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BIJLAGE 

RECTIFICATIE 

van Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van 

Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op 

belastinggebied 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 332 van 18 december 2015) 

Bladzijde 8, artikel 1, punt 4) 

In plaats van: 

"4) In artikel 20 wordt het volgende lid toegevoegd: 

 

5. Een standaardformulier, dat de talenregeling bevat, wordt vóór 1 januari 2017 door de 

Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure. De 

automatische uitwisseling van gegevens over voorafgaande grensoverschrijdende rulings 

en voorafgaande verrekenprijsafspraken overeenkomstig artikel 8 bis geschiedt aan de 

hand van dat standaardformulier. Dat standaardformulier bevat niet meer rubrieken 

waarover gegevens worden uitgewisseld dan die welke in artikel 8 bis, lid 6, worden 

opgesomd en de andere daaraan gerelateerde gebieden die noodzakelijk zijn voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen van artikel 8 bis. 

 

De in de eerste alinea vermelde talenregeling staat er niet aan in de weg dat de lidstaten de 

in artikel 8 bis bedoelde inlichtingen in een van de officiële en werktalen van de Unie 

verstrekken. Niettemin kan in die talenregeling worden bepaald dat de belangrijkste 

elementen van deze inlichtingen ook in een andere officiële en werktaal van de Unie 

worden verstrekt.", 
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lezen: 

"4) In artikel 20 wordt het volgende lid toegevoegd: 

 

5. Een standaardformulier, dat de talenregeling bevat, wordt vóór 1 januari 2017 door de 

Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure. De 

automatische uitwisseling van gegevens over voorafgaande grensoverschrijdende rulings 

en voorafgaande verrekenprijsafspraken overeenkomstig artikel 8 bis geschiedt aan de 

hand van dat standaardformulier. Dat standaardformulier bevat niet meer rubrieken 

waarover gegevens worden uitgewisseld dan die welke in artikel 8 bis, lid 6, worden 

opgesomd en de andere daaraan gerelateerde velden die noodzakelijk zijn voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen van artikel 8 bis. 

 

De in de eerste alinea vermelde talenregeling staat er niet aan in de weg dat de lidstaten de 

in artikel 8 bis bedoelde inlichtingen in een van de officiële en werktalen van de Unie 

verstrekken. Niettemin kan in die talenregeling worden bepaald dat de belangrijkste 

elementen van deze inlichtingen ook in een andere officiële en werktaal van de Unie 

worden verstrekt.". 
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