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100
SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 26. brÏezna 2002 byla v BratislaveÏ podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a Slovenskou republikou o zamezenõÂ dvojõÂmu zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru
danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. RatifikacÏnõÂ listiny byly vymeÏneÏny v Praze dne 14. cÏervence 2003.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 27 odst. 2 dne 14. cÏervence 2003 a jejõÂ ustanovenõÂ se
budou provaÂdeÏt v souladu se zneÏnõÂm cÏlaÂnku 27 odst. 2 põÂsm. a) a b). Podle odstavce 3 teÂhozÏ cÏlaÂnku dnem, kdy se
zacÏne provaÂdeÏt tato smlouva v souladu s ustanovenõÂmi cÏlaÂnku 27, prÏestane ve vztahu mezi CÏeskou republikou
a Slovenskou republikou byÂt v platnosti a prÏestanou se provaÂdeÏt ustanovenõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou
a Slovenskou republikou o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku, podepsaneÂ v BratislaveÏ
dne 23. listopadu 1992, vyhlaÂsÏeneÂ pod cÏ. 257/1993 Sb.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

S M L O U VA
Ï
mezi Ceskou republikou a Slovenskou republikou
o zamezenõÂ dvojõÂmu zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku
v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
CÏeskaÂ republika a SlovenskaÂ republika,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂmu zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
a z majetku,
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
CÏ laÂ n e k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daneÏ z prÏõÂjmu a z majetku uklaÂdaneÂ jmeÂnem neÏktereÂho ze smluvnõÂch staÂtuÊ
nebo jeho nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ, at' je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu a z majetku se povazÏujõÂ vsÏechny daneÏ vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu, z celkoveÂho
majetku nebo z cÏaÂstõÂ prÏõÂjmu nebo majetku, vcÏetneÏ danõÂ ze ziskuÊ ze zcizenõÂ moviteÂho nebo nemoviteÂho majetku,
danõÂ z celkoveÂho objemu mezd cÏi platuÊ vyplaÂcenyÂch podniky a rovneÏzÏ danõÂ z prÏõÂruÊstku majetku.
3. SoucÏasneÂ daneÏ, na ktereÂ se tato smlouva vztahuje, jsou zejmeÂna:
a) ve SlovenskeÂ republice:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(iii) danÏ z nemovitostõÂ;
(daÂle jen ¹slovenskaÂ danÏª);
b) v CÏeskeÂ republice:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
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(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(iii) danÏ z nemovitostõÂ;
(daÂle jen ¹cÏeskaÂ danÏª).
4. Tato smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na jakeÂkoliv daneÏ stejneÂho nebo v podstateÏ podobneÂho druhu,
ktereÂ budou uklaÂdaÂny po dni podpisu teÂto smlouvy vedle nebo mõÂsto soucÏasnyÂch danõÂ. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ vesÏkereÂ podstatneÂ zmeÏny uskutecÏneÏneÂ v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch praÂvnõÂch prÏedpisech.
CÏ laÂ n e k 3
VsÏeobecneÂ definice
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:
vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ staÂtª oznacÏujõÂ podle souvislosti CÏeskou republiku nebo
Slovenskou republiku;
vyÂraz ¹SlovenskaÂ republikaª oznacÏuje Slovenskou republiku, a pokud je pouzÏit v zemeÏpisneÂm vyÂznamu,
oznacÏuje jejõÂ uÂzemõÂ, na ktereÂm SlovenskaÂ republika vykonaÂvaÂ svaÂ suvereÂnnõÂ praÂva a jurisdikci v souladu
s pravidly mezinaÂrodnõÂho praÂva;
vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª oznacÏuje uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, na ktereÂm jsou, podle cÏeskyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem, vykonaÂvaÂna svrchovanaÂ praÂva CÏeskeÂ republiky;
vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje jakoukoliv praÂvnickou osobu nebo jakeÂhokoliv nositele praÂv povazÏovaneÂho
pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickou osobu;
vyÂraz ¹podnikª se vztahuje k vykonaÂvaÂnõÂ jakeÂkoli cÏinnosti;
vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ, podle souvislosti,
podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu a podnik provozovanyÂ rezidentem druheÂho
smluvnõÂho staÂtu;
vyÂraz ¹cÏinnostª zahrnuje rovneÏzÏ vykonaÂvaÂnõÂ svobodneÂho povolaÂnõÂ a jinyÂch cÏinnostõÂ nezaÂvisleÂho charakteru;
vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli dopravu uskutecÏnÏovanou lodõÂ, cÏlunem, letadlem, zÏeleznicÏnõÂm nebo silnicÏnõÂm vozidlem, provozovanou podnikem, kteryÂ maÂ mõÂsto sveÂho skutecÏneÂho (hlavnõÂho)
vedenõÂ v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vyjma prÏõÂpaduÊ, kdy je takovaÂto lod', cÏlun, letadlo, zÏeleznicÏnõÂ nebo silnicÏnõÂ
vozidlo provozovaÂno pouze mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
(i) kazÏdou fyzickou osobu, kteraÂ maÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu;
(ii) kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ obchodnõÂ spolecÏnost nebo sdruzÏenõÂ zrÏõÂzeneÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
platnyÂch v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) ministra financõÂ nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce, v prÏõÂpadeÏ SlovenskeÂ republiky;
(ii) ministra financõÂ nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce, v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky.

2. Pokud jde o provaÂdeÏnõÂ teÂto smlouvy v jakeÂmkoliv cÏase neÏkteryÂm ze smluvnõÂch staÂtuÊ, bude mõÂt kazÏdyÂ
vyÂraz, kteryÂ v nõÂ nenõÂ definovaÂn, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad, takovyÂ vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ
v tomto cÏase podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu pro uÂcÏely danõÂ, na ktereÂ se tato smlouva vztahuje, prÏicÏemzÏ
jakyÂkoliv vyÂznam podle pouzÏõÂvanyÂch danÏovyÂch zaÂkonuÊ tohoto staÂtu bude prÏevazÏovat nad vyÂznamem, kteryÂ maÂ
tento vyÂraz podle jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu.
CÏ laÂ n e k 4
Rezident
1. VyÂraz ¹rezident smluvnõÂho staÂtuª oznacÏuje pro uÂcÏely teÂto smlouvy kazÏdou osobu, kteraÂ je podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, trvaleÂho pobytu, mõÂsta
vedenõÂ nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria, a rovneÏzÏ zahrnuje tento staÂt a jakyÂkoliv nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar
nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad tohoto staÂtu. Tento vyÂraz vsÏak nezahrnuje zÏaÂdnou osobu, kteraÂ je podrobena zdaneÏnõÂ v tomto
staÂteÏ pouze z duÊvodu prÏõÂjmu ze zdrojuÊ v tomto staÂteÏ nebo majetku tam umõÂsteÏneÂho.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõÂch staÂtuÊ, urcÏõÂ se jejõÂ
postavenõÂ naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
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a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem pouze toho staÂtu, ve ktereÂm maÂ k dispozici staÂlyÂ byt; jestlizÏe maÂ
k dispozici staÂlyÂ byt v obou staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem pouze toho staÂtu, ke ktereÂmu maÂ uzÏsÏõÂ
osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy (strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm staÂteÏ maÂ tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ nebo jestlizÏe
nemaÂ k dispozici staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem pouze toho staÂtu, ve ktereÂm se
obvykle zdrzÏuje;
c) jestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem
pouze toho staÂtu, jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem;
d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem obou staÂtuÊ nebo zÏaÂdneÂho z nich, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch
staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
3. JestlizÏe osoba, jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ, je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõÂch staÂtuÊ,
prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem pouze toho staÂtu, v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto jejõÂho skutecÏneÂho (hlavnõÂho) vedenõÂ.
V prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
CÏ laÂ n e k 5
StaÂlaÂ provozovna
1. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje pro uÂcÏely teÂto smlouvy trvaleÂ mõÂsto nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂkonu cÏinnosti,
jehozÏ prostrÏednictvõÂm je zcela nebo zcÏaÂsti vykonaÂvaÂna cÏinnost podniku.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ:
mõÂsto vedenõÂ cÏaÂsti podniku;
pobocÏku;
kancelaÂrÏ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu a
duÊl, nalezisÏteÏ ropy nebo plynu, lom nebo jakeÂkoliv jineÂ mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje.

3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª rovneÏzÏ zahrnuje:
a) stavenisÏteÏ nebo stavebnõÂ, montaÂzÏnõÂ nebo instalacÏnõÂ projekt nebo dozor s tõÂm spojenyÂ, avsÏak pouze pokud
takoveÂ stavenisÏteÏ, projekt nebo dozor trvaÂ deÂle nezÏ dvanaÂct meÏsõÂcuÊ;
b) poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, vcÏetneÏ poradenskyÂch nebo manazÏerskyÂch sluzÏeb, podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu
nebo prostrÏednictvõÂm zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch pracovnõÂkuÊ najatyÂch podnikem pro tento uÂcÏel, avsÏak pouze
pokud cÏinnosti takoveÂho charakteru trvajõÂ na uÂzemõÂ druheÂho smluvnõÂho staÂtu po jedno nebo võÂce obdobõÂ
prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu sÏest meÏsõÂcuÊ v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4. Bez ohledu na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku, vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª nezahrnuje:
zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku;
zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ;
zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje pouze za uÂcÏelem zpracovaÂnõÂ jinyÂm podnikem;
trvaleÂ mõÂsto nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂkonu cÏinnosti, ktereÂ se udrzÏuje pouze za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ pro podnik;
trvaleÂ mõÂsto nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂkonu cÏinnosti, ktereÂ se udrzÏuje pouze za uÂcÏelem vykonaÂvaÂnõÂ jakeÂkoliv jineÂ
cÏinnosti, kteraÂ maÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter;
trvaleÂ mõÂsto nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂkonu cÏinnosti, ktereÂ se udrzÏuje pouze k vykonaÂvaÂnõÂ jakeÂkoliv kombinace
cÏinnostõÂ uvedenyÂch v põÂsmenech a) azÏ e), pokud celkovaÂ cÏinnost trvaleÂho mõÂsta nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂkonu
cÏinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z teÂto kombinace je prÏõÂpravneÂho nebo pomocneÂho charakteru.

5. JestlizÏe, bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2, osoba ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho se
vztahuje odstavec 6 ± jednaÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ na uÂcÏet podniku a maÂ a obvykle pouzÏõÂvaÂ opraÂvneÏnõÂ uzavõÂrat
smlouvy jmeÂnem podniku, maÂ se za to, zÏe tento podnik maÂ staÂlou provozovnu v tomto staÂteÏ ve vztahu ke vsÏem
cÏinnostem, ktereÂ tato osoba provaÂdõÂ pro podnik, pokud cÏinnosti teÂto osoby nejsou omezeny na cÏinnosti uvedeneÂ
v odstavci 4, ktereÂ, pokud by byly vykonaÂvaÂny prostrÏednictvõÂm trvaleÂho mõÂsta nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂkonu cÏinnosti,
by nezaklaÂdaly z tohoto trvaleÂho mõÂsta nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂkonu cÏinnosti staÂlou provozovnu podle ustanovenõÂ
tohoto odstavce.
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6. NemaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu ve smluvnõÂm staÂteÏ jenom proto, zÏe v tomto staÂteÏ
vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jakeÂhokoliv jineÂho nezaÂvisleÂho
zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti.
7. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, ovlaÂdaÂ nebo je ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu nebo kteraÂ v tomto druheÂm staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
(at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto spolecÏnosti staÂlou provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
CÏ laÂ n e k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z nemoviteÂho majetku (vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ ze zemeÏdeÏlstvõÂ nebo lesnictvõÂ) umõÂsteÏneÂho ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª maÂ takovyÂ vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂho staÂtu,
v neÏmzÏ je danyÂ majetek umõÂsteÏn. VyÂraz zahrnuje v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ nemoviteÂho majetku, zÏivyÂ
a mrtvyÂ inventaÂrÏ uzÏõÂvanyÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ, praÂva, pro kteraÂ platõÂ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho praÂva vztahujõÂcõÂ
se na pozemky, praÂvo pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku a praÂva na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platby za teÏzÏenõÂ nebo za
prÏivolenõÂ k teÏzÏenõÂ nerostnyÂch lozÏisek, pramenuÊ a jinyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ; lodeÏ, cÏluny a letadla se nepovazÏujõÂ za
nemovityÂ majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ pro prÏõÂjmy pobõÂraneÂ z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho zpuÊsobu
uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 platõÂ rovneÏzÏ pro prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podniku.
CÏ laÂ n e k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud podnik nevykonaÂvaÂ
svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna. JestlizÏe podnik
vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost tõÂmto zpuÊsobem, mohou byÂt zisky podniku zdaneÏny ve druheÂm staÂteÏ, avsÏak pouze
v takoveÂm rozsahu, v jakeÂm je lze prÏicÏõÂtat teÂto staÂleÂ provozovneÏ.
2. JestlizÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, prÏisuzujõÂ se, s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 3, v kazÏdeÂm smluvnõÂm
staÂteÏ teÂto staÂleÂ provozovneÏ zisky, ktereÂ by byla mohla docõÂlit, kdyby byla jako samostatnyÂ podnik vykonaÂvala
stejneÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti za stejnyÂch nebo obdobnyÂch podmõÂnek a byla zcela nezaÂvislaÂ ve styku s podnikem,
jehozÏ je staÂlou provozovnou.
3. PrÏi stanovenõÂ ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje odecÏõÂst naÂklady vynalozÏeneÂ pro uÂcÏely staÂleÂ provozovny,
vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh takto vynalozÏenyÂch, at' vznikly ve staÂteÏ, v neÏmzÏ je staÂlaÂ
provozovna umõÂsteÏna, cÏi jinde.
4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ obvykleÂ stanovit zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na
zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku jeho ruÊznyÂm cÏaÂstem, ustanovenõÂ odstavce 2 nevylucÏuje, aby tento
smluvnõÂ staÂt stanovil zisky, jezÏ majõÂ byÂt zdaneÏny, tõÂmto obvyklyÂm rozdeÏlenõÂm; pouzÏityÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ ziskuÊ
musõÂ byÂt vsÏak takovyÂ, aby vyÂsledek byl v souladu se zaÂsadami stanovenyÂmi v tomto cÏlaÂnku.
5. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky na zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
6. Zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, se pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ stanovõÂ kazÏdyÂ rok
stejnyÂm zpuÊsobem, pokud neexistujõÂ dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ cÏaÂsti prÏõÂjmuÊ, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy,
nebudou ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku.
CÏ laÂ n e k 8
MezinaÂrodnõÂ doprava
1. Zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, zÏeleznicÏnõÂch nebo silnicÏnõÂch vozidel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto skutecÏneÂho (hlavnõÂho) vedenõÂ podniku.
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2. JestlizÏe mõÂsto skutecÏneÂho (hlavnõÂho) vedenõÂ podniku, kteryÂ se zabyÂvaÂ vodnõÂ dopravou, je na palubeÏ lodi
nebo cÏlunu, povazÏuje se za umõÂsteÏneÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ domovskyÂ prÏõÂstav lodi nebo cÏlunu,
nebo, nenõÂ-li takovyÂ domovskyÂ prÏõÂstav, ve smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je provozovatel lodi nebo cÏlunu rezidentem.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ rovneÏzÏ pro zisky z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ
provoznõÂ organizaci.
CÏ laÂ n e k 9
SdruzÏeneÂ podniky
1. JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo kapitaÂlu podniku
druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo
b) tyteÂzÏ osoby se podõÂlejõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo kapitaÂlu podniku jednoho smluvnõÂho
staÂtu i podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu
a jestlizÏe v teÏchto prÏõÂpadech jsou oba podniky ve svyÂch obchodnõÂch nebo financÏnõÂch vztazõÂch vaÂzaÂny podmõÂnkami, ktereÂ sjednaly nebo jim byly ulozÏeny a ktereÂ se lisÏõÂ od podmõÂnek, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi
podniky, mohou jakeÂkoliv zisky, ktereÂ by, nebyÂt teÏchto podmõÂnek, byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ, ale vzhledem
k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny nebyly, byÂt zahrnuty do ziskuÊ tohoto podniku a naÂsledneÏ zdaneÏny.
2. JestlizÏe jeden smluvnõÂ staÂt zahrne do ziskuÊ podniku tohoto staÂtu a naÂsledneÏ zdanõÂ zisky, ktereÂ podniku
druheÂho smluvnõÂho staÂtu byly zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ, a zisky takto zahrnuteÂ jsou zisky, ktereÂ by byly
docõÂleny podnikem prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu, kdyby podmõÂnky sjednaneÂ mezi obeÏma podniky byly takoveÂ, jakeÂ by
byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi podniky, upravõÂ tento druhyÂ staÂt prÏimeÏrÏeneÏ cÏaÂstku daneÏ v neÏm ulozÏeneÂ z teÏchto
ziskuÊ. PrÏi stanovenõÂ teÂto uÂpravy se prÏihleÂdne k jinyÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy a prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch
staÂtuÊ se v prÏõÂpadeÏ potrÏeby vzaÂjemneÏ poradõÂ.
3. UstanovenõÂ odstavce 2 se nepouzÏijõÂ v prÏõÂpadeÏ podvodu, hrubeÂ nedbalosti nebo veÏdomeÂho zanedbaÂnõÂ
povinnostõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, rezidentu druheÂho
smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je spolecÏnost, kteraÂ je vyplaÂcõÂ,
rezidentem, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend je rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne:
a) 5 procent hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe skutecÏnyÂm vlastnõÂkem je spolecÏnost (jinaÂ nezÏ osobnõÂ obchodnõÂ
spolecÏnost), kteraÂ prÏõÂmo vlastnõÂ nejmeÂneÏ 10 procent kapitaÂlu spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
b) 15 procent hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech ostatnõÂch prÏõÂpadech.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace teÏchto omezenõÂ.
Tento odstavec se nedotyÂkaÂ zdaneÏnõÂ ziskuÊ spolecÏnosti, z nichzÏ jsou dividendy vyplaÂceny.
3. VyÂraz ¹dividendyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ nebo jinyÂch praÂv, s vyÂjimkou pohledaÂvek, s podõÂlem na zisku, jakozÏ i jineÂ prÏõÂjmy, ktereÂ jsou podrobeny stejneÂmu danÏoveÂmu rezÏimu jako prÏõÂjmy
z akciõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ staÂtu, jehozÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdeÏluje zisk nebo vyplaÂcõÂ takovyÂto prÏõÂjem,
rezidentem.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je rezidentem spolecÏnost vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy, svoji
cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, a jestlizÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7.
5. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, dosahuje zisky nebo prÏõÂjmy z druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, nemuÊzÏe tento druhyÂ staÂt zdanit dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, s vyÂjimkou, kdy jsou tyto
dividendy vyplaÂceny rezidentu tohoto druheÂho staÂtu nebo kdyzÏ se uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ,
skutecÏneÏ vaÂzÏe ke staÂleÂ provozovneÏ, kteraÂ je umõÂsteÏna v tomto druheÂm staÂteÏ, ani podrobit nerozdeÏleneÂ zisky
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spolecÏnosti dani z nerozdeÏlenyÂch ziskuÊ spolecÏnosti, i kdyzÏ vyplaÂceneÂ dividendy nebo nerozdeÏleneÂ zisky pozuÊstaÂvajõÂ zcela nebo zcÏaÂsti ze ziskuÊ nebo z prÏõÂjmuÊ majõÂcõÂch zdroj v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 1
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a skutecÏneÏ vlastneÏneÂ rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹uÂrokyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu, at' zajisÏteÏnyÂch
cÏi nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti a majõÂcõÂch cÏi nemajõÂcõÂch praÂvo uÂcÏasti na zisku dluzÏnõÂka,
a zvlaÂsÏteÏ, prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ a prÏõÂjmy z obligacõÂ nebo dluhopisuÊ, vcÏetneÏ preÂmiõÂ a vyÂher, ktereÂ
se vaÂzÏou k teÏmto cennyÂm papõÂruÊm, obligacõÂm nebo dluhopisuÊm. PenaÂle uklaÂdaneÂ za pozdnõÂ platbu se nepovazÏuje
za uÂroky pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku. VyÂraz ¹uÂrokyª vsÏak nezahrnuje prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ v cÏlaÂnku 10.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ uÂroky zdroj, svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ
provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, a jestlizÏe pohledaÂvka, ze ktereÂ jsou uÂroky placeny, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto
staÂleÂ provozovneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7.
4. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe uÂroky majõÂ zdroj ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je rezident tohoto staÂtu. JestlizÏe
vsÏak plaÂtce uÂrokuÊ, at' je nebo nenõÂ rezidentem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ dosÏlo k zadluzÏenõÂ, z neÏhozÏ jsou uÂroky placeny, a tyto uÂroky jdou k tõÂzÏõÂ takoveÂ staÂleÂ
provozovny, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto uÂroky majõÂ zdroj v tom staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna.
5. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje, v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch
vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ nebo mezi obeÏma z nich a neÏjakou dalsÏõÂ osobou,
cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka plateb, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto
prÏõÂpadeÏ zdaneÏna v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu, s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm
teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ ne k 1 2
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. LicencÏnõÂ poplatky uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a) vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ,
v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ
je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 procent hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch
poplatkuÊ.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace tohoto omezenõÂ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ jako
naÂhrada za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ:
a) jakeÂhokoliv patentu, ochranneÂ znaÂmky, naÂvrhu nebo modelu, plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu, pocÏõÂtacÏovyÂch programuÊ (softwaru), nebo jakeÂhokoliv pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho
zarÏõÂzenõÂ nebo za informace, ktereÂ se vztahujõÂ na zkusÏenosti nabyteÂ v oblasti pruÊmysloveÂ, obchodnõÂ nebo
veÏdeckeÂ; nebo
b) jakeÂhokoliv autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu nebo veÏdeckeÂmu, vcÏetneÏ kinematografickyÂch
filmuÊ a filmuÊ nebo nahraÂvek a jakyÂchkoliv jinyÂch prostrÏedkuÊ obrazoveÂ nebo zvukoveÂ reprodukce pouzÏõÂvanyÂch pro televiznõÂ nebo rozhlasoveÂ vysõÂlaÂnõÂ s vyÂjimkou pocÏõÂtacÏovyÂch programuÊ (softwaru).
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je rezidentem
jednoho smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ licencÏnõÂ poplatky zdroj, svoji
cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, a jestlizÏe praÂvo nebo majetek, ktereÂ daÂvajõÂ vznik
licencÏnõÂm poplatkuÊm, se skutecÏneÏ vaÂzÏou k teÂto staÂleÂ provozovneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je rezident tohoto
staÂtu. JestlizÏe vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ, at' je nebo nenõÂ rezidentem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, maÂ ve
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smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost platit licencÏnõÂ poplatky, a tyto licencÏnõÂ
poplatky jdou k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj v tom staÂteÏ, ve
ktereÂm je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k uzÏitõÂ, praÂvu nebo informaci, za ktereÂ jsou placeny,
prÏesahuje, v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem licencÏnõÂch poplatkuÊ
nebo mezi obeÏma z nich a neÏjakou dalsÏõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem,
kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku.
CÏaÂstka plateb, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu, s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ ne k 1 3
Zisky ze zcizenõÂ majetku
1. Zisky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku uvedeneÂho v cÏlaÂnku 6, kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik
jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, vcÏetneÏ ziskuÊ ze zcizenõÂ takoveÂ staÂleÂ provozovny (samotneÂ
nebo spolu s celyÂm podnikem), mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. Zisky ze zcizenõÂ majetku, kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku podniku a pozuÊstaÂvajõÂcõÂho z lodõÂ, cÏlunuÊ,
letadel, zÏeleznicÏnõÂch nebo silnicÏnõÂch vozidel provozovanyÂch tõÂmto podnikem v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ nebo
moviteÂho majetku slouzÏõÂcõÂho k provozovaÂnõÂ teÏchto lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, zÏeleznicÏnõÂch nebo silnicÏnõÂch vozidel,
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto skutecÏneÂho (hlavnõÂho) vedenõÂ podniku.
4. Zisky ze zcizenõÂ jakeÂhokoliv jineÂho majetku, nezÏ kteryÂ je uveden v odstavcõÂch 1 azÏ 3, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je zcizitel rezidentem.
CÏ l aÂ ne k 1 4
PrÏõÂjmy ze zaÂvisleÂ cÏinnosti
1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 17 a 18 zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ
vykonaÂvaÂno ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ. Je-li tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mohou byÂt odmeÏny z neÏj pobõÂraneÂ
zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. OdmeÏny, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, podleÂhajõÂ bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 zdaneÏnõÂ jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe
vsÏechny naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky jsou splneÏny:
a) prÏõÂjemce je zameÏstnaÂn ve druheÂm staÂteÏ po jedno nebo võÂce obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu 183 dny v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂm nebo koncÏõÂcõÂm v prÏõÂslusÏneÂm danÏoveÂm roce, a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo za zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem druheÂho staÂtu, a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovny, kterou maÂ zameÏstnavatel v druheÂm staÂteÏ.
3. Do pocÏõÂtaÂnõÂ obdobõÂ zmõÂneÏnyÂch v odstavci 2 põÂsm. a) se zahrnujõÂ naÂsledujõÂcõÂ dny:
a) vsÏechny dny fyzickeÂ prÏõÂtomnosti vcÏetneÏ dnõÂ prÏõÂjezduÊ a odjezduÊ a
b) dny straÂveneÂ mimo staÂt vyÂkonu zameÏstnaÂnõÂ, jako jsou soboty a nedeÏle, staÂtnõÂ svaÂtky, dovoleneÂ, a sluzÏebnõÂ
cesty prÏõÂmo spojeneÂ se zameÏstnaÂnõÂm prÏõÂjemce v tomto staÂteÏ, po kteryÂch bylo v cÏinnosti na uÂzemõÂ tohoto
staÂtu pokracÏovaÂno.
4. VyÂraz ¹zameÏstnavatelª zmõÂneÏnyÂ v odstavci 2 põÂsm. b) oznacÏuje osobu, kteraÂ maÂ praÂvo na vykonanou
praÂci a kteraÂ nese odpoveÏdnost a riziko spojeneÂ s vykonaÂvaÂnõÂm praÂce.
5. Bez ohledu na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ
vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi, cÏlunu, letadla nebo v zÏeleznicÏnõÂm nebo silnicÏnõÂm vozidle, ktereÂ je provozovaÂno
v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ, zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto skutecÏneÂho (hlavnõÂho) vedenõÂ
podniku.
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CÏ l aÂ ne k 1 5
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu jako cÏlen statutaÂrnõÂho
orgaÂnu nebo jakeÂhokoliv jineÂho orgaÂnu spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt
zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 6
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu jako na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ umeÏlec, jako divadelnõÂ, filmovyÂ, rozhlasovyÂ nebo televiznõÂ umeÏlec nebo hudebnõÂk nebo jako sportovec z takovyÂchto osobneÏ
vykonaÂvanyÂch cÏinnostõÂ ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7 a 14 zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnostõÂ osobneÏ vykonaÂvanyÂch umeÏlcem nebo sportovcem neplynou umeÏlci nebo sportovci sameÂmu, nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou byÂt tyto prÏõÂjmy bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7 a 14 zdaneÏny ve
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm umeÏlec nebo sportovec vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost.
CÏ l aÂ ne k 1 7
Penze
Penze a jineÂ podobneÂ platy vyplaÂceneÂ rezidentu neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu drÏõÂveÏjsÏõÂho zameÏstnaÂnõÂ
podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnku 18 odst. 2 zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 8
StaÂtnõÂ sluzÏba
1. a) Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, jineÂ nezÏ penze, vyplaÂceneÂ jednõÂm smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm
spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokazovaneÂ tomuto
staÂtu nebo uÂtvaru nebo uÂrÏadu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
b) TakoveÂ platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
jestlizÏe sluzÏby jsou prokazovaÂny v tomto staÂteÏ a fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto staÂtu:
(i) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto staÂtu; nebo
(ii) se nestala rezidentem tohoto staÂtu jen z duÊvodu prokazovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb.
2. a) JakeÂkoli penze vyplaÂceneÂ prÏõÂmo nebo z fonduÊ, ktereÂ zrÏõÂdil jeden smluvnõÂ staÂt nebo nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar
nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad tohoto staÂtu, fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokaÂzaneÂ tomuto staÂtu nebo uÂtvaru nebo
uÂrÏadu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
b) TakoveÂ penze vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe fyzickaÂ osoba je rezidentem a staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto staÂtu.
3. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14, 15, 16 a 17 se pouzÏijõÂ na platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny a na penze za sluzÏby
prokaÂzaneÂ v souvislosti s cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo
mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu.
CÏ l aÂ ne k 1 9
Studenti a zÏaÂci ucÏilisÏt'
Platby, ktereÂ dostaÂvaÂ za uÂcÏelem uÂhrady naÂkladuÊ sveÂ vyÂzÏivy (naprÏõÂklad pobyt, strava) nebo vzdeÏlaÂvaÂnõÂ student
nebo zÏaÂk ucÏilisÏteÏ, kteryÂ je nebo bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem do jednoho smluvnõÂho staÂtu byl rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu a kteryÂ se zdrzÏuje v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ pouze za uÂcÏelem sveÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, nepodleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto platby plynou ze zdrojuÊ mimo tento staÂt.
CÏ l aÂ ne k 2 0
OstatnõÂ prÏõÂjmy
1. PrÏõÂjmy rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu, at' majõÂ zdroj kdekoliv, o kteryÂch se nepojednaÂvaÂ v prÏedchozõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
2. PrÏõÂjmy rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu z vyÂher v loteriõÂch, saÂzkaÂch a jinyÂch podobnyÂch hraÂch, vyÂher
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ze souteÏzÏõÂ a slosovaÂnõÂ, ktereÂ majõÂ zdroj v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ na prÏõÂjmy jineÂ nezÏ prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku, kteryÂ je
definovaÂn v cÏlaÂnku 6 odst. 2, jestlizÏe prÏõÂjemce takovyÂch prÏõÂjmuÊ, kteryÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu,
vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna,
a jestlizÏe praÂvo nebo majetek, pro ktereÂ se prÏõÂjmy platõÂ, se skutecÏneÏ vaÂzÏou k teÂto staÂleÂ provozovneÏ. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7.
CÏ l aÂ ne k 2 1
Majetek
1. Majetek prÏedstavovanyÂ nemovityÂm majetkem uvedenyÂm v cÏlaÂnku 6, kteryÂ je vlastneÏn rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu a umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Majetek prÏedstavovanyÂ movityÂm majetkem, kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ
podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. Majetek prÏedstavovanyÂ majetkem, kteryÂ pozuÊstaÂvaÂ z lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, zÏeleznicÏnõÂch nebo silnicÏnõÂch
vozidel provozovanyÂch podnikem v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ, nebo movityÂm majetkem, kteryÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ
teÏchto lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, zÏeleznicÏnõÂch nebo silnicÏnõÂch vozidel, podleÂhaÂ zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ se
nachaÂzõÂ mõÂsto skutecÏneÂho (hlavnõÂho) vedenõÂ podniku.
4. VsÏechny ostatnõÂ cÏaÂsti majetku rezidenta smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 2 2
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. JestlizÏe rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ prÏõÂjem nebo vlastnõÂ majetek, kteryÂ muÊzÏe byÂt v souladu
s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy zdaneÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, prvneÏ zmõÂneÏnyÂ staÂt povolõÂ:
a) snõÂzÏit danÏ z prÏõÂjmuÊ tohoto rezidenta o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani z prÏõÂjmuÊ zaplaceneÂ v tomto druheÂm staÂteÏ;
b) snõÂzÏit danÏ z majetku tohoto rezidenta o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani z majetku zaplaceneÂ v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏaÂstka, o kterou se danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ neprÏesaÂhne tu cÏaÂst daneÏ z prÏõÂjmuÊ nebo daneÏ z majetku,
vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ, podle toho o jakyÂ prÏõÂpad jde, na prÏõÂjmy nebo majetek,
ktereÂ mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. JestlizÏe, v souladu s jakyÂmkoliv ustanovenõÂm teÂto smlouvy, prÏõÂjem pobõÂranyÂ nebo majetek vlastneÏnyÂ
rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu je osvobozen od zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ, tento staÂt muÊzÏe prÏesto, prÏi vyÂpocÏtu
cÏaÂstky daneÏ ze zbyÂvajõÂcõÂch prÏõÂjmuÊ nebo majetku tohoto rezidenta, vzõÂt v uÂvahu tento osvobozenyÂ prÏõÂjem nebo
majetek.
CÏ l aÂ ne k 2 3
ZaÂsada rovneÂho naklaÂdaÂnõÂ
1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ
povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeni staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou, zejmeÂna
s ohledem na rezidenci, ve stejneÂ situaci. Toto ustanovenõÂ se bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 vztahuje rovneÏzÏ
na osoby, ktereÂ nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
2. Osoby bez staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnosti, ktereÂ jsou rezidenty neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, nebudou podrobeny ani
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo
tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeni staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci
prÏõÂslusÏneÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou, zejmeÂna s ohledem na rezidenci, ve stejneÂ situaci.
3. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebude
v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ podnikuÊ tohoto druheÂho staÂtu, ktereÂ vykonaÂvajõÂ tyteÂzÏ cÏinnosti.
Toto ustanovenõÂ nebude vyklaÂdaÂno jako zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu, aby prÏiznal rezidentuÊm druheÂho
smluvnõÂho staÂtu jakeÂkoliv osobnõÂ uÂlevy, slevy a snõÂzÏenõÂ daneÏ z duÊvodu osobnõÂho stavu nebo rodinnyÂch zaÂvazkuÊ,
ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm vlastnõÂm rezidentuÊm.
4. Pokud se nebudou uplatnÏovat ustanovenõÂ cÏlaÂnku 9 odst. 1, cÏlaÂnku 11 odst. 5 nebo cÏlaÂnku 12 odst. 6,
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budou uÂroky, licencÏnõÂ poplatky a jineÂ vyÂlohy placeneÂ podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu rezidentu druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, odcÏitatelneÂ pro uÂcÏely stanovenõÂ zdanitelnyÂch ziskuÊ takoveÂho podniku za stejnyÂch podmõÂnek,
jako kdyby byly placeny rezidentu prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu. PodobneÏ jakeÂkoliv dluhy podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu vuÊcÏi rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu budou pro uÂcÏely stanovenõÂ zdanitelneÂho majetku takoveÂho
podniku odcÏitatelneÂ za stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly smluveny vuÊcÏi rezidentu prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
5. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ kapitaÂl je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏn nebo
kontrolovaÂn jednõÂm nebo võÂce rezidenty druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebudou podrobeny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ
zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm
spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeny ostatnõÂ podobneÂ podniky prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
6. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku se bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnku 2 vztahujõÂ na daneÏ vsÏeho druhu a oznacÏenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 2 4
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
R
1. JestlizÏe se osoba domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ vedou nebo povedou u nõÂ ke
zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy, muÊzÏe, bez ohledu na opravneÂ prostrÏedky, ktereÂ
poskytujõÂ vnitrostaÂtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy teÏchto staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu,
jehozÏ je rezidentem, nebo, pokud jejõÂ prÏõÂpad spadaÂ pod cÏlaÂnek 23 odst. 1, prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu,
jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem. PrÏõÂpad musõÂ byÂt prÏedlozÏen do trÏõÂ let od prvnõÂho oznaÂmenõÂ opatrÏenõÂ vedoucõÂho ke
zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm schopen najõÂt uspokojiveÂ
rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad vyrÏesÏil vzaÂjemnou dohodou s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho staÂtu tak,
aby se vyloucÏilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s touto smlouvou.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit vyrÏesÏit vzaÂjemnou dohodou jakeÂkoliv obtõÂzÏe nebo
pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo provaÂdeÏnõÂ teÂto smlouvy. Mohou rovneÏzÏ spolu konzultovat za uÂcÏelem vyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ v prÏõÂpadech neupravenyÂch v teÂto smlouveÏ.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu prÏedchozõÂch odstavcuÊ, vcÏetneÏ prostrÏednictvõÂm spolecÏneÂ komise slozÏeneÂ z jejich zaÂstupcuÊ.
CÏ l aÂ ne k 2 5
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat takoveÂ informace, jakeÂ jsou nezbytneÂ pro provaÂdeÏnõÂ
ustanovenõÂ teÂto smlouvy nebo vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ na daneÏ vsÏeho druhu a oznacÏenõÂ,
jezÏ jsou uklaÂdaÂny jmeÂnem smluvnõÂch staÂtuÊ nebo jejich nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ, pokud
zdaneÏnõÂ, ktereÂ upravujõÂ, nenõÂ v rozporu s touto smlouvou. VyÂmeÏna informacõÂ nenõÂ omezena cÏlaÂnky 1 a 2. VesÏkereÂ
informace obdrzÏeneÂ smluvnõÂm staÂtem budou udrzÏovaÂny v tajnosti stejnyÂm zpuÊsobem jako informace zõÂskaneÂ
podle vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu a budou poskytnuty pouze osobaÂm nebo uÂrÏaduÊm (vcÏetneÏ
souduÊ a spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ), ktereÂ se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm nebo vybõÂraÂnõÂm danõÂ, jezÏ jsou uvedeny v prvnõÂ veÏteÏ,
vymaÂhaÂnõÂm nebo trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve veÏci teÏchto danõÂ nebo rozhodovaÂnõÂm o opravnyÂch prostrÏedcõÂch ve vztahu
k teÏmto danõÂm. Tyto osoby nebo uÂrÏady pouzÏijõÂ takoveÂto informace jen k teÏmto uÂcÏeluÊm. Mohou sdeÏlit tyto
informace prÏi verÏejnyÂch soudnõÂch rÏõÂzenõÂch nebo v soudnõÂch rozhodnutõÂch.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 nebudou v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ neÏktereÂmu smluvnõÂmu staÂtu
povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by porusÏovala praÂvnõÂ prÏedpisy a spraÂvnõÂ praxi tohoto nebo druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
b) poskytnout informace, ktereÂ nemohou byÂt zõÂskaÂny na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v beÏzÏneÂm spraÂvnõÂm
rÏõÂzenõÂ tohoto nebo druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
c) poskytnout informace, ktereÂ by odhalily jakeÂkoliv obchodnõÂ, hospodaÂrÏskeÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ nebo
profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo informace, jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm
porÏaÂdkem.
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CÏ l aÂ ne k 2 6
Ï
ClenoveÂ diplomatickyÂch misõÂ a konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ
ZÏaÂdneÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy se nedotyÂkaÂ danÏovyÂch vyÂsad cÏlenuÊ diplomatickyÂch misõÂ nebo konzulaÂrnõÂch
uÂrÏaduÊ, ktereÂ jim prÏõÂslusÏõÂ na zaÂkladeÏ obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch dohod.
CÏ l aÂ ne k 2 7
Vstup v platnost
1. Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci. RatifikacÏnõÂ listiny budou vymeÏneÏny co mozÏnaÂ nejdrÏõÂve.
2. Smlouva vstoupõÂ v platnost dnem vyÂmeÏny ratifikacÏnõÂch listin a jejõÂ ustanovenõÂ se budou provaÂdeÏt:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k 1. lednu v kalendaÂrÏnõÂm
roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost, nebo pozdeÏji;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ a daneÏ z majetku, na prÏõÂjmy nebo majetek za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ
1. ledna v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost, nebo pozdeÏji.
3. Dnem, kdy se zacÏne provaÂdeÏt tato smlouva v souladu s ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku, ve vztahu mezi
CÏeskou republikou a Slovenskou republikou prÏestane byÂt v platnosti a prÏestanou se provaÂdeÏt ustanovenõÂ
Smlouvy mezi CÏeskou republikou a Slovenskou republikou o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
a z majetku, kteraÂ byla podepsaÂna v BratislaveÏ dne 23. listopadu 1992.
CÏ l aÂ ne k 2 8
VyÂpoveÏd'
Tato smlouva se uzavõÂraÂ na dobu neurcÏitou. KazÏdyÂ ze smluvnõÂch staÂtuÊ muÊzÏe Smlouvu põÂsemneÏ vypoveÏdeÏt
nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed koncem kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po obdobõÂ peÏti let ode dne vstupu
Smlouvy v platnost. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ pozbude Smlouva platnosti a jejõÂ ustanovenõÂ se prÏestanou provaÂdeÏt:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k 1. lednu v kalendaÂrÏnõÂm
roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd', nebo pozdeÏji;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ a daneÏ z majetku, na prÏõÂjmy nebo majetek za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ
1. ledna v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd', nebo pozdeÏji.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto smlouvu.
DaÂno v BratislaveÏ dne 26. brÏezna 2002 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm a slovenskeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.
Za CÏeskou republiku:

Za Slovenskou republiku:

Ing. JirÏõÂ Rusnok v. r.

FrantisÏek HajnovicÏ v. r.

ministr financõÂ

ministr financõÂ
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