
Příloha č. 1: Zjednodušený vzor žádosti o vydání potvrzení o daňovém domicilu pro české fyzické osoby 

 

Finanční úřad pro ………………………………..………..……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Územní pracoviště v ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Žádost o vydání potvrzení o daňovém domicilu 
 
Jméno a příjmení……………………………………….................................................................................................................... 

Datum narození a RČ….........................……………………………………………............................................................................ 

Adresa trvalého pobytu (ulice, město, stát)……………………………………………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………Telefon ………………………………………E-mail:…………….………………………………………………. 

 

Žádám tímto o vydání potvrzení o daňovém domicilu v České republice za účelem: zabránění dvojímu zdanění 

zahraničního příjmu se státem ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ke dni....................................................../za zdaňovací období ………………………………………………………………………………… 

(Vydání potvrzení podléhá správnímu poplatku ve výši 100,-Kč (pro každý stát) dle položky 1 bodu 2 písm. b) sazebníku ZSP) 

 
Údaje k určení daňové rezidence: 
 
1. Státní občanství (číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu): …..………………………………………………………….. 

2. V roce 20……. jsem měl/a k dispozici stálý byt v ČR, tj. byt, který je mi kdykoliv k dispozici podle mé potřeby 

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

3. V roce 20……. jsem vlastnil/a – nevlastnil/a nebo měl/a – neměl/a pronajatý stálý byt v zahraničí. Ve státě: 

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

4. V roce 20……. jsem se převážně zdržoval na území státu: ……………………………………………………………………………….. 

5. V roce 20……. jsem měl/a úzké osobní vazby na osoby (manžel/ka, děti, rodiče, partner/ka, apod.) žijící v ČR. 

6. V roce 20……. byl můj rodinný stav: ………………….................................................................................................... 

7. Mám - nemám děti. V roce 20……. děti navštěvovaly tato školní zařízení:…………………………………….………………….. 

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

8. V roce 20……. se zdržoval/a manžel/ka a dítě/děti na adrese: ………………..……………………………………………………….. 

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

9. V roce 20……. jsem měl/a – neměl/a příjmy ze závislé činnosti. Název a sídlo zaměstnavatele a stát, kde byla 

práce vykonávána: …………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

10. V roce 20....... jsem vykonával/a – nevykonával/a podnikatelskou činnost. Stát, kde byla podnikatelská činnost 

vykonávána: ………................................................................................................................................................... 

Ve vazbě na výše uvedené a vzhledem k tomu, že jsem se v roce 20……. v zahraničí nezdržoval/a či pouze 

krátkodobě, se považuji za daňového rezidenta České republiky. 

 
V………….…………….…………dne:.......................................                                .............................................................. 
                                                                                                                                                          Podpis 
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