
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/532 

ze dne 28. března 2019, 

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře, včetně 
jazykového režimu, pro povinnou automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, 

která se mají oznamovat 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení 
směrnice 77/799/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 5 uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Směrnice 2011/16/EU ve znění směrnice (EU) 2018/822 (2) stanoví povinnou automatickou výměnu informací 
o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat. Pro tyto výměny by se měl používat standardní 
formulář, včetně jazykového režimu. 

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 (3) by proto mělo být změněno, aby tento standardní formulář 
obsahovalo. 

(3)  Ustanovení čl. 20 odst. 5 druhého pododstavce směrnice 2011/16/EU stanoví, že standardní formulář nesmí být 
rozšířen nad rámec prvků výměny informací uvedených v čl. 8ab odst. 14 směrnice 2011/16/EU a dalších 
souvisejících oblastí spojených s těmito prvky a nutných pro dosažení cílů článku 8ab uvedené směrnice. 
V zájmu zajištění účinnosti povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají 
oznamovat, zejména v případech, kdy má povinnost podat informace více než jeden zprostředkovatel nebo 
příslušný daňový poplatník, je nezbytné zavést další pole obsahující referenční číslo přeshraničního uspořádání, 
které se má oznamovat. Pokud je povinen podat informace více než jeden zprostředkovatel nebo příslušný 
daňový poplatník, mělo by být na všech podáních informací o témže uspořádání uvedeno jedno jedinečné 
referenční číslo, aby tato podání informací mohla být v centrálním rejstříku přiřazena témuž uspořádání. 

(4)  Z důvodů soudržnosti a právní jistoty by datum použitelnosti tohoto nařízení mělo být sladěno s datem 
použitelnosti stanoveným v čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci směrnice (EU) 2018/822. 

(5)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro správní spolupráci při zdanění, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2378 se mění takto:  

1) vkládá se nový článek 2e, který zní: 

„Článek 2e 

Standardní formuláře, včetně jazykového režimu, pro povinnou automatickou výměnu informací o přeshra
ničních uspořádáních, která se mají oznamovat 

1. V rámci používaných formulářů se „prvkem“ a „polem“ rozumí místo ve formuláři, do kterého lze 
zaznamenávat informace vyměňované podle směrnice 2011/16/EU. 
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(1) Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1. 
(2) Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (Úř. věst. L 139, 5.6.2018, s. 1). 
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením 

směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012 (Úř. věst. L 332, 
18.12.2015, s. 19). 



2. Formulář, který se má používat pro povinnou automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, 
která se mají oznamovat, podle článku 8ab směrnice 2011/16/EU, musí být v souladu s přílohou XIII tohoto 
nařízení. 

3. Klíčové prvky uvedené v čl. 20 odst. 5 třetím pododstavci směrnice 2011/16/EU jsou prvky uvedené v čl. 8ab 
odst. 14 písm. b), c) a e) uvedené směrnice a pro tyto klíčové prvky platí tentýž jazykový režim, jaký je stanoven 
v čl. 2a odst. 3 tohoto nařízení.“;  

2) příloha tohoto nařízení se připojuje jako příloha XIII. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne 1. července 2020. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 28. března 2019. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PŘÍLOHA 

„PŘÍLOHA XIII 

Formulář uvedený v článku 2e 

Formulář pro povinnou automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat, 
podle článku 8ab směrnice 2011/16/EU obsahuje kromě prvků uvedených v čl. 8ab odst. 14 uvedené směrnice 
následující pole: 

a)  referenční číslo přeshraničního uspořádání (jednoho nebo více), které se má oznamovat.“  
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