
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1156/2012 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 
2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 
2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 
opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG ( 1 ), 
w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa 2011/16/UE zastąpiła dyrektywę Rady 
77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącą 
wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkow
skich w obszarze podatków bezpośrednich ( 2 ). Wprowa
dzono szereg istotnych dostosowań zasad dotyczących 
współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowa
nia, w szczególności w odniesieniu do wymiany infor
macji między państwami członkowskimi w celu zwięk
szenia wydajności i skuteczności transgranicznej 
wymiany informacji. 

(2) Aby ułatwić wymianę informacji, dyrektywą 2011/16/UE 
wprowadzono wymóg, by taka wymiana odbywała się 
z wykorzystaniem standardowych formularzy. Odpo
wiednio i w celu zapewnienia stosowności wymienianych 
danych oraz skuteczności samej wymiany należy usta
nowić szczegółowe zasady w tym zakresie stosowane 
w przypadku wymiany informacji na wniosek, sponta
nicznej wymiany informacji, doręczeń i przesyłania infor
macji zwrotnych. Formularz, którego należy używać, 
powinien zawierać szereg wystarczająco zróżnicowanych 
pól, tak by pozwolić państwom członkowskim na jego 
łatwe stosowanie we wszystkich pojawiających się spra
wach, z wykorzystaniem pól właściwych dla danej 
sprawy. 

(3) Zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE informacje powinny 
być przekazywane w miarę możliwości przy użyciu 
wspólnej sieci łączności (CCN). W innych przypadkach 
należy określić praktyczne rozwiązania w zakresie prze
kazywania informacji. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Współpracy Administra
cyjnej w Dziedzinie Opodatkowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. W odniesieniu do formularzy, których stosowanie przewi
dziano, „pole” oznacza miejsce na formularzu, w którym mogą 
być zapisywane informacje, które mają zostać wymienione na 
podstawie dyrektywy Rady. 

2. Formularz, który ma być stosowany w przypadku wnio
sków o wymianę informacji i o przeprowadzenie postępowania 
administracyjnego zgodnie z art. 5 dyrektywy 2011/16/UE oraz 
odpowiedzi na takie wnioski, potwierdzenia odbioru, wniosków 
o dodatkowe informacje ogólne, oświadczeń o niemożności 
udzielenia informacji lub o odrzuceniu wniosku zgodnie z art. 
7 tej dyrektywy, jest zgodny z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia. 

3. Formularz, który ma być stosowany w przypadku infor
macji w ramach wymiany spontanicznej i potwierdzenia ich 
odbioru na podstawie, odpowiednio, art. 9 i 10 dyrektywy 
2011/16/UE, jest zgodny z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia. 

4. Formularz, który ma być stosowany w przypadku wnio
sków o doręczenie środków i decyzji administracyjnych na 
podstawie art. 13 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/16/UE i udzielania 
odpowiedzi na nie na podstawie art. 13 ust. 3 tej dyrektywy, 
jest zgodny z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia. 

5. Formularz, który ma być stosowany w przypadku infor
macji zwrotnych na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 
2011/16/UE, jest zgodny z załącznikiem IV do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

1. Sprawozdania, oświadczenia oraz wszelkie inne doku
menty, o których mowa w informacjach przekazanych na 
podstawie dyrektywy 2011/16/UE, mogą być przesyłane za 
pomocą innych środków komunikacji niż sieć CCN. 

2. W przypadku gdy informacje, o których mowa w dyrek
tywie 2011/16/UE, nie są wymieniane drogą elektroniczną 
z wykorzystaniem sieci CCN, i o ile nie zawarto innych ustaleń 
dwustronnych, informacje przekazywane są przy piśmie prze
wodnim opisującym przekazaną informację i należycie 
podpisanym przez właściwy organ przekazujący informację. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.
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( 1 ) Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 336 z 27.12.1977, s. 15.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 7.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/43



ZAŁĄCZNIK I 

Formularz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

Formularz wniosków o udzielenie informacji i o przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 5 
dyrektywy 2011/16/UE oraz odpowiedzi na takie wnioski, potwierdzenia odbioru, wniosków o dodatkowe informacje 
ogólne, oświadczeń o niemożności udzielenia informacji lub o odrzuceniu wniosku zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2011/16/UE zawiera następujące pola (*): 

— Podstawa prawna 

— Numer referencyjny 

— Data 

— Nazwa organu wnioskującego lub organu współpracującego 

— Tożsamość osoby będącej przedmiotem sprawdzania lub dochodzenia 

— Ogólny opis sprawy i, w stosownych przypadkach, szczególne informacje ogólne, które mogą umożliwić ocenę 
przewidywalnego znaczenia informacji, których dotyczy wniosek, dla administracji i dla egzekwowania przepisów 
krajowych państw członkowskich dotyczących podatków, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2011/16/UE. 

— Cel podatkowy wniosku o informacje 

— Okres objęty postępowaniem 

— Nazwisko i adres osoby, co do której uważa się, że znajduje się w posiadaniu informacji, których dotyczy wniosek 

— Spełnienie wymogów prawnych nałożonych przepisem art. 16 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE 

— Spełnienie wymogów prawnych nałożonych przepisem art. 17 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE 

— Uzasadniony wniosek o przeprowadzenie szczególnego postępowania administracyjnego i przyczyny odmowy prze
prowadzenia szczególnego postępowania administracyjnego, którego dotyczył wniosek 

— Potwierdzenie odbioru wniosku o udzielenie informacji 

— Wniosek o dodatkowe informacje ogólne 

— Powody niemożności lub odmowy udzielenia informacji 

— Przyczyny nieudzielenia odpowiedzi na wniosek w stosownym terminie oraz termin, w którym właściwy organ 
spodziewa się udzielić odpowiedzi. 

___________ 
(*) W formularzu mogą znaleźć się jednak wyłącznie pola rzeczywiście wypełniane w danej sprawie.
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ZAŁĄCZNIK II 

Formularz, o którym mowa w art. 1 ust. 3 

Formularz wniosku o informacje w ramach wymiany spontanicznej i potwierdzenia ich odbioru zgodnie z, odpowiednio, 
art. 9 i 10 dyrektywy 2011/16/UE zawiera następujące pola (*): 

— Podstawa prawna 

— Numer referencyjny 

— Data 

— Nazwa organu wysyłającego informacje i organu je otrzymującego 

— Tożsamość osoby objętej spontaniczną wymianą informacji 

— Okres objęty spontaniczną wymianą informacji 

— Spełnienie wymogów prawnych nałożonych przepisem art. 16 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE 

— Potwierdzenie odbioru informacji w ramach wymiany spontanicznej. 

___________ 
(*) W formularzu mogą znaleźć się jednak wyłącznie pola rzeczywiście wypełniane w danej sprawie. 

ZAŁĄCZNIK III 

Formularz, o którym mowa w art. 1 ust. 4 

Formularz wniosku o doręczenie środków i decyzji administracyjnych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/16/UE 
oraz odpowiedzi na niego zgodnie z art. 13 ust. 3 tej dyrektywy zawiera następujące pola (*): 

— Podstawa prawna 

— Numer referencyjny 

— Data 

— Nazwa organu wnioskującego lub organu współpracującego 

— Nazwisko i adres adresata środka lub decyzji 

— Inne informacje, które mogą pomóc w identyfikacji adresata 

— Przedmiot środka lub decyzji 

— Odpowiedź organu współpracującego, zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 2011/16/UE, w tym data doręczenia 
adresatowi środka lub decyzji. 

___________ 
(*) W formularzu mogą znaleźć się jednak wyłącznie pola rzeczywiście wypełniane w danej sprawie.
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ZAŁĄCZNIK IV 

Formularz, o którym mowa w art. 1 ust. 5 

Formularz informacji zwrotnych zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE zawiera następujące pola (*): 

— Numer referencyjny 

— Data 

— Nazwa właściwego organu udzielającego informacji zwrotnych 

— Ogólne informacje zwrotne na temat przekazanych informacji 

— Rezultaty bezpośrednio związane z przekazanymi informacjami. 

___________ 
(*) W formularzu mogą znaleźć się jednak wyłącznie pola rzeczywiście wypełniane w danej sprawie.

PL L 335/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2012


	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

