
 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ POTVRZENÍ O DAŇOVÉM DOMICILU 

PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 
 
 
Žadatel – daňový subjekt: 
 
Název (obchodní firma):  

Adresa sídla nebo místa skutečného vedení: 1) 

IČ nebo DIČ (je-li přiděleno): 

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, ID datové schránky):  

 

Žádáme tímto o vydání potvrzení o daňovém domicilu  

za zdaňovací období (rok nebo od-do) 2) ….…………………………. nebo k datu 2)…………………. 

Účel použití potvrzení (uveďte):  

Název státu (jiného než ČR), pro který je potvrzení požadováno (uveďte): 

 

Potvrzení o daňovém domicilu lze vydat až po prokázání daňového rezidentství ČR v souladu 

s podmínkami dle § 17 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. 

 

Vydané potvrzení: 2) 

 vyzvedneme osobně (uveďte jméno osoby a kontaktní telefon)  

 požadujeme zaslat na adresu sídla (případně na jinou adresu – uveďte)  4) 

 požadujeme zaslat elektronicky do datové schránky (uveďte ID datové schránky) 3) 

 
Požadujeme současně i vyšší ověření (legalizaci) potvrzení pro účely udělení Apostily 
Ministerstvem zahraničních věcí pro uznání v zahraničí:                                    
 
ANO  -  NE 4) 

 
 
Výše uvedený daňový subjekt si je vědom, že jako daňový rezident ČR má daňovou povinnost v ČR, 
která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 
Daňový subjekt si není vědom skutečností, dle kterých by jej mohl zahraniční stát, se kterým ČR provádí 
smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, považovat za daňového rezidenta. V případě změny výše 
uvedených skutečností je daňový subjekt povinen tyto změny oznámit správci daně. 
 
 

 



 
 

 

Údaje o podepisující osobě (oprávněné jednat za daňový subjekt) 

 

Jméno a funkce oprávněné osoby:  

Podpis:  

Datum a místo podání žádosti:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vydání potvrzení podléhá správním poplatkům dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Každé zdaňovací období se pro účely daňového rezidentství posuzuje samostatně 

a v takovém případě je vydán odpovídající počet potvrzení, jednotlivě se posuzuje také např. vydání více potvrzení 

pro jedno zdaňovací období, apod. 

Správní poplatek ve výši 100 Kč za vydání originálu potvrzení lze uhradit:  

 

• vylepením kolkové známky; 

• poštovním poukazem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; 

• v hotovosti v pokladně pracoviště finančního úřadu nebo 

• bezhotovostním převodem z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb na účet příslušného FÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Je-li uvedena adresa sídla, prohlašuje tímto daňový subjekt, že skutečné místo vedení společnosti je na uvedené adrese  

    sídla, jež je vedena v příslušném veřejném rejstříku. 

2) Požadovanou variantu označte, případně doplňte. 

3) V případě požadavku na legalizaci nelze zvolit způsob doručení do dat. schránky. Potvrzení bude předáno/zasláno z GFŘ. 

4) Nehodící se variantu škrtněte. 

 


