
MEMORANDUM O SPOLUPRAcl V OBLASTI AUTOMATICKÉ vÝ~Y
DAÒOVÝCH INFORMAci PRO DAÒOVÉ útBL Y UZAVtEN É MEZI

KOMPETENTNfM ORoANEM èESKÉ REPUBUKY A lJTBvsKÉ REPUBLIKY

Kompetentní orgány tcsk6 republiky a Litevské republiky se s ohledem na snahu obou
orgánd o zintenzivnìni vzájemné IIK>lupráce dohodly na následujfcfm Memorandu a
prohlalujf :

OBECNa

Od.tav~1

Na zákld èi. 26 Smlouvy o zmn~-e!Ú dvojO1O ~ uza~ mezi Èeskou ~Iikou a
Litevskou ~1ikou (dále jm smZ), lohIedem na \llt8lX)vmf Sm&uice R.ty EU
77n99/EHS a v souladu I timto MmiuI--.deIn, kompetentlú ora6ny Ceské republiky a
Litevské republiky budou usilovat o to, aby Ii vzájemn6 automaticky poskytovaly infonnace
ob88Žené v mu uvedeném odstavci 2 o OM>bách - rezidmtech v jednom nebo v obou
pfisluin)ich et~h.

VÝMmA INFORMAci

Odstav~2

Kompetentnf orgány Èeské ~bliky a Litevské republiky budou
vzájemnì automaticky poskytovaly infonnace týbjicf se následujiciho:

pttjmy z nanovitébo majdku, tak jak je u\'ecIGK) v a 61mZ;

zisky podnikAt tak jak je uvedeno v èI. 7 SZDZ;

dividendy. tak jak je uveclelX» v èL 10 SZDZ;

úroky. tak jak je uvcdelM> v èL 11 smz;

licenèní poplatky. tak jak je uvedeno v èI. 12 SZDZ;

pøevod majetku (kapitál0v6 ziKy). tak jak je uvcdelM> v èI. 13 SZDZ;

platy. mzdy a 08I8bÚ obdobné odm~y v ~1O8ti ~ ziviIIou

(zam&tnánim). tak jak je uvedeno v èi. 1 S SZDZ;

tantiémy a obdobné odmmy. tak jak je uvedeno v èi. 16 SZDZ;

pfijmy um~lcQ a IpOrtoVcd. tak jak je uvecielX) v èI. 17 SZDZ;

8)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

i)

usilovat o to, aby si

èinností



j) platy, mzdy a ostatní obdobné odmìny vyplácené státem nebo politickou subdivizf

nebo místním orgánem (pffjmy z vefejných funkcf), tak jak je uvedeno v èI. 19 SZDZ;

k) ostatní pøfjmy, tak jak je uvedeno v èI. 21 SZDZ.

PODMÍNKY

Odstavec 3

Co se týká automatické výmìny infonnací obsažené v tomto Memorandu, aplikuji se
ustanovení èI. 26 SZDZ upravující mlèenlivost a omezení infOl'Dl8Ci, které je dovoleno
vym!òovat dle tohoto Memoranda.

Odstavec 4

Informace obsažené v odstavci 2 tohoto Memoranda budo~ pokud možno, poskytovány
v magnetickém nebo elektronickém formátu podle DoponIèení Rady OECD o použiti
revidovaného standardního magnetického fonnátu OECD pro automatickou vým~u
informaci nebo jakéhokoliv dalšiho aktualizovaného formátu doporuèeného Radou OECD.
Tyto informace budou pokud možno zahrnovat daòová identifikaèní èisla, pfid~lená v zemi
rezidence a zemi zdroje pøijmu nerezidenta, který pøíjem obdržel.

Odstavec S

Pokud by infonnace poskytnuté v rámci automatické výmìny informací byly
nesprávnými nebo neúplnými, pfíslulný orgán to co nejdøíve sd!lf druhému státu.
vazba vysílajícímu státu by m!la být poskytnuta kdykoliv se to bude jevit jako užiteèné.

Odstav cc 6

Informace budou poskytovány periodickyt a1espoòjednou za kalendáh1í rok, a to následujícím
kompetentním orgánOm:

v teské republice:
Ministerstvo financf
Ústfedni finanèní a daòové øeditelství
Odbor mezinárodních daòových vztahù a
Letenská 1 5
118 10 Praha 1
Èeská republika

v Litevské republice:
Státní daòový inspektorát
Ministerstvo financí
Divize pro vým6nu informací
Vasario 16-osios str. IS
Vi1niU8 LT-O1S14
Litevská republika

shledány
Zp&á

modemizace daòové správy



Infonnace o pfijmech a údajích týkajicich se urèitého kaJendáfnfho roku budou poekytnuty co
Dejdfíve po ukonèaú tohoto blaMWníbo roku.

KONZULTACE

~~7

Kompetentlú orgány si b~u vzájemn~ poskytovat konzultace, kdykoliv to bude potøebné
z blmiska podpx-j IX'O~ UItanoVeIÚ tohoto M~onndL

PLATNOST A pRA VN! TrruL

CkII88vec8

Toto Mcmorand\UD vstoupi V platnost dnan podpisu. bude se aplikovat na infonnxe o
pfijma:h od roku 2003 a pro roty nMlcduj'ci, a to ~ doby výpov&li Manonnda jedn'm
z kompetentnich orgán4 formou pilemnélK» 0zn6meIÚ dnIb6mu kompetentnímu orgánu.

Toto Memorandum mAže být kdykoliv modifikováno na z6klad! dohody mezi kompetentnim
orgjDan Èeské ~bJiky a Litevské republiky.

Podeps6no ve dvojim vyhotovelú v Praze, dne I~., . 2004, v èeském, litevském
8giickán j~ pøièemž vledmy texty majf ltejmu pllblOlt.

Robert Szunnan
Ústøední øeditel
Ministentvo tinanci
Ústfedni tinaDÈDi a dafM)y

Podpis

.

Violeta Latvient
Wtelka
Stjtnf d.òový inspektodt
Ministastvo financié falitelstvi

Za kompetentJú orgán Litevské ~bliky

~D8aum Datmn
/1.1- ~'t4~. ,. .Lllft


