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I
(Wetgevingshandelingen)

RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2011/16/EU VAN DE RAAD
van 15 februari 2011
betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking
van Richtlijn 77/799/EEG
instrumenten die voor alle lidstaten in dezelfde regels,
rechten en verplichtingen voorzien en aldus onderling
vertrouwen kunnen wekken.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name de artikelen 113 en 115,

(3)

Daarom moet er een volledig nieuwe aanpak komen, op
basis van een nieuwe tekst die de lidstaten de bevoegd
heid te verlenen tot een efficiënte samenwerking op inter
nationaal niveau om de negatieve gevolgen van een al
maar toenemende globalisering voor de interne markt te
ondervangen.

(4)

In deze context biedt de vigerende Richtlijn 77/799/EEG
van de Raad van 19 december 1977 betreffende de we
derzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten op het gebied van de directe belastingen en
heffingen op verzekeringspremies (3) niet langer de pas
sende middelen. De grote tekortkomingen van deze richt
lijn zijn aan de orde gesteld in het verslag van 22 mei
2000 van de ad hoc-raadsgroep fraudebestrijding en
meer recentelijk in de mededeling van de Commissie
van 27 september 2004 inzake het voorkomen en be
strijden van financiële wanpraktijken van ondernemingen
en de mededeling van de Commissie van 31 mei 2006
over de noodzaak om een gecoördineerde strategie te
ontwikkelen ter verbetering van de bestrijding van belas
tingfraude.

(5)

Richtlijn 77/799/EEG is, ook in haar gewijzigde vorm,
geschreven in een context die niet aan de huidige eisen
van de interne markt beantwoordt. Richtlijn 77/799/EEG
kan niet meer voldoen aan de nieuwe eisen die aan de
administratieve samenwerking worden gesteld.

(6)

Gelet op het aantal en het belang van de aanpassingen
die moeten worden doorgevoerd, zou een loutere wijzi
ging van Richtlijn 77/799/EEG niet volstaan om de hoger
omschreven doelstellingen te verwezenlijken. Daarom
moet Richtlijn 77/799/EEG worden ingetrokken en
door een nieuwe wettekst worden vervangen. Deze tekst
moet van toepassing zijn op de directe en de indirecte
belastingen die nog niet onder andere uniale wetgeving
vallen. In dit verband wordt deze nieuwe richtlijn geacht
het passende instrument voor een doeltreffende admini
stratieve samenwerking te zijn.

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In dit tijdperk van globalisering moeten de lidstaten
steeds vaker een beroep doen op wederzijdse bijstand
bij belastingheffing. De mobiliteit van de belastingplich
tigen, het aantal grensoverschrijdende transacties en de
internationalisering van de financiële instrumenten heb
ben een hoge vlucht genomen, waardoor het voor de
lidstaten steeds moeilijker wordt de juiste belastinggrond
slag te bepalen. Dit belemmert de goede werking van de
belastingstelsels en leidt tot dubbele heffing, hetgeen op
zich al aanzet tot belastingfraude en belastingontwijking,
terwijl de controlebevoegdheid een nationale zaak blijft.
De werking van de interne markt komt aldus in het
gedrang.
Een lidstaat afzonderlijk kan bijgevolg zijn eigen belas
tingstelsel, met name wat de directe belastingen betreft,
niet meer beheren zonder inlichtingen van andere lidsta
ten. Teneinde de negatieve gevolgen van deze ontwikke
ling tot staan te brengen, is het absoluut zaak een nieuwe
administratieve samenwerking tussen de belastingdien
sten van de lidstaten op te zetten. Er is behoefte aan

(1) Advies van 10 februari 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Pu
blicatieblad).
(2) Advies van 16 juli 2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publica
tieblad).

(3) PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15.
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Deze richtlijn bouwt voort op de verwezenlijkingen van
Richtlijn 77/799/EEG, maar voorziet waar nodig in dui
delijker en preciezer voorschriften voor de administra
tieve samenwerking tussen de lidstaten, teneinde de wer
kingssfeer van deze samenwerking te verruimen, meer
bepaald wat de uitwisseling van inlichtingen betreft. Dui
delijker voorschriften moeten het met name ook moge
lijk maken alle natuurlijke en rechtspersonen in de Unie
te bestrijken, rekening gehouden met het steeds bredere
scala aan wettelijke regelingen, waaronder niet alleen tra
ditionele constructies zoals trusts, stichtingen en beleg
gingsfondsen, maar ook nieuwe instrumenten waarvan
belastingbetalers in de lidstaten zich zouden kunnen be
dienen.
De contacten tussen de lokale of nationale bureaus die
met de administratieve samenwerking zijn belast, moet
directer verlopen, waarbij communicatie tussen de cen
trale verbindingsbureaus de regel dient te zijn. Het ont
breken van directe contacten leidt tot inefficiëntie, onder
benutting van de regelingen voor administratieve samen
werking en vertraging bij het doorgeven van inlichtingen.
Er dient derhalve te worden voorzien in directere contac
ten, om de samenwerking efficiënter en sneller te doen
verlopen. De toedeling van bevoegdheden aan de verbin
dingsdiensten moet door de nationale wetgever worden
geregeld.
De lidstaten moeten op verzoek van een andere lidstaat
inlichtingen uitwisselen over welbepaalde zaken en het
onderzoek verrichten dat noodzakelijk is om dergelijke
inlichtingen te kunnen verkrijgen. Doel van het criterium
„verwacht belang” is te voorzien in een zo ruim moge
lijke uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied en
tegelijkertijd te verduidelijken dat de lidstaten niet vrijelijk
fishing expeditions kunnen verrichten of om inlichtingen
kunnen verzoeken die waarschijnlijk niet relevant zijn
voor de belastingaangelegenheden van een bepaalde be
lastingplichtige. Hoewel artikel 20 van deze richtlijn pro
cedurele vereisten bevat, moeten deze bepalingen ruim
worden geïnterpreteerd om de effectieve uitwisseling
van inlichtingen niet te belemmeren.
Het besef leeft dat verplichte, niet aan voorwaarden ge
bonden automatische uitwisseling van inlichtingen het
meest doeltreffende middel is om een correcte vaststelling
van de belastingschuld in grensoverschrijdende gevallen
te bevorderen en fraude te bestrijden. Daartoe moet een
stapsgewijze methode worden gevolgd, te beginnen met
de automatische uitwisseling van beschikbare inlichtingen
betreffende vijf categorieën, waarna de desbetreffende be
palingen, na een verslag van de Commissie, worden ge
toetst.
Ook het eigener beweging uitwisselen van inlichtingen
tussen de lidstaten moet geïntensiveerd en gestimuleerd
worden.
Er dienen termijnen voor het verstrekken van inlichtin
gen op grond van deze richtlijn te worden vastgesteld
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met het oog op een tijdige en derhalve effectieve inlich
tingenuitwisseling.
(13)

Het is belangrijk dat ambtenaren van de belastingdienst
van een lidstaat aanwezig kunnen zijn op het grond
gebied van een andere lidstaat.

(14)

De belastingsituatie van een of meer in verschillende lid
staten gevestigde belastingplichtigen is vaak van geza
menlijk of complementair belang. Daarom moet de mo
gelijkheid gecreëerd worden dat twee of meer lidstaten
met wederzijdse instemming en op vrijwillige basis bij de
personen in kwestie gelijktijdige controles uitvoeren.

(15)

Gezien het in bepaalde lidstaten bestaande wettelijke ver
eiste een belastingbetaler in kennis te stellen van beslui
ten of akten met betrekking tot zijn belastingplicht, en de
daarmee samenhangende problemen voor belastingdien
sten, onder meer indien de belastingbetaler naar een an
dere lidstaat verhuisd is, is het in die omstandigheden
wenselijk dat de belastingdiensten de medewerking kun
nen inroepen van de bevoegde autoriteiten in de lidstaat
waarheen de belastingbetaler verhuisd is.

(16)

Terugmelding betreffende verstrekte inlichtingen zal de
administratieve samenwerking tussen de lidstaten stimu
leren.

(17)

Samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie is
noodzakelijk om de samenwerkingsprocedures door
lopend te kunnen bestuderen en ervaringen en de beste
praktijken met elkaar te kunnen delen.

(18)

Het is van belang dat, met het oog op een efficiënte
administratieve samenwerking, de krachtens deze richtlijn
verkregen inlichtingen en bescheiden in de ontvangende
lidstaat, met inachtneming van de in deze richtlijn opge
nomen beperkingen, ook voor andere doeleinden kunnen
worden gebruikt. Het is voorts belangrijk dat de lidstaten
deze inlichtingen onder bepaalde voorwaarden aan een
derde land kunnen doorgeven.

(19)

De gevallen waarin een aangezochte lidstaat het verstrek
ken van inlichtingen kan weigeren, moeten duidelijk om
schreven en beperkt worden, rekening gehouden met
bepaalde particuliere belangen die bescherming behoeven,
alsook met het algemeen belang.

(20)

Een lidstaat zou evenwel niet mogen weigeren inlichtin
gen door te geven omdat hij hier geen nationaal belang
bij heeft, omdat de inlichtingen berusten bij een bank,
een andere financiële instelling, een gevolmachtigde of
een persoon die als vertegenwoordiger of trustee op
treedt, of omdat de inlichtingen betrekking hebben op
eigendomsbelangen in een persoon.

(21)

Deze richtlijn bevat minimumvoorschriften en mag der
halve geen afbreuk doen aan het recht van de lidstaten
om een verdergaande samenwerking met andere lidstaten
aan te gaan overeenkomstig hun nationale wetgeving of
in het kader van met andere lidstaten gesloten bilaterale
of multilaterale overeenkomsten.
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(22)

Er moet voorts duidelijk worden gemaakt dat de lidstaat
die een derde land verder reikende samenwerking ver
leent dan die waarin deze richtlijn voorziet, deze samen
werking niet kan weigeren aan andere lidstaten welke ze
willen aangaan.

(23)

De uitwisseling van inlichtingen dient te geschieden via
gestandaardiseerde formulieren, formats en communica
tiekanalen.

(24)

De doeltreffendheid van de administratieve samenwerking
moet worden geëvalueerd, met name op basis van statis
tieken.

(25)

De maatregelen ter uitvoering van deze richtlijn moeten
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG
van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Com
missie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).

(26)

Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Ak
koord „Beter wetgeven” worden de lidstaten ertoe aange
spoord voor zichzelf en in het belang van de Unie hun
eigen tabellen op te stellen, die voor zover mogelijk het
verband weergeven tussen de richtlijnen en de omzet
tingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

(27)

Elke uitwisseling van inlichtingen in de zin van deze
richtlijn is onderworpen aan de bepalingen tot uitvoering
van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens (2) en aan Verordening (EG) nr.
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2000 betreffende de bescherming van na
tuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire instellingen
en organen en betreffende het vrije verkeer van die ge
gevens (3). Er dient evenwel te worden overwogen de
reikwĳdte te beperken van bepaalde rechten en verplich
tingen die zĳn neergelegd in Richtlĳn 95/46/EG, teneinde
de in artikel 13, lid 1, onder e), van die richtlĳn bedoelde
belangen te vrĳwaren. Deze beperkingen zijn noodzake
lijk en proportioneel gelet op de potentiële inkomsten
derving voor de lidstaten en het cruciale belang van on
der deze richtlijn vallende gegevens voor een efficiënte
fraudebestrijding.

(28)

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de
beginselen in acht die met name in het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend.

(29)

Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doel
treffende administratieve samenwerking tussen de lidsta
ten om de negatieve gevolgen van de toenemende glo

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(3) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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balisering voor de interne markt te ondervangen, niet
voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt
en derhalve wegens de vereiste uniformiteit en doeltref
fendheid beter op uniaal niveau kan worden verwezen
lijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkom
stig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheids
beginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig
is om deze doelstelling te verwezenlijken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Onderwerp
1.
Deze richtlijn legt de voorschriften en procedures vast
voor de onderlinge samenwerking van de lidstaten met het
oog op de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting
van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de
nationale wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de in
artikel 2 bedoelde belastingen.

2.
Deze richtlijn legt tevens de bepalingen vast voor de elek
tronische uitwisseling van de in lid 1 bedoelde inlichtingen,
alsook de voorschriften en procedures voor de samenwerking
van de lidstaten en de Commissie op het gebied van coördinatie
en evaluatie.

3.
Deze richtlijn laat de toepassing in de lidstaten van de
regels inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken onverlet. Zij
laat eveneens onverlet de verplichtingen van de lidstaten inzake
ruimere administratieve samenwerking, welke voortvloeien uit
andere rechtsinstrumenten, waaronder bilaterale en multilaterale
overeenkomsten.

Artikel 2
Toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn is van toepassing op elke vorm van belas
tingen die door of namens een lidstaat of de territoriale of
bestuurlijke onderdelen van een lidstaat, met inbegrip van de
lokale overheden, worden geheven.

2.
Onverminderd lid 1 is deze richtlijn niet van toepassing
op de belasting over de toegevoegde waarde en op de dou
anerechten, noch op de accijnzen, die vallen onder andere uni
ale wetgeving inzake administratieve samenwerking tussen de
lidstaten. Deze richtlijn is evenmin van toepassing op de ver
plichte socialezekerheidsbijdragen, te betalen aan een lidstaat of
een onderdeel van een lidstaat dan wel aan een publiekrechte
lijke socialezekerheidsinstelling.
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3.
In geen geval worden de in lid 1 bedoelde belastingen
uitgelegd als omvattende:

zoekende lidstaat aan de aangezochte lidstaat met betrek
king tot een specifiek geval;

a) leges, bijvoorbeeld voor certificaten en andere door autori
teiten uitgereikte stukken;

9. „automatische uitwisseling”, de systematische verstrekking
van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat,
zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vast
gestelde tussenpozen. In de context van artikel 8 betekent
„beschikbare inlichtingen” inlichtingen die zich in de belas
tingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat be
vinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedu
res voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in
die lidstaat;

b) contractueel verschuldigde bedragen, zoals retributies voor
openbare nutsvoorzieningen.
4.
Deze richtlijn is van toepassing op de in lid 1 bedoelde
belastingen die worden geheven op het grondgebied waarop de
Verdragen overeenkomstig artikel 52 van het Verdrag betref
fende de Europese Unie van toepassing is.
Artikel 3

10. „spontane uitwisseling”, het niet-systematisch, te eniger tijd
en ongevraagd verstrekken van inlichtingen aan een andere
lidstaat;

Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:

11. „persoon”,

1. „bevoegde autoriteit” van een lidstaat, de door die lidstaat
als zodanig aangewezen autoriteit. In het kader van deze
richtlijn worden het centrale verbindingsbureau, de verbin
dingsdiensten en de bevoegde ambtenaren beschouwd als
bevoegde autoriteiten bij delegatie overeenkomstig artikel 4;

b) een rechtspersoon;

2. „centraal verbindingsbureau”, het bureau dat als zodanig is
aangewezen en is belast met de primaire zorg voor de
contacten met de andere lidstaten op het gebied van de
administratieve samenwerking;

c) indien de geldende wetgeving in die mogelijkheid voor
ziet, een vereniging van personen die bevoegd is rechts
handelingen te verrichten, maar niet de status van
rechtspersoon bezit, of

3. „verbindingsdienst”, elk ander bureau dan het centrale ver
bindingsbureau dat als zodanig is aangewezen om op
grond van deze richtlijn rechtstreeks inlichtingen uit te
wisselen;

d) een andere juridische constructie, ongeacht de aard of de
vorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die activa,
met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkomsten,
bezit of beheert welke aan belastingen in de zin van
deze richtlijn zijn onderworpen;

4. „bevoegde ambtenaar”, elke ambtenaar die op grond van
deze richtlijn gemachtigd is rechtstreeks inlichtingen uit te
wisselen;
5. „verzoekende autoriteit”, het centrale verbindingsbureau,
een verbindingsdienst, of elke bevoegde ambtenaar van
een lidstaat die namens de bevoegde autoriteit om bijstand
verzoekt;
6. „aangezochte autoriteit”, het centrale verbindingsbureau,
een verbindingsdienst of elke bevoegde ambtenaar van
een lidstaat die namens de bevoegde autoriteit om bijstand
wordt verzocht;
7. „administratief onderzoek”, alle door de lidstaten bij het
vervullen van hun taken verrichte controles, onderzoeken
en acties ter waarborging van de juiste toepassing van de
belastingwetgeving;
8. „uitwisseling van inlichtingen op verzoek”, de uitwisseling
van inlichtingen in antwoord op een verzoek van de ver

a) een natuurlijk persoon;

12. „langs elektronische weg”, door middel van elektronische
apparatuur voor gegevensverwerking — met inbegrip van
digitale compressie — en gegevensopslag, met gebruikma
king van kabels, radio, optische technologie of andere elek
tromagnetische middelen;
13. „CCN-netwerk”, het op het gemeenschappelijke communi
catienetwerk (common communication network — CCN)
gebaseerde gemeenschappelijke platform dat de Unie heeft
ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer tussen
autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van douane en
belastingen.
Artikel 4
Organisatie
1.
Elke lidstaat deelt de Commissie uiterlijk één maand na
11 maart 2011 mee welke de bevoegde autoriteit is in de zin
van deze richtlijn, en stelt de Commissie onverwijld in kennis
van elke wijziging.
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De Commissie stelt de informatie beschikbaar voor de andere
lidstaten en maakt de lijst van de autoriteiten van de lidstaten in
het Publicatieblad van de Europese Unie bekend.

in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief
onderzoek verkrijgt, aan de verzoekende autoriteit mee.

2.
De bevoegde autoriteit wijst één centraal verbindings
bureau aan. Het is de taak van de bevoegde autoriteit de Com
missie en de lidstaten van de aanwijzing in kennis te stellen.

Artikel 6

Het centrale verbindingsbureau kan tevens worden aangewezen
als zijnde belast met de contacten met de Commissie. Het is de
taak van de bevoegde autoriteit de Commissie van de aanwij
zing in kennis te stellen.
3.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat kan verbindings
diensten met de volgens de nationale wetgeving of het nationale
beleid toegedeelde bevoegdheid aanwijzen. Het centrale verbin
dingsbureau houdt de lijst van de verbindingsdiensten bij en
stelt deze beschikbaar voor de centrale verbindingsbureaus van
de andere lidstaten en de Commissie.
4.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat kan bevoegde
ambtenaren aanwĳzen. Het centrale verbindingsbureau houdt
de lijst van bevoegde ambtenaren bij en stelt deze beschikbaar
voor de centrale verbindingsbureaus van de andere lidstaten en
de Commissie.
5.
De ambtenaren die bij de administratieve samenwerking in
de zin van deze richtlijn zijn betrokken, worden in elk geval
geacht daartoe overeenkomstig de door de bevoegde autoriteiten
vastgestelde regelingen bevoegd te zijn.

Administratief onderzoek
1.
De aangezochte autoriteit laat elk administratief onder
zoek verrichten dat noodzakelijk is om de in artikel 5 bedoelde
inlichtingen te kunnen verkrijgen.

2.
Het in artikel 5 bedoelde verzoek kan een met redenen
omkleed verzoek om een bepaald administratief onderzoek om
vatten. In voorkomend geval deelt de aangezochte autoriteit de
verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij een admini
stratief onderzoek niet noodzakelijk acht.

3.
Voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen of het
verrichten van het gevraagde administratieve onderzoek gaat de
aangezochte autoriteit te werk volgens dezelfde procedures als
handelde zij uit eigen beweging of op verzoek van een andere
autoriteit van de eigen lidstaat.

4.
Op specifiek verzoek van de verzoekende autoriteit deelt
de aangezochte autoriteit originele stukken aan de verzoekende
autoriteit mee, tenzij de geldende voorschriften van de lidstaat
van de aangezochte autoriteit zich hiertegen verzetten.

Artikel 7
6.
De verbindingsdienst of de bevoegde ambtenaar die een
verzoek of een antwoord op een verzoek om samenwerking
verzendt of ontvangt, stelt volgens de procedures van zijn lid
staat het centrale verbindingsbureau van deze lidstaat hiervan in
kennis.
7.
De verbindingsdienst of de bevoegde ambtenaar die een
verzoek om samenwerking ontvangt dat een optreden vereist
buiten de hem krachtens de nationale wetgeving of het natio
nale beleid verleende bevoegdheid, geeft het verzoek onverwijld
door aan het centrale verbindingsbureau van zijn lidstaat en
stelt de verzoekende autoriteit hiervan in kennis. In dat geval
gaat de in artikel 7 gestelde termijn in op de dag nadat het
verzoek om samenwerking aan het centrale verbindingsbureau
is doorgezonden.
HOOFDSTUK II
UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

Termijnen
1.
De in artikel 5 bedoelde inlichtingen worden door de
aangezochte autoriteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes
maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt.

Indien de aangezochte autoriteit evenwel de inlichtingen al in
haar bezit heeft, verstrekt zij deze binnen twee maanden.

2.
In bijzondere gevallen kunnen de aangezochte en de ver
zoekende autoriteit andere dan de in lid 1 vastgestelde termij
nen overeenkomen.

3.
De ontvangst van het verzoek wordt door de aangezochte
autoriteit aan de verzoekende autoriteit onmiddellijk, en in elk
geval uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk
langs elektronische weg bevestigd.

AFDELING I

Uitwisseling van inlichtingen op verzoek
Artikel 5
Procedure voor de uitwisseling van inlichtingen op
verzoek
Op verzoek van de verzoekende autoriteit, deelt de aangezochte
autoriteit alle in artikel 1, lid 1, bedoelde inlichtingen die deze

4.
De aangezochte autoriteit laat in voorkomend geval, ui
terlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de ver
zoekende autoriteit weten welke tekortkomingen het verzoek
vertoont en welke aanvullende achtergrondinformatie zij ver
langt. De in lid 1 gestelde termijnen gaan in dit geval in op
de datum waarop de aangezochte autoriteit de nodige aanvul
lende informatie ontvangt.
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5.
Indien de aangezochte autoriteit niet binnen de gestelde
termijn aan het verzoek kan voldoen, deelt zij de redenen hier
voor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk drie maanden na
ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee,
met vermelding van de datum waarop zij denkt aan het verzoek
te kunnen voldoen.

6.
Indien de aangezochte autoriteit niet over de gevraagde
inlichtingen beschikt en niet aan het verzoek om inlichtingen
kan voldoen of het verzoek om de in artikel 17 genoemde
redenen afwijst, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en
in elk geval uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek,
aan de verzoekende autoriteit mee.

AFDELING II

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen
Artikel 8
Reikwijdte en voorwaarden van de verplichte
automatische uitwisseling van inlichtingen
1.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt de be
voegde autoriteit van elke andere lidstaat met betrekking tot
belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2014 automatisch de inlich
tingen waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die andere
lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en
vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de nationale
wetgeving van de lidstaat die de inlichtingen verstrekt:

a) arbeidsinkomen;

b) directiehonoraria;

c) levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere
uniale rechtsinstrumenten inzake de uitwisseling van inlich
tingen noch onder soortgelijke voorschriften;
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kennis stelt van enige categorie ten aanzien waarvan hij over
inlichtingen beschikt, kan worden geacht geen inlichtingen
overeenkomstig lid 1 te willen ontvangen.

4.
Voor 1 juli 2016 doen de lidstaten de Commissie jaarlijks
statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling
van inlichtingen toekomen, alsook, in de mate van het moge
lijke, gegevens betreffende administratieve en andere toepasse
lijke kosten en baten die voor belastingdiensten en derden zijn
gerezen met betrekking tot de verrichte uitwisselingen, en mo
gelijke veranderingen.

5.
Voor 1 juli 2017 presenteert de Commissie een verslag
met een overzicht en een beoordeling van de ontvangen statis
tieken en gegevens betreffende, onder meer, de administratieve
en andere relevante kosten en de baten van automatische uit
wisseling van inlichtingen, alsook de daarmee samenhangende
praktische aspecten. Voor zover dienstig dient de Commissie bij
de Raad een voorstel in betreffende de categorieën inkomsten
en vermogens en/of de in lid 1 gestelde voorwaarden, met
inbegrip van de voorwaarde dat inlichtingen betreffende ingeze
tenen van andere lidstaten beschikbaar moeten zijn.

De Raad zal bij de behandeling van een door de Commissie
ingediend voorstel beoordelen of de doeltreffendheid en de wer
king van de automatische uitwisseling van informatie verder
moeten worden verbeterd en of deze aan een strenger criterium
moeten gaan beantwoorden, teneinde erin te voorzien dat:

a) de bevoegde autoriteit van elke lidstaat de bevoegde autori
teit van elke andere lidstaat met betrekking tot belastingtijd
vakken vanaf 1 januari 2017 automatisch de inlichtingen
verstrekt waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die
andere lidstaat beschikt, inzake ten minste drie van de spe
cifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in
de zin van de nationale wetgeving van de lidstaat die de
inlichtingen verstrekt, en

d) pensioenen;

e) eigendom van en inkomsten uit onroerend goed.

2.
De lidstaten stellen de Commissie voor 1 januari 2014 in
kennis van de in lid 1 vermelde categorieën ten aanzien waar
van zij over inlichtingen beschikken. Zij stellen de Commissie in
kennis van latere wijzigingen dienaangaande.

3.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan aan de be
voegde autoriteit van elke andere lidstaat meedelen dat zij
geen inlichtingen inzake de in lid 1 vermelde inkomsten- en
vermogenscategorieën of inzake inkomsten en vermogens onder
een minimumbedrag wenst te ontvangen. Zij stelt ook de Com
missie hiervan in kennis. Een lidstaat die de Commissie niet in

b) de in lid 1 vermelde lijst van categorieën wordt verruimd tot
dividenden, vermogenswinsten en royalty’s.

6.
De inlichtingen worden ten minste eenmaal per jaar ver
strekt, binnen zes maanden na het verstrijken van het belasting
jaar van de lidstaat in de loop waarvan de inlichtingen beschik
baar zijn gekomen.

7.
De Commissie stelt, binnen de in artikel 29, lid 1, be
paalde termijnen, volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde pro
cedure de nadere regels betreffende de automatische uitwisseling
van inlichtingen vast.
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8.
Lidstaten die langs bilaterale of multilaterale weg met an
dere lidstaten overeenkomen automatisch inlichtingen over bij
komende inkomsten- en vermogenscategorieën uit te wisselen,
doen mededeling van deze overeenkomsten aan de Commissie,
die ze aan de overige lidstaten ter beschikking stelt.
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Artikel 10
Termijnen
1.
De in artikel 9, lid 1, bedoelde inlichtingen worden door
de bevoegde autoriteit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een
maand nadat zij deze beschikbaar krijgt, aan de autoriteit van
elke andere betrokken lidstaat verstrekt.

AFDELING III

Spontante uitwisseling van inlichtingen
Artikel 9
Reikwijdte en voorwaarden van de spontane uitwisseling
van inlichtingen
1.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt, in elk
van de volgende gevallen, de in artikel 1, lid 1, bedoelde in
lichtingen aan de bevoegde autoriteit van elke andere betrokken
lidstaat:

2.
De ontvangst van de in artikel 9 bedoelde inlichtingen
wordt door de bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval
binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs
elektronische weg, aan de verstrekkende bevoegde autoriteit be
vestigd.

HOOFDSTUK III
ANDERE VORMEN VAN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING
AFDELING I

a) de bevoegde autoriteit van de ene lidstaat heeft redenen om
aan te nemen dat in de andere lidstaat een derving van
belasting bestaat;

Aanwezigheid in de administratiekantoren en deelname aan
administratief onderzoek
Artikel 11
Reikwijdte en voorwaarden

b) een belastingplichtige verkrijgt in de ene lidstaat een vrijstel
ling of vermindering van belasting die voor hem een belas
tingplicht of een hogere belasting in de andere lidstaat zou
moeten meebrengen;

c) transacties tussen een belastingplichtige in de ene lidstaat en
een belastingplichtige in de andere lidstaat worden over een
of meer andere landen geleid, op zodanige wijze dat daar
door in een van beide of in beide lidstaten een belasting
besparing kan ontstaan;

d) de bevoegde autoriteit van een lidstaat heeft redenen om aan
te nemen dat er belastingbesparing ontstaat door een kunst
matige verschuiving van winsten binnen een groep van on
dernemingen;

e) de aan de ene lidstaat door de bevoegde autoriteit van de
andere lidstaat verstrekte inlichtingen hebben informatie op
geleverd die voor de vaststelling van de belastingschuld in de
andere lidstaat van nut kan zijn.

2.
De bevoegde overheden van elke lidstaat kunnen met de
bevoegde overheden van de andere lidstaten spontaan alle in
lichtingen uitwisselen waarvan zij kennis hebben en die de
bevoegde overheden van de andere lidstaten van nut kunnen
zijn.

1.
De verzoekende autoriteit en de aangezochte autoriteit
kunnen overeenkomen dat, ter uitwisseling van de in
artikel 1, lid 1, bedoelde inlichtingen, door de verzoekende
autoriteit gemachtigde ambtenaren onder de door de aange
zochte autoriteit gestelde voorwaarden:

a) aanwezig kunnen zijn in de kantoren waar de administra
tieve autoriteiten van de lidstaat van de aangezochte autori
teit hun taken vervullen;

b) aanwezig kunnen zijn bij administratief onderzoek op het
grondgebied van de aangezochte lidstaat.

Indien de verlangde inlichtingen vermeld staan in bescheiden
waartoe de ambtenaren van de aangezochte autoriteit toegang
hebben, ontvangen de ambtenaren van de verzoekende autori
teit een afschrift van die bescheiden.

2.
Voor zover het in de lidstaat van de aangezochte autoriteit
wettelijk is toegestaan, kunnen, op grond van de in lid 1 be
doelde overeenkomst, de bij een administratief onderzoek aan
wezige ambtenaren van de verzoekende autoriteit personen on
dervragen en bescheiden onderzoeken.

Weigering door de te controleren persoon zich aan de contro
lemaatregelen van de ambtenaren van de verzoekende autoriteit
te onderwerpen, wordt door de aangezochte autoriteit als een
weigering jegens haar eigen ambtenaren aangemerkt.
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3.
De door de verzoekende lidstaat gemachtigde ambtenaren
die overeenkomstig lid 1 in een andere lidstaat aanwezig zijn,
dienen te allen tijde een schriftelijke opdracht te kunnen over
leggen waaruit hun identiteit en hun officiële hoedanigheid blij
ken.

AFDELING II
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identificatie van de geadresseerde, en het onderwerp van de akte
of het besluit waarvan kennis moet worden gegeven.

3.
De aangezochte autoriteit stelt de verzoekende autoriteit
onverwijld in kennis van het aan het verzoek gegeven gevolg
en, in het bijzonder, van de datum waarop de akte of het besluit
de geadresseerde ter kennis is gebracht.

Gelijktijdige controles
Artikel 12
Gelijktijdige controles
1.
In de gevallen waarin twee of meer lidstaten overeen
komen om gelijktijdig, elk op het eigen grondgebied, bij een
of meer personen te wier aanzien zij een gezamenlijk of com
plementair belang hebben, controles te verrichten en de aldus
verkregen inlichtingen uit te wisselen, zijn de leden 2, 3 en 4
van toepassing.

4.
Het verzoek tot kennisgeving wordt door de verzoekende
autoriteit slechts gedaan indien de kennisgeving van de akten
niet volgens de regels van de verzoekende lidstaat kan geschie
den, of buitensporige problemen zou veroorzaken. De bevoegde
autoriteit van een lidstaat kan, per aangetekende brief of langs
elektronische weg, rechtstreeks van een document kennis geven
aan een persoon op het grondgebied van een andere lidstaat.

AFDELING IV

2.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat bepaalt autonoom
welke personen zij voor een gelijktijdige controle wil voorstel
len. Zij deelt de bevoegde autoriteit van de andere betrokken
lidstaten met opgave van redenen mee welke dossiers zij voor
een gelijktijdige controle voorstelt.

Zij bepaalt binnen welke termijn die controles moeten plaats
vinden.

3.
De bevoegde autoriteit van elke betrokken lidstaat beslist
of zij aan de gelijktijdige controles wenst deel te nemen. Zij
doet de autoriteit die de controle voorstelt een bevestiging van
deelname of een gemotiveerde weigering toekomen.

4.
De bevoegde autoriteit van elke betrokken lidstaat wijst
een vertegenwoordiger aan die wordt belast met de leiding en
de coördinatie van de controle.

Terugmelding
Artikel 14
Voorwaarden
1.
De bevoegde autoriteit die overeenkomstig artikel 5 of
artikel 9 inlichtingen verstrekt, kan de ontvangende bevoegde
autoriteit om terugmelding betreffende de ontvangen inlichtin
gen verzoeken. De bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft
ontvangen doet in dat geval, zonder afbreuk te doen aan de in
haar lidstaat geldende voorschriften inzake fiscale geheimhou
dingsplicht en gegevensbescherming, zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van
de verlangde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de
bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verzonden. De
Commissie stelt volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde pro
cedure de nadere regels vast.

2.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten doen eenmaal
per jaar, overeenkomstig bilateraal overeengekomen praktische
afspraken, een terugmelding over de automatische inlichtinge
nuitwisseling naar de andere betrokken lidstaten.

AFDELING III

Administratieve kennisgeving
Artikel 13
Verzoek tot kennisgeving
1.
Op verzoek van de bevoegde autoriteit van een lidstaat
gaat de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, overeen
komstig de in de aangezochte lidstaat geldende voorschriften
voor de kennisgeving van soortgelijke akten, over tot kennisge
ving aan de geadresseerde van alle door de administratieve au
toriteiten van de verzoekende lidstaat afgegeven akten en be
sluiten die betrekking hebben op de toepassing op haar grond
gebied van wetgeving betreffende belastingen in de zin van deze
richtlijn.

2.
Het verzoek tot kennisgeving vermeldt de naam en het
adres van de geadresseerde, evenals alle overige informatie ter

AFDELING V

Delen van de beste praktijken en ervaringen
Artikel 15
Reikwijdte en voorwaarden
1.
De lidstaten onderzoeken en evalueren, samen met de
Commissie, de administratieve samenwerking op grond van
deze richtlijn en delen onderling hun ervaringen, teneinde de
samenwerking te verbeteren en in voorkomend geval voor
schriften op de betrokken gebieden vast te stellen.

2.
De lidstaten kunnen, samen met de Commissie, instructies
opstellen betreffende al hetgeen noodzakelijk wordt geacht om
de beste praktijken en ervaringen te kunnen delen.

11.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

HOOFDSTUK IV
VOORWAARDEN INZAKE DE ADMINISTRATIEVE
SAMENWERKING

Artikel 16
Openbaarmaking van inlichtingen en bescheiden
1.
De inlichtingen die de lidstaten elkaar krachtens deze
richtlijn in enigerlei vorm verstrekken, vallen onder de geheim
houdingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale
recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortge
lijke inlichtingen voorziet. Deze inlichtingen kunnen worden
gebruikt voor de administratie en de handhaving van de natio
nale wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de in
artikel 2 bedoelde belastingen.

De inlichtingen kunnen tevens worden gebruikt voor de vast
stelling en invordering van andere belastingen en rechten val
lend onder artikel 2 van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van
16 maart 2010 betreffende de wederzĳdse bĳstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde
belastingen, rechten en andere maatregelen (1), en voor de vast
stelling en invordering van verplichte socialezekerheidsbijdragen.

De inlichtingen kunnen voorts worden gebruikt in mogelijk tot
bestraffing leidende gerechtelijke en administratieve procedures
wegens overtreding van de belastingwetgeving, onverminderd de
algemene regels en de bepalingen betreffende de rechten van de
verdachten en getuigen in dergelijke procedures.

2.
Met toestemming van de bevoegde autoriteit van de lid
staat die overeenkomstig deze richtlijn inlichtingen verstrekt, en
voor zover het in de lidstaat van de ontvangende bevoegde
autoriteit wettelijk is toegestaan, kunnen de overeenkomstig
deze richtlijn ontvangen inlichtingen en bescheiden voor andere
dan de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebruikt. De toe
stemming wordt verleend indien de inlichtingen, in de lidstaat
van de bevoegde autoriteit die de inlichtingen verstrekt, voor
soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

3.
De bevoegde autoriteit die van oordeel is dat de van de
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verkregen inlichtin
gen de bevoegde autoriteit van een derde lidstaat van nut kun
nen zijn voor de in lid 1 beoogde doelen, mag de inlichtingen
aan deze autoriteit doorgeven, op voorwaarde dat dat in over
eenstemming is met de in deze richtlijn vastgelegde voorschrif
ten en procedures. Zij stelt de bevoegde autoriteit van de in
lichtingen verstrekkende lidstaat in kennis van haar voornemen
om die inlichtingen met een derde lidstaat te delen. De inlich
tingen verstrekkende lidstaat kan zich hiertegen verzetten bin
nen tien werkdagen na de datum van ontvangst van de kennis
geving van de lidstaat die de inlichtingen wenst te delen.

4.
Toestemming voor het gebruik overeenkomstig lid 2 van
de overeenkomstig lid 3 doorgegeven inlichtingen kan slechts
worden verleend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat
waarvan de inlichtingen afkomstig zijn.
(1) PB L 84 van 31.3.2010, blz. 1.
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5.
Inlichtingen, verslagen, verklaringen en andere bescheiden,
alsook voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels
daarvan, die door de aangezochte autoriteit zijn verkregen en
overeenkomstig deze richtlijn aan de verzoekende autoriteit zijn
doorgegeven, kunnen door de bevoegde instanties van de ver
zoekende lidstaat op dezelfde voet als bewijs worden aange
voerd als soortgelijke inlichtingen, verslagen, verklaringen en
andere bescheiden die door een andere autoriteit van die lidstaat
zijn verstrekt.

Artikel 17
Beperkingen
1.
De in artikel 5 bedoelde inlichtingen worden door de
aangezochte autoriteit aan de verzoekende autoriteit van een
andere lidstaat verstrekt, op voorwaarde dat de verzoekende
autoriteit de inlichtingen eerst heeft trachten te verkrijgen uit
alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden
kon aanspreken zonder dat het bereiken van de beoogde doel
stellingen in het gedrang dreigde te komen.

2.
De aangezochte lidstaat is op grond van deze richtlijn niet
verplicht onderzoek in te stellen of inlichtingen te verstrekken,
indien zijn wetgeving hem niet toestaat voor eigen doeleinden
het onderzoek in te stellen of de gevraagde inlichtingen te ver
zamelen.

3.
De bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat kan
weigeren inlichtingen te verstrekken, indien de verzoekende lid
staat, op juridische gronden, soortgelijke inlichtingen niet kan
verstrekken.

4.
Het verstrekken van inlichtingen kan worden geweigerd
indien dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieksof handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan
de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde.

5.
De aangezochte autoriteit deelt de verzoekende autoriteit
mee op welke gronden zij het verzoek om inlichtingen afwijst.

Artikel 18
Verplichtingen
1.
De lidstaat die door een andere lidstaat overeenkomstig
deze richtlijn om inlichtingen wordt verzocht, wendt de midde
len aan waarover hij beschikt om de gevraagde inlichtingen te
verzamelen, zelfs indien hij de inlichtingen niet voor eigen be
lastingdoeleinden nodig heeft. Die verplichting geldt onvermin
derd de leden 2, 3 en 4 van artikel 17, die, wanneer er een
beroep op wordt gedaan, in geen geval zo kunnen worden
uitgelegd dat een lidstaat kan weigeren inlichtingen te verstrek
ken uitsluitend omdat hij geen binnenlands belang bij deze
inlichtingen heeft.
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2.
In geen geval worden de leden 2 en 4 van artikel 17 zo
uitgelegd dat een aangezochte autoriteit kan weigeren inlichtin
gen te verstrekken, uitsluitend op grond dat deze berusten bij
een bank, een andere financiële instelling, een gevolmachtigde
of een persoon die als vertegenwoordiger of trustee optreedt, of
dat zij betrekking hebben op eigendomsbelangen in een per
soon.
3.
Onverminderd lid 2 kan een lidstaat weigeren de ge
vraagde inlichtingen toe te zenden indien deze betrekking heb
ben op belastingtijdvakken vóór 1 januari 2011 en de toezen
ding van de inlichtingen geweigerd had kunnen worden op
grond van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 77/799/EEG indien
daarom was verzocht vóór 11 maart 2011.
Artikel 19
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de artikelen 9 en 10, het in artikel 13 bedoelde verzoek tot
administratieve kennisgeving, en de in artikel 14 bedoelde te
rugmelding, wordt gebruikgemaakt van het door de Commissie
volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vast te stellen
standaardformulier.
4.
Bij de automatische inlichtingenuitwisseling in de zin van
artikel 8 wordt gebruikgemaakt van het door de Commissie
volgens de procedure van artikel 26, lid 2, vastgestelde geauto
matiseerde standaardformaat, dat dergelijke automatische uitwis
seling moet vergemakkelijken, en gebaseerd is op het bestaande
geautomatiseerde formaat in de zin van artikel 9 van Richtlijn
2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belas
tingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van ren
tebetaling (1), dat bij elke vorm van automatische inlichtinge
nuitwisseling moet worden gebruikt.

Verder reikende samenwerking

Artikel 21

De lidstaat die voorziet in een samenwerking met een derde
land welke verder reikt dan de bij deze richtlijn geregelde sa
menwerking, kan de verder reikende samenwerking niet weige
ren aan een andere lidstaat die met hem deze verder reikende,
wederzijdse samenwerking wenst aan te gaan.

Nadere regels

Artikel 20
Standaardformulieren en geautomatiseerde formaten
1.
Het verzoek om inlichtingen of om een administratief
onderzoek op grond van artikel 5 en het desbetreffende ant
woord, de ontvangstbevestiging, het verzoek om aanvullende
achtergrondinformatie en de mededeling dat aan het verzoek
niet kan of zal worden voldaan, zoals bepaald in artikel 7,
worden voor zover mogelijk verzonden met gebruikmaking
van het door de Commissie volgens de in artikel 26, lid 2,
bedoelde procedure vast te stellen standaardformulier.
Het standaardformulier kan vergezeld gaan van verslagen, ver
klaringen en andere bescheiden, of van voor eensluidend ge
waarmerkte afschriften of uittreksels daarvan.
2.
Het in lid 1 bedoelde standaardformulier bevat ten minste
de volgende door de verzoekende autoriteit te verstrekken in
formatie:
a) de identiteit van de persoon naar wie het onderzoek of de
controle is ingesteld;
b) het fiscale doel waarvoor de informatie wordt opgevraagd.
De verzoekende autoriteit kan namen en adressen van personen
die worden verondersteld in het bezit te zijn van de verlangde
informatie, alsook andere elementen die het verzamelen van de
informatie door de aangezochte autoriteit vereenvoudigen,
doorgeven, voor zover deze bekend zijn en deze praktijk aan
sluit bij internationale ontwikkelingen.
3.
Voor de spontane uitwisseling van inlichtingen en de des
betreffende ontvangstbevestiging, op grond van respectievelijk

1.
De krachtens deze richtlijn verstrekte inlichtingen worden
zoveel mogelijk verzonden langs elektronische weg, via het
CCN-netwerk.
De Commissie stelt in voorkomend geval, volgens de in
artikel 26, lid 2, bedoelde procedure, de nadere regels voor de
uitvoering van de eerste alinea vast.
2.
De Commissie heeft tot taak het CCN-netwerk in die zin
aan te passen dat die inlichtingen tussen de lidstaten kunnen
worden uitgewisseld.
De lidstaten hebben tot taak hun systemen in die zin aan te
passen dat die inlichtingen met behulp van het CCN-netwerk
kunnen worden uitgewisseld.
De lidstaten zien af van iedere eis tot terugbetaling van de uit de
toepassing van deze richtlijn voortvloeiende kosten, behalve, in
voorkomend geval, de kosten van aan deskundigen betaalde
vergoedingen.
3.
De door de instantie voor veiligheidsaccreditatie van de
Commissie gemachtigde personen hebben slechts toegang tot
de inlichtingen voor zover dat met het oog op het beheer,
het onderhoud en de ontwikkeling van het CCN-netwerk nood
zakelijk is.
4.
Het verzoek om samenwerking, waaronder het verzoek tot
kennisgeving, en de bijgevoegde bescheiden kunnen in elke
door de aangezochte en de verzoekende autoriteit overeengeko
men taal zijn gesteld.
Het verzoek gaat slechts in bijzondere gevallen, op met redenen
omkleed verzoek van de aangezochte autoriteit, vergezeld van
een vertaling in de officiële taal of een van de officiële talen van
de lidstaat van de aangezochte autoriteit.
(1) PB L 157 van 26.6.2003, blz. 38.
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Artikel 22
Specifieke verplichtingen
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houdingsplicht en genieten de bescherming waarin de nationale
wetgeving van de ontvangende lidstaat voor soortgelijke inlich
tingen voorziet.

1.
De lidstaten nemen alle maatregelen die noodzakelijk zijn
om:
a) een effectieve interne coördinatie binnen de in artikel 4 be
doelde organisatie te garanderen;
b) rechtstreekse samenwerking met de in artikel 4 bedoelde
autoriteiten van de andere lidstaten tot stand te brengen;
c) de goede werking van de bij deze richtlijn ingestelde rege
lingen voor administratieve samenwerking te garanderen.

De in dit lid bedoelde door de Commissie verstrekte verslagen
en bescheiden kunnen door de lidstaten uitsluitend voor analy
tische doeleinden worden gebruikt, en kunnen niet zonder uit
drukkelijke toestemming van de Commissie bekend worden
gemaakt of voor andere personen of organen beschikbaar wor
den gesteld.

HOOFDSTUK VI
BETREKKINGEN MET DERDE LANDEN

Artikel 24
2.
De Commissie stelt elke lidstaat in kennis van alle alge
mene inlichtingen die zij in verband met de uitvoering en de
toepassing van deze richtlijn ontvangt en kan verstrekken.
HOOFDSTUK V
BETREKKINGEN MET DE COMMISSIE

Artikel 23
Evaluatie
1.
De lidstaten en de Commissie onderzoeken en evalueren
de wijze waarop de bij deze richtlijn ingestelde administratieve
samenwerking functioneert.
2.
De lidstaten delen de Commissie alle relevante gegevens
mee die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van de ad
ministratieve samenwerking overeenkomstig deze richtlijn ter
bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking te
kunnen evalueren.
3.
De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling
toekomen van de doeltreffendheid van de in artikel 8 bedoelde
automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte
resultaten. De vorm en wijze van mededeling van de jaarlijkse
beoordeling worden door de Commissie volgens de in
artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
4.
De Commissie stelt volgens de in artikel 26, lid 2, be
doelde procedure een lijst van statistische gegevens vast die door
de lidstaten moeten worden verstrekt voor de evaluatie van deze
richtlijn.
5.
De krachtens de leden 2, 3 en 4 aan de Commissie ver
strekte gegevens worden door de Commissie, overeenkomstig
de op de uniale instanties toepasselijke bepalingen, vertrouwelijk
gehouden.
6.
De krachtens de leden 2, 3 en 4 door een lidstaat aan de
Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie
opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die gegevens
gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere lidstaten worden
doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheim

Uitwisseling van inlichtingen met derde landen
1.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat die van een derde
land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting van belang
zijn voor de administratie en de handhaving van de binnen
landse wetgeving van die lidstaat betreffende de in artikel 2
bedoelde belastingen, kan deze inlichtingen verstrekken aan de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor welke die inlichtin
gen van nut kunnen zijn, en aan elke verzoekende autoriteit,
mits dat krachtens een overeenkomst met dat derde land is
toegestaan.

2.
De bevoegde autoriteit kan, met inachtneming van de
nationale voorschriften betreffende de doorgifte van persoons
gegevens aan derde landen, de overeenkomstig deze richtlijn
ontvangen inlichtingen doorgeven aan een derde land, op voor
waarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit de inlichtingen
afkomstig zijn, heeft daarin toegestemd;

b) het derde land heeft zich ertoe verbonden de medewerking
te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen te brengen
omtrent het ongeoorloofde of onwettige karakter van ver
richtingen die blijken in strijd te zijn met of een misbruik te
vormen van de belastingwetgeving.

HOOFDSTUK VII
ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 25
Gegevensbescherming
Elke uitwisseling van inlichtingen overeenkomstig deze richtlijn
is onderworpen aan de bepalingen tot uitvoering van Richtlijn
95/46/EG. Voor de juiste toepassing van deze verordening be
perken de lidstaten evenwel de reikwijdte van de verplichtingen
en rechten die zijn neergelegd in artikel 10, artikel 11, lid 1, en
de artikelen 12 en 21 van Richtlijn 95/46/EG, voor zover dit
noodzakelijk is om de in artikel 13, lid 1, onder e), van die
richtlijn bedoelde belangen te vrijwaren.
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Artikel 26
Comité
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comité, ge
naamd „Comité inzake administratieve samenwerking op belas
tinggebied”.
2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde ter
mijn wordt vastgesteld op drie maanden.
Artikel 27
Rapportage
De Commissie dient om de vijf jaar na 1 januari 2013 bij het
Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepas
sing van de richtlijn.
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Wat evenwel artikel 8 van deze richtlijn betreft, doen zij de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om met ingang van 1 januari 2015 aan dat artikel te
voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 30
Inwerkingtreding

Artikel 28
Intrekking van Richtlijn 77/799/EEG
Richtlijn 77/799/EEG wordt ingetrokken met ingang van
1 januari 2013.

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van de bekendma
king ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 31
Adressaten

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzin
gen naar de onderhavige richtlijn.
Artikel 29
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om met ingang van 1 januari
2013 aan deze richtlijn te voldoen.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 15 februari 2011.
Voor de Raad
De voorzitter
MATOLCSY Gy.

