
MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ 
 

MEZI PŘÍSLUŠNÝMI DAŇOVÝMI ORGÁNY 
ČESKÉ REPUBLIKY A DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 

O AUTOMATICKÉ VÝMĚNĚ INFORMACÍ PRO DAŇOVÉ ÚČELY 
 
S ohledem na přání obou orgánů posílit vzájemnou pomoc příslušné orgány 
České republiky a Dánského království 
 
Tímto prohlašují následující:  
 

Všeobecně 
 

Článek 1 
 
Pro účely implementace ustanovení článku 26  Smlouvy mezi Československou 
socialistickou republikou (dále jen „Česká republika“) a Dánským královstvím o 
zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku ze dne 5. května 
1982 (dále jen „Smlouva“) a v návaznosti na ustanovení Směrnice Rady č. 
77/799/EHS s dodatky a v souladu s tímto Memorandem si budou příslušné 
daňové orgány České republiky a Dánského království vzájemně automaticky 
poskytovat informace uvedené v článku 2 níže o daňových poplatnících, kteří 
jsou rezidenty jednoho nebo obou států.  
 
 

Výměna informací 
 

Článek 2  
 

Co nejdříve po skončení každého kalendářního roku poskytne příslušný orgán 
každého státu automaticky bez nutnosti jakéhokoliv zvláštního požadavku, v 
míře možné na základě daňových informací, které budou k dispozici, 
příslušnému orgánu druhého státu informace, vztahující se k fyzickým a 
právnickým osobám, zejména o: 

 
a) Příjmu z nemovitého majetku podle definice v článku 6 Smlouvy; 
b) Zisku z podnikání podle definice v článku 7 Smlouvy; 
c) Dividendách podle definice v článku 10 Smlouvy;  
d) Úrocích podle definice v článku 11 Smlouvy;  
e) Autorských a licenčních poplatcích podle definice v článku 12 Smlouvy; 
f) Kapitálových ziscích podle definice v článku 13 Smlouvy;  



g) Příjmu z nezávislých osobních služeb, mezd, platů, poplatků, důchodů, 
anuit a jiných příjmů podle definic v článcích 14 – 21 Smlouvy. 

Pokud informace nemohou být poskytnuty automaticky, mohou být sděleny 
spontánně. 

 
Podmínky 
Článek 3  

Ustanovení Smlouvy budou použita s ohledem na důvěrnost a omezení 
informací, které mohou být vyměňovány.  
 

Článek 4 
Kde to jen bude možné, budou informace uvedené v článku 2 tohoto 
Memoranda poskytovány ve standardním magnetickém formátu OECD pro 
automatickou výměnu informací (poslední verze), nebo jakémkoliv jiném 
aktualizovaném formátu doporučeném OECD.  
 
Vyměňované informace budou také obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) 
a/nebo rodná čísla, pokud budou k dispozici. Toto se vztahuje na čísla obou 
států.  
 

Článek 5 
Pokud se ukáže, že informace poskytnuté v rámci automatické výměny 
informací jsou nesprávné nebo neúplné, příslušný orgán toto oznámí druhému 
státu co nejrychleji. Kdykoliv to bude pro zasílající stranu užitečné, měla by být 
poskytnuta zpětná vazba.  
 

Článek 6 
Jakákoliv výměna informací podle tohoto Memoranda bude prováděna 
prostřednictvím příslušných orgánů obou států. Každý příslušný orgán oznámí 
druhému příslušnému orgánu jakékoliv změny adresy.  
 

Účinnost a právní titul 
Článek 7  

Toto Memorandum vstupuje v platnost v den jeho podepsání příslušným 
orgánem České republiky nebo Dánského království dle toho, co nastane 
později.  
Toto Memorandum může být kdykoliv měněno vzájemnou dohodou mezi 
příslušnými orgány. Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. Jeho 
platnost může být ukončena písemným oznámením kteréhokoliv příslušného 
orgánu a pozbude účinnosti šest měsíců po obdržení takovéhoto oznámení.  



Toto Memorandum může být uváděno jako „ Memorandum o porozumění mezi 
příslušnými orgány České republiky a Dánského království o automatické 
výměně informací pro daňové účely“.  
 
Dvojmo, v angličtině. 
 
Ministerstvo financí     Ministerstvo daní 
Ústřední finanční a daňové ředitelství   Ústřední správa cel a daní 
Česká republika       Dánské království 
 
Datum 15. listopadu 2004    Datum     15. listopadu 2004
  
 
 
       
 
Robert Szurman      Ole Kjaer 
Vrchní ředitel      Generální ředitel 
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