
 

 
 
 
 
 
 

Philip Morris ČR a.s.  ISIN CS0008418869 
 
ŽÁDOST O VÝPLATU DIVIDENDY ZA ROK 2021 BEZHOTOVOSTNÍM ZPŮSOBEM  
PRO PRÁVNICKÉ OSOBY SE SÍDLEM MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: 
 

Název*:  IČ/Reg. číslo*:   

Adresa sídla*: 

Číslo účtu ( IBAN )*: 
Kód banky* 

(BIC): 

Konst. 

symbol: 

Variabilní 

symbol: 

                                    4058 
20097 

Vedený u*: 

Název účtu a adresa banky*: 

 

 

Tímto prohlašuji, že společnost je konečným vlastníkem 
tohoto příjmu a daňovým rezidentem v* 

……………………………………………………………... 
 
 

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

Datum*                           Podpisy statutárních orgánů* 

Současně prohlašujeme, že /** 
A/ nemáme stálou provozovnu na území České republiky; 
 
B/ máme stálou provozovnu na území České republiky a příjem dividend 
Philip Morris ČR a.s. za rok 2021 je příjmem této stálé provozovny. 

C/ máme stálou provozovnu na území České republiky a příjem dividend 
Philip Morris ČR a.s. za rok 2021 není příjmem této stálé provozovny. 

/** nehodící se škrtnete 

Jméno a příjmení oprávněných osob*: 

 
Tel.: 

 
E-mail*: 

      
 

Pole označena * /** jsou povinná, v případě neúplného vyplnění žádosti nebude výplata provedena stejně jako při uvedení chybných 
údajů. Dividenda Vám bude vyplacena bezhotovostním převodem na Vámi stanovený účet vedený u kteréhokoli peněžního ústavu 
v České republice nebo mimo území České republiky. Žádost je nutné opatřit úředně ověřenými podpisy osob oprávněných podat 
žádost za Vaši právnickou osobu. 

 

K žádosti o výplatu dividendy žádáme připojit výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, prohlášení zahraniční osoby o 
skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o daňovém domicilu a čestné prohlášení o daňové rezidenci. Všechna sdělení musí 
být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či 
jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka. Veškeré dokumenty musejí být v 
českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen úřední překlad do českého jazyka. 

 

Pokud hodláte uplatnit případné osvobození od daně z příjmů musíte všechny skutečnosti potvrzující nárok na osvobození srážkové 
daně (zejména v souladu s §19, odst.1, písm. d), §19, odst.1, písm. r), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, 
a pokynem MF ČR D-286, apod.) předložit České spořitelně v termínu nejpozději do 19. 7. 2022. 
 
 

Žádost o výplatu společně s uvedenými dokumenty zašlete v obálce nadepsané v levém horním rohu „Philip Morris“ na 
adresu: 

Česká spořitelna, a.s.,  

A332 Správa produktů finančních trhů, 

Budějovická 1518/13b, 

140 00 Praha 4 

Česká republika. 
 
 
 
 
 
 
 
 


