
Memorandum o spolupráci v oblasti automatické výmìny daòových
informací pro daòové úèely uzavøené mezi kompetentním orgánem Èeské

orgány Èeské republiky a Aus1rálie se s ohledem na snahu obou orgánd
vzájemné spolupráce dohodly na následujícÍIn Memorandu a pro~jf:

Kompetentní
zintenzivnìni

OB~

Odstavoo 1

Na ~~klad! èi. 2S Smlouvy o zamezeni dvojfilO zdanmri uzavøené mezi Èeskou republikou a
Austrálií (dále jen SZDS) a v souladu s túnto MemOfSl~. kompetentllÍ orgány Ceské
republiky a A~ie b\Miou usilovat o to. aby si vzáj~ automaticky poskytovaly
info~ obsažené v níže ~~ odstavci 2 o osobách - rezidentech v jednom nebo v

obou pfíslumých státech.

VÝ~A INFORMAct

Odsta~2

Kompetentnf orgány Èeské republiky a Austrálie budou ulilo. o to, aby si vzájemn!
automaticky poskytovaly infom1ace týkajici se následujiciho:

zm~ místa rezideDCe osoby z jednoho státu do drubé}M) státu;

pøfjmy z nemovitého majetku, tak jak je uvedaX» v èi. 6 SZDS;

zisky podnikO, tak jak je uvedeno v èi. 7 SZDS;

dividendy, tak jak je uvedeno v èi. 10 SZDS;

úroky, tak jak je uvedeno v èi. II SZDS;

licenèní poplatky, tak jak je uvedeDO v èI. 12 SZDS;

pøevod majetku (lcapitálové zisky), tak jak je uvedeno v èi. 13 SZDS;

platy, mzdy a ostatní obdobné odmìny v souvislosti se závislou

(zamìstnáním), tak jak je uvedeno v èI. 15 SZDS;

tantiémy a obdobné odmìny, tak jak je ~ v èl 16 ~;

pøíjmy wnìlc6 a sportovc\\. tak jak je uvedeoo v èl 17 SZDS;
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k) penze a reDty a obdobné odm!ny, tak jak je uvedeDO v èi. 18 SZDS;

I) platy, mzdy a ostatIú obdobné odmìny vyplácené ~4~ill nebo politickou subdivizf

nebo mfstnim orgánem (pffjmy z veøejných funkci), tak jak je uvedeno v èI. 19 SZDS;

m) ostatní pfíjmy, tak jak je uvedeno v èi. 21 SZDS;

.
n) provize a obdobné platby.

PODMtNKV

Odstavec 3

Co se týká automatické výmmy
ustanovení èi. 25 SZDS uprawjící
vymìòovat dle tohoto Memoranda.

Odstavec 4

Infonnace o~~é v odstavci 2 tohoto Memoranda bOOou, potud momo, poskytovány
v magnetickém nebo elektronickém formátu podle r>oponlÈeDf Rady OECD o použití
revidovaného standardního magnetického fonnátu OECD pro automatickou výmmu
informaci [C(97)3O/FINAL] nebo jakéhokoliv dalšího .~_~lizo~ formátu doporoèeného
Radou OECD (napø.: formát XML). Tyto inf~ b1xIou pokud možno zahrnovat daòová
identifikaèní èísla, pøidìlená v zemi rezideDCe a zemi zdroje pfijmu nerezidenta, který pfijem
obdržel, a to podle Doporuèeni OECD o JX)užitf daòových identifibènfch èísel
v mezinárodnim kontextu [C(97)29/FINAL].

Odstav~ 5

Pokud by informace poskytnuté v rámci automatické vým!ny informací byly shledány
nesprávnými nebo neúplnými, pffs1umý orgán to co nejdflve sd!lí druhému státu. Zpìtná
vazba vysílajícímu státu by mìla být poskytnuta kdykoliv se to bude jevit jako užiteèné.

Odstav~6

Informace bOOou poskytovány periodicky, alespoò jednou Do kalcDdáflú rok, a to následujiclm

kompetentlúm orgándm:

v teské republice:
Min-L~o financí
Ú ~ finanèní a daòové øeditelství
Odbor mezinárodních daòových vztahd a modemizace daòové správy
Letenská 1 S
118 10 Praha 1

informací O~~~M v tomto Memorandu, aplikuji se
mlèenlivost a omezeof info~ které je dovoleno



v Austrálii:
AustralianTaxationOftice
PO BOX 900
CMC SQUARE ACT 2608

Infonnace o pøíjmech a údajích týkajících se urèitého kalendáfnfbo roku budou poskytnuty co
nejdøíve po ukonèení tohoto ka1end6fniho roku.

PLATNOST A pRA VNt 1TnJL

Odstavec 7

Toto Memorandwn vstoupi v platnost dnem podpisu a bude se aplikovat na informace o
pfijmech od roku 2003 a pro roky následující, a to do doby výpovìdi Memoranda jedním
z kompetentlúch orgánd rODnOU písemného omámeni drub6mu kompetentnímu orgánu.

Odstavec 8

Toto Memorandmn mOŽC být nazváno "Memo~Jm o spolupráci v oblasti automatické
výmìny daòových informaci ]XO daòové 6èely uzavøené mezi kompetentním orgánem Ceské
republiky a Austrálie".

Podepsáno ve dvojÚD ~
jazyce, p~emž oba texty mají stejnou

øeditel 7
o financí

Ú fi--n3r1Èní a daòové øeditelství
Za j -- -~ orgán Èeské republiky

f~!

a v anglickémù-.. èeskémv Canbeøe, dne 2. 2004, v

daòové


