
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1963 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do standardowych 
formularzy i ustaleń językowych stosowanych w związku z dyrektywami Rady (UE) 2015/2376 

i (UE) 2016/881 

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 uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (1), w szczególności jej art. 20 ust. 5 i 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 8a dyrektywy 2011/16/UE przewiduje się obowiązkową automatyczną wymianę informacji dotyczących 
interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich porozumień cenowych. Do takiej 
wymiany informacji należy stosować standardowy formularz, w tym ustalenia językowe, a także należy 
opracować bezpieczną centralną bazę danych państw członkowskich, gdzie zapisywane będą te informacje. 

(2)  W art. 8aa dyrektywy 2011/16/UE przewiduje się obowiązkową automatyczną wymianę informacji dotyczących 
sprawozdań według krajów. Należy przyjąć ustalenia językowe w odniesieniu do formularza wykorzystywanego 
do takiej wymiany informacji. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2378 (2). 

(4)  Dla zapewnienia spójności i pewności prawa właściwe jest dostosowanie terminów rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia z terminami, od których powinny zacząć obowiązywać przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne państw członkowskich niezbędne do wykonania artykułów 8a i 8aa dyrektywy 
2011/16/UE. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Współpracy Administracyjnej 
w Dziedzinie Opodatkowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2378 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2378 wprowadza się następujące zmiany:  

1) dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

Standardowe formularze, w tym ustalenia językowe, do celów obowiązkowej automatycznej wymiany 
informacji dotyczących interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich 
porozumień cenowych 

1. W odniesieniu do formularzy, których stosowanie przewidziano, »element« i »pole« oznaczają miejsce na 
formularzu, w którym mogą być zapisywane informacje objęte wymianą informacji na podstawie dyrektywy 
2011/16/UE. 
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(1) Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania 

niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1156/2012 (Dz.U. L 332 z 18.12.2015, s. 19). 



2. Formularz, który ma być stosowany do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących 
interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich porozumień cenowych na podstawie 
art. 8a dyrektywy 2011/16/UE, jest zgodny z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia. 

3. Najistotniejszymi elementami, o których mowa w art. 20 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE, są elementy 
wymienione w art. 8a ust. 6 lit. b), h) i i) tej dyrektywy i te najistotniejsze elementy są również przekazywane 
w języku angielskim.”;  

2) dodaje się art. 2b w brzmieniu: 

„Artykuł 2b 

Ustalenia językowe do celów obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących sprawozdań 
według krajów 

Najistotniejszymi elementami, o których mowa w art. 20 ust. 6 dyrektywy 2011/16/UE, są informacje lub 
wyjaśnienia zawarte w sekcji III tabela 3 w załączniku III do tej dyrektywy i te najistotniejsze elementy przekazuje się 
również w języku angielskim, z wyjątkiem sytuacji gdy wysyłające państwo członkowskie i wszystkie inne państwa 
członkowskie, do których informacje są wysyłane na podstawie art. 8aa ust. 2 dyrektywy 2011/16/UE, uzgodniły 
stosowanie innego języka urzędowego Unii.”;  

3) dodaje się załącznik VII zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Jednakże art. 1 ust. 2 stosuje się od dnia 5 czerwca 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

10.11.2016 L 303/5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

Do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2378 dodaje się załącznik w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK VII 

Formularz, o którym mowa w art. 2a 

Formularz do celów obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych 
o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich porozumień cenowych na podstawie art. 8a dyrektywy 2011/16/UE 
zawiera, oprócz elementów wymienionych w art. 8a ust. 6 tej dyrektywy, następujące pole: 

a)  Numer referencyjny interpretacji.”.  
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