
*) pokud bylo rodné číslo přiděleno 

 

Finanční úřad pro ………………………….. 

Územní pracoviště v ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost o vydání potvrzení o daňovém domicilu pro fyzické osoby 
 

Jméno a příjmení žadatele: ___________________________________________________ 

 

Datum narození (DD.MM.RRRR) a rodné číslo *: __________________________________ 

 

Číslo pasu či OP nebo jiného dokladu totožnosti (ID): _______________________________ 

 

Státní občanství: ____________________________________________________________ 

 

Telefon a e-mail: ____________________________________________________________ 

 

 
Žádám tímto o vydání potvrzení o daňovém domicilu v České republice 

za zdaňovací období (rok nebo od-do) __________________nebo k datu___________  

pro použití v/na __________________________________ (název státu). 

  
 
Účel použití potvrzení: ………………………………………………………………………………. 

Poslední bydliště před příjezdem do České republiky (dále jen „ČR“):  

………………………………………………………………………………….….…………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………. 
 
 
Potvrzení o daňovém domicilu lze vydat až po prokázání daňového rezidentství v ČR 
v souladu s podmínkami dle § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR 
a příslušným státem, pro který je potvrzení žádáno, je-li tato smlouva prováděna. 
 
Žadatel vyplní kolonky žádosti, které jsou v jeho případě relevantní.  
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*) kroužkem se označí odpovídající odpověď  

 

 

 

Informace k prokázání daňového rezidentství na území ČR – níže uvedené skutečnosti 
jsou platné pro období (ke dni), za které potvrzení požaduji: 

                                                                                                                                                       
 
INFORMACE O STÁLÉM BYTU A DÉLCE POBYTU v ČR: 

1. Datum příjezdu do ČR:……………………………………………………………………………………… 
 

1. a. Počet dní strávených v ČR ve zdaňovacím období:………………………………………………….. 

2. Typ pobytu (označte odpovídající variantu):  trvalý pobyt v ČR 
                                                                             krátkodobé vízum 

dlouhodobé vízum 
      vízum dočasné ochrany 

    vízum dočasného strpění 
přechodný pobyt – občan tzv. 3.státu 
jiné ………………………………………………............ 

     (předložit doklad o pobytu v ČR) 

3. Důvod pobytu v ČR: ………………………………………………………………………………………… 

4. Předpokládaná délka pobytu v ČR (jak dlouho mám v úmyslu se v ČR zdržovat): 

 …………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Mám v ČR bydliště = mám v ČR k dispozici stálý byt (místo), ve kterém mám úmysl (chci) 
                                      se trvale zdržovat  

   ANO   NE *   

   Pokud ano, uveďte adresu v ČR: …………………………….…………… 

   …………………………………………………………………………….. 
    (předložit doklad o bydlišti v ČR – např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o 
     ubytování, apod.) 

 

6. Mám k dispozici stálý byt (místo) v zahraničí:   ANO NE * 

Pokud ano, adresa v zahraničí je:…..………………………………………………………................... 

                                                          ………………………………………………………………………… 

 Pokud ne, vysvětlete:………………………………………………………………………………………. 

 

7. Mám v úmyslu se vrátit do své domovské země  ANO NE * 

Pokud ano, v jakém časovém horizontu:………..…………………………………………………… 
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*) kroužkem se označí odpovídající odpověď  

 

 

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ POPLATNÍKA: 
 
Zdroj příjmů na území ČR:  

8. Pobíral(a) jsem/pobírám příjmy ze zaměstnávání vykonávaného na území ČR ANO NE*
  

    (uvést zaměstnavatele a předložit např. pracovní smlouvu/dohodu o provedení práce/dohodu 
      o pracovní činnosti) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. V ČR jsem podnikal(a)/podnikám, mám příjmy z podnikání  ANO NE * 
    (uvést předmět podnikání, IČ) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
10. V ČR jsem pobíral(a) / pobírám další příjmy: 

z kapitálového majetku  ANO NE * 

z pronájmu    ANO NE * 

důchod    ANO NE * 

jiný příjem (uvést konkrétně) ……..…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zdroj příjmů mimo území ČR:  

11. V zahraničí – uvést stát/státy ………………………………..………………..…………………………….  
      pobírám tyto příjmy:  ze zaměstnání    ANO NE * 

               z podnikání    ANO NE * 

               z kapitálového majetku  ANO  NE * 

               z pronájmu   ANO NE * 

               důchod    ANO  NE * 

               jiné příjmy   ANO NE * 

 
Další ekonomické zájmy: 

12.  V ČR jsem zdravotně pojištěn/a   ANO NE * 

(předložit doklad o zdravotním pojištění v ČR) 

V zahraničí jsem zdravotně pojištěn   ANO NE * 

Pokud ano, v jakém státě/státech .…………………………………………………….………………… 

 

13. V ČR mám bankovní účet  ANO NE * 

V zahraničí mám bankovní účet  ANO NE * 

Pokud ano, v jakém státě/státech ………………………………………………………………………. 

14.  V ČR splácím úvěr   ANO NE * 

V zahraničí splácím úvěr  ANO NE * 
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*) kroužkem se označí odpovídající odpověď  

 

 

 

Pokud ano, v jakém státě/státech ………………………………………………………………………… 

15.  V ČR vlastním nemovitost  ANO NE *  

V zahraničí vlastním nemovitost  ANO NE * 

Pokud ano, v jakém státě/státech ……………………………………………………………………….. 

 

 
INFORMACE O OSOBNÍCH ZÁJMECH POPLATNÍKA: 
 

16.  Jsem ženatý / vdaná, mám registrovaného partnera / partnerku: ANO NE *  

Pokud ano, uvést jméno, příjmení a datum narození manžela/manželky, partnera/partnerky): 

……………………………………………………………………….……………………………………….. 

a manžel / manželka, partner / partnerka žije (uvést adresu): ..………..……………………………. 

.......................................................................................................................................................... 

       (předložit např. oddací list, povolení manžela/manželky k pobytu v ČR a doklad o zdravotním 
        pojištění manžela/manželky v ČR)  

 

17.  Mám stálého partnera / stálou partnerku:   ANO NE *  

Pokud ano, uvést jméno partnera/partnerky) ………………………………………………………..… 

a partner/partnerka žije (uvést adresu): ………………………………………………………………. 

......................................................................................................................................................... 

 
18.  Mám děti:     ANO NE * 

Pokud ano, uvést jména, příjmení a data narození dětí:   …………………………………………….  

…..…………………………………………………………………………………………………………… 

Děti žijí: v ČR    ANO NE *  

  na adrese: ……………………………………………………………………………………… 

   v jiném státě  ANO NE *     (uvést stát: ………………………………………) 

   na adrese: ………………………………………………………..……………………………. 

   …………….…………………………………………………………………………………….. 

 Děti navštěvují školku, školu v ČR:  ANO NE * 

 Děti navštěvují školku, školu v zahraničí: ANO NE * (uveďte stát: ………………………………) 

       (předložit např. rodné listy dětí, povolení dětí k pobytu v ČR, doklad o zdravotním pojištění 
        dětí v ČR, doklad o návštěvě školky/školy) 
 

19.  Mé zájmové aktivity (účast v zájmových spolcích, sdruženích atd.) jsou převážně soustředěny: 

       V ČR   ANO NE * 

       V jiném státě  ANO NE * (uvést stát: ……………………………………………….) 
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*) kroužkem se označí odpovídající odpověď  

 

 

 

Jsem si vědom/a, že jako daňový rezident ČR mám daňovou povinnost v ČR, která se vztahuje jak na 
příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Nejsem si vědom 
skutečností, dle kterých by mě mohl zahraniční stát, se kterým ČR provádí smlouvu o zamezení dvojímu 
zdanění, považovat za daňového rezidenta. V případě změny výše uvedených skutečností jsem 
povinen/na tyto změny oznámit správci daně. Pokud dojde ke změně skutečností, na jejichž základě 
bylo potvrzení vydáno, nelze jej použít.  

 

Vydané potvrzení:  

• vyzvednu osobně (uveďte kontaktní telefon)……………………………………………………………. 

• požaduji zaslat na adresu bydliště (případně na jinou adresu – uveďte) 

........................................................................................................................................................... 

• požaduji zaslat elektronicky do datové schránky (uveďte ID datové schránky) 

............................................ 

 
Datum a místo podání žádosti .....................................................  

 

Podpis žadatele    …………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


