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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1353/2014 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 2014
houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2012 tot vaststelling van nadere
uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betref
fende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien 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 (1), en met name artikel 20, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens Richtlijn 2011/16/EU moet de inlichtingenuitwisseling op het gebied van de belastingen gebeuren met
behulp van standaardformulieren en geautomatiseerde formaten.

(2)

De standaardformulieren die moeten worden gebruikt voor de uitwisseling van inlichtingen op verzoek, de spon
tane uitwisseling van inlichtingen, kennisgevingen en terugmeldingen, dienen in overeenstemming te zijn met de
bijlagen I tot en met IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2012 van de Commissie (2).

(3)

Er dient een geautomatiseerd formaat te worden gebruikt voor de verplichte automatische uitwisseling van inlich
tingen over bepaalde specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, dat gebaseerd is op het bestaande geauto
matiseerde formaat overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad (3).

(4)

Verordening (EU) nr. 1156/2012 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De wijzigingen moeten van toepassing worden vanaf 1 januari 2015 in overeenstemming met artikel 29, lid 1,
van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de inwerkingtreding van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
de lidstaten die nodig zijn om te voldoen aan artikel 8 van de richtlijn met betrekking tot de verplichte automati
sche uitwisseling van inlichtingen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake
administratieve samenwerking op belastinggebied,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EU) nr. 1156/2012 wordt als volgt gewijzigd:
(1) Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 1 bis
Het geautomatiseerde formaat dat moet worden gebruikt voor de verplichte automatische uitwisseling van inlich
tingen overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2011/16/EU, dient in overeenstemming te zijn met bijlage V bij
deze verordening.”
(2) Bijlage V bij Verordening (EU) nr. 1156/2012 wordt toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
(1) PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2012 van de Commissie van 6 december 2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoor
schriften voor enkele bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
de belastingen (PB L 335 van 7.12.2012, blz. 42).
(3) Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (PB L 157 van
26.6.2003, blz. 38).
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 december 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE
„BIJLAGE V

Het in artikel 1 bis bedoelde geautomatiseerde formaat
De geautomatiseerde formaten voor de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen overeenkomstig artikel 8
van Richtlijn 2011/16/EU zijn opgebouwd volgens de onderstaande boomstructuur en bevatten de volgende klassen van
elementen (*):
a) Wat het bericht als geheel betreft:

b) Wat de body voor de mededeling van inlichtingen over inkomsten uit dienstbetrekking of tantièmes en presentie
gelden betreft:

(*) Alleen de velden die in een concreet geval daadwerkelijk voorhanden en relevant zijn, moeten verschijnen in het geautomatiseerde
formaat dat in dat geval wordt gebruikt.
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c) Wat de body voor de mededeling van inlichtingen over pensioenen betreft:

d) Wat de body voor de mededeling van inlichtingen over levensverzekeringsproducten betreft:
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e) Wat de body voor de mededeling van inlichtingen over eigendom van en inkomsten uit onroerend goed betreft:

f) Wat de body betreft wanneer er geen inlichtingen dienen te worden verstrekt met betrekking tot een specifieke cate
gorie:

g) Wat de body voor de bevestiging van de ontvangst van inlichtingen voor een specifieke categorie betreft:

