
VZOR ŽÁDOSTI PRO POPLATNÍKY 

 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ / LEGALIZACI POTVRZENÍ O DAŇOVÉM DOMICILU 

 

Jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………..………………………………. 

Datum narození a rodné číslo (příp. číslo pasu): ………………………..…………………..…………………………… 

Adresa bydliště (stálého bytu)/ pobytu v ČR: ……………………………………………..…………………..…………. 

Kontaktní údaje (telefon, e-mail): ………………………………………………………………..………………………... 

Potvrzení o daňovém domicilu:    za rok ….……………. 1)              nebo k datu podání žádosti 1) 

Účel použití potvrzení ve státě, pro který je požadováno: …………………………………………………………….. 

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

 vylepením kolku; přímou úhradou v pokladně pracoviště finančního úřadu nebo poštovní poukázkou na poště  
 

Potvrzení o daňovém domicilu lze vydat až po prokázání daňového rezidenství v souladu s mezinárodní 

smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a příslušným státem, pro který je potvrzení žádáno. Není-li 

uzavřena mezinárodní smlouva, tak se při posouzení vychází z podmínek daných § 2 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

Informace k prokázání Vašeho rezidenství na území ČR: 

V ČR pobírám příjmy ze zaměstnání / z podnikání / z pronájmu / kapitálové příjmy / důchod / ostatní 

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

Bydliště (stálý byt) 1) nebo délka pobytu v ČR 1) za zvolené období (uveďte adresu nebo dobu strávenou v ČR):  

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

Mám k dispozici i stálý byt v zahraničí (uveďte adresu) ………………………………………………………………… 

Jsem ženatý/vdaná a manžel/manželka (uveďte jméno) žije se mnou ve společné domácnosti na adrese:  

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

Mám děti (uveďte jména) a žijí se mnou ve společné domácnosti na adrese: 

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

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

Své rezidenství prokažte důkazními prostředky o adrese bydliště/pobytu (stálého bytu), délce Vašeho 

pobytu v ČR, zaměstnání, místem pobytu Vaší rodiny (např. předložením nájemní smlouvy, průkazu 

o přechodném pobytu v ČR, pracovní smlouvou, pobytem manžela/ky, dětí apod.) nebo prohlášením 

do protokolu. 

Jsem si vědom/a, že jako daňový rezident ČR mám daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí 

ze zdrojů v ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

 
Požaduji vyšší ověření (legalizaci) pro účely uznání v zahraničí:        ANO  -  NE 1) 

Potvrzení si vyzvednu osobně nebo jej zašlete na adresu 2) ……………………………………………………..... 

 

                                                   Datum a podpis žadatele    ………………………………………………….......... 

 
____________________________ 
1) Požadovanou variantu označte 
2) Lze použít, není-li požadována legalizace 


