
 

ŽÁDOST O „REFUNDACI“ VRÁCENÍ ROZDÍLU SRÁŽKOVÉ 

DANĚ Z DIVIDEND 

Rok výplaty dividendy …………………………………………………………… 
 
Skutečný vlastník dividendového příjmu (konečný příjemce): 

Akcionář ……………………………………………………………  

Datum narození, RČ/DIČ/IČO  …………………………………………………………… 

Bytem/se sídlem  …………………………………………………………… 

Stát daňové rezidence  …………………………………………………………… 

Zastoupený  …………………………………………………………… 

 

Telefon, E-mail  …………………………………………………………. 

 

ŽÁDÁM O REFUNDACI ČÁSTI SRÁŽKOVÉ DANĚ Z VYPLACENÉHO PODÍLU NA ZISKU

 Z AKCIÍ SPOLEČNOSTI KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (ISIN: CZ0009000121) 

ZA ROK 2020. 

 

Dividendy, výpočet rozdílů srážkové daně: 

Název akcionáře zapsaného v Centrálním depozitáři 
cenných papírů   

Počet akcií držených 
konečným příjemcem 

Ks 
  

Sazba srážkové daně 
uplatněná při výplatě dividend 

% 
  

Správná sazba srážkové daně, 
která má být uplatněná 

% 
  

Požadovaná částka rozdílu 
srážkové daně k vrácení 

CZK/EUR/USD/jiné:   

 

Bude‐li žádosti vyhověno, refundovanou daň převeďte na níže uvedený bankovní účet:  

Název účtu 
  

Název banky (u zahraničního účtu 
uveďte adresu banky)   

Číslo účtu (u zahraničního účtu IBAN)   

BIC (pouze u zahraničního účtu) 
  



 
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. má právo této 

žádosti zčásti nebo zcela nevyhovět, nebudou-li splněny platné legislativní požadavky  

České republiky a požadavky plynoucí z mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění  

pro uplatnění příslušné nižší srážkové daně. 

Svým podpisem níže stvrzuji, že mnou uvedené údaje v této Žádosti jsou pravdivé a přesné.   

 

 

 V ……………………… dne …………..………..                         ………………………………… 

 Podpis akcionáře                      

               

 

POKYNY: 

K této Žádosti o refundaci srážkové daně současně přiložte: 

A) Daňoví rezidenti České republiky – sazba srážkové daně 15 %: 

▪ Originál parafovaného „Čestného prohlášení o daňovém rezidentství a skutečném vlastnictví příjmů“  

(vč. úředního překladu do českého jazyka), 

▪ počet akcií a výše skutečně sražené daně z dividendové platby musí být prokázány „Potvrzením 

(výpisem) od subjektu (brokera/banky)“ vyplácejícího dividendu konečnému příjemci.  

Pokud je subjektem vyplácejícím dividendu jiný subjekt než subjekt zapsaný v Centrálním depozitáři 

cenných papírů (CDCP), je třeba přiložit Potvrzení (výpisy) potvrzující cestu výplaty dividendy od subjektu 

zapsaného v CDCP ke konečnému příjemci dividendy. V případě, kdy je žadatelem právnické osoba, 

podepíše žádost osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (vč. úředního překladu do českého 

jazyka), 

▪ právnické osoby dále předloží: „Výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobného registru)“ ne starší  

než tři (3) měsíce (vč. úředního překladu do českého jazyka). 

B) Daňoví nerezidenti České republiky – sazba srážkové daně 15 % (existence Smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění s ČR): 

▪ Originál parafovaného „Čestného prohlášení o daňovém rezidentství a skutečném vlastnictví příjmů“  

(vč. úředního překladu do českého jazyka), 

▪ počet akcií a výše skutečně sražené daně z dividendové platby musí být prokázány „Potvrzením 

(výpisem) od subjektu (brokera/banky)“ vyplácejícího dividendu konečnému příjemci.  

Pokud je subjektem vyplácejícím dividendu jiný subjekt než subjekt zapsaný v Centrálním depozitáři 

cenných papírů (CDCP), je třeba přiložit Potvrzení (výpisy) potvrzující cestu výplaty dividendy od subjektu 

zapsaného v CDCP ke konečnému příjemci dividendy. V případě, kdy je žadatelem právnické osoba, 

podepíše žádost osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (vč. úředního překladu do českého 

jazyka), 

▪ právnické osoby dále předloží: „Výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobného registru)“ ne starší  

než tři (3) měsíce (vč. úředního překladu do českého jazyka). 

C) Daňoví nerezidenti České republiky – sazba dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění je nižší než 

15 % (existence Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR): 

▪ Originál parafovaného „Čestného prohlášení o daňovém rezidentství a skutečném vlastnictví příjmů“  

(vč. úředního překladu do českého jazyka), 

▪ originál nebo ověřenou kopii „Potvrzení o daňovém domicilu“ vydané příslušným zahraničním finančním 

úřadem za rok, k němuž se dividenda vztahuje (vč. úředního překladu do českého jazyka), 



 
▪ počet akcií a výše skutečně sražené daně z dividendové platby musí být prokázány „Potvrzením 

(výpisem) od subjektu (brokera/banky)“ vyplácejícího dividendu konečnému příjemci.  

Pokud je subjektem vyplácejícím dividendu jiný subjekt než subjekt zapsaný v Centrálním depozitáři 

cenných papírů (CDCP), je třeba přiložit Potvrzení (výpisy) potvrzující cestu výplaty dividendy od subjektu 

zapsaného v CDCP ke konečnému příjemci dividendy. V případě, kdy je žadatelem právnické osoba, 

podepíše žádost osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (vč. úředního překladu do českého 

jazyka), 

▪ právnické osoby dále předloží: „Výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobného registru)“ ne starší  

než tři (3) měsíce (vč. úředního překladu do českého jazyka). 

 


