS (www.iris.gov )
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elektronický archív

Účastník / pozostalý / oprávnená osoba
Meno a priezvisko
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Vyznačte, prosím, jeden z nižšie uvedených variantov a doplňte svoj podpis.
 Som daňový rezident Slovenskej republiky (SR)

 Som daňový  rezident mimo SR*

 v štáte**:  daňové iden  fi kačné číslo***: 

Dňa 

Číslo zmluvy účastníka

Podpis účastníka / pozostalého / 
oprávnenej osoby
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