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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä maaliskuuta 1997,
jäsenvaltioiden tiettyjen komissiolle annettavien ilmoitusten tekemismenettelystä yhteisön omien
varojen järjestelmässä
(97/245/EY, Euratom)
(EYVL L 97, 12.4.1997, s. 12)

Muutettu:
virallinen lehti
N:o
►M1
►M2
►M3

Komission päätös 2002/235/EY, tehty 13 päivänä maaliskuuta 2002
Komission päätös 2006/246/EY, Euratom, tehty 21 päivänä maaliskuuta
2006
Komission päätös 2009/504/EY, Euratom, tehty 28 päivänä toukokuuta
2009

sivu

päivämäärä

L 79
L 89

61
46

22.3.2002
28.3.2006

L 171

37

1.7.2009

Huom. Tämä konsolidoitu versio viittaa Euroopan laskentayksikköön ja/tai ecuun. Nämä viittaukset tulee ymmärtää 1 päivästä
tammikuuta 1999 lähtien viittauksena euroon — neuvoston asetus (ETY) N:o 3308/80 (EYVL L 345, 20.12.1980, s. 1)
ja neuvoston asetus (EY) N:o 1103/97 (EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1).
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▼B
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä maaliskuuta 1997,
jäsenvaltioiden tiettyjen komissiolle annettavien ilmoitusten
tekemismenettelystä yhteisön omien varojen järjestelmässä
(97/245/EY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omista varoista 31 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/728/EY, Euratom (1) sekä
erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon yhteisöjen omista varoista 29 päivänä toukokuuta 1989
tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 (2), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EY) N:o 1355/96 (3), sekä
erityisesti sen 6 ja 17 artiklan,
on kuullut omien varojen neuvoa-antavaa komiteaa,
sekä katsoo, että
neuvosto on asetuksella (Euratom, EY) N:o 1355/96 antanut säännöksiä
jäsenvaltioiden omien varojen keräämiseksi toteuttamia toimenpiteitä
koskevien, komissiolle annettavien ilmoitusten tekemismenettelyjen tiettyjen osien parantamisesta, erityisesti petollisten menettelyjen ja väärinkäytösten osalta,
nämä parannukset liittyvät pääosin kuukausittain ja neljännesvuosittain
toimitettaviin katsauksiin omia varoja koskevasta kirjanpidosta, kuvauksiin jo havaituista petollisista menettelyistä ja väärinkäytöksistä, jotka
koskevat 10 000 ecua suurempia maksujen määriä, sekä vuosikertomuksen sisältöön,
komissio laatii näiden ilmoitusmenettelyjen yksityiskohtaiset säännöt
kuultuaan omien varojen neuvoa-antavaa komiteaa,
jäsenvaltioille on asetettava määräajat ilmoitusmenettelyjen toteuttamista
varten,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Jäsenvaltiot laativat ►M3 neuvoston asetuksen (EY, Euratom)
N:o 1150/2000 (4) 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b
alakohdassa ◄ mainitut kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset katsaukset kirjanpidostaan oheisissa liitteissä I, II ja III olevien katsausmallien
mukaisesti.
2.
Edellisessä kohdassa tarkoitettujen mallien mukaisesti laaditut katsaukset annetaan ensimmäisen kerran kuukausikatsausten osalta huhtikuulta ja neljännesvuosittaisten katsausten osalta vuoden 1997 toiselta
neljännekseltä.
(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EUVL

N:o L 293, 12.11.1994, s. 9
N:o L 155, 7.6.1989, s. 1
N:o L 175, 13.7.1996, s. 3
L 130, 31.5.2000, s. 1.
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2 artikla
1.
Jäsenvaltiot laativat kuvaukset jo havaituista petollisista menettelyistä ja väärinkäytöksistä, jotka koskevat 10 000 ecua suurempia maksujen määriä, sekä niiden
►M3 asetuksen (EY, Euratom) N:o
1150/2000 6 artiklan 5 kohdassa ◄ tarkoitettujen, jo komissiolle ilmoitettujen petollisten menettelyjen ja väärinkäytösten tilanteesta, joiden
osalta ei ole aikaisemmin annettu ilmoitusta perinnästä, mitätöinnistä
tai perimättä jättämisestä, oheisissa liitteissä IV ja V olevien petosilmoitus- ja ajantasaistamisilmoitusmallien mukaisesti.
2.
Edellisessä kohdassa tarkoitettujen mallien mukaiset petosilmoitukset ja ajantasaistamisilmoitukset annetaan enimmäisen kerran huhtikuun 1997 osalta.
▼M3
3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä VI olevaa mallia antaessaan
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen selvityksen.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EY, Euratom) N:o
1150/2000 17 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut
ilmoitukset sähköisen hallinnointi- ja tietojärjestelmän välityksellä.
3.
Liitteessä VII esitetään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000
17 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten
malli.
▼B
4 artikla
Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 31 päivään maaliskuuta 1997 mennessä niiden yksiköiden tai elinten nimet, joiden tehtävänä on laatia
tässä päätöksessä tarkoitetut katsaukset, ilmoitukset ja kertomukset.
5 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M3

VAROJEN LAATU

Viite jäsenvaltiossa
(valinnainen)

Kuukauden Erilliseen kirjanpitodetut mak- toon- sisältyvät pesut (1)
rityt määrät
(2)
(1)
–
(4)

— 25 % kantokuluja
— 10 % kantokuluja (3)
EY:lle maksettava määrä yhteensä

+
(3)

Aiemmin todettujen maksujen oikaisut (2)

Luettelo todetuista maksuista (*)

Bruttomäärät
(5) = (1) + (2) + (3) – (4)

Nettomäärät
(6)

(kansallisena valuuttana)

Sisältää kirjanpidon oikaisut.
Alkuperäisten todettujen maksujen oikaisut, etenkin jälkikäteen perityt määrät ja palautukset. Aikaisempia markkinointivuosia koskevien, sokeriin liittyvien oikaisujen yhteydessä on ilmoitettava, mitä markkinointivuotta oikaisu koskee.
Määristä, jotka olisi yhteisön säännösten mukaisesti pitänyt asettaa käyttöön ennen 28. helmikuuta 2001, pidätetään 10 prosenttia.

Tullit lukuun ottamatta tasoitus- ja polkumyyntitulleja
Tavaroita koskevat tasoitus- ja polkumyyntitullit
Palveluita koskevat tasoitus- ja polkumyyntitullit
TULLIT
Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin
markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut
Sokerin varastointimaksut
Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C- inuliinisiirapin tuotannosta perittävät
maksut sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut
Tuotantomaksu
Sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä perityt kertamaksut
Ylijäämämaksu
SOKERIMAKSUT
12 + 11 yhteensä

(*) Sisältää tarkastusten sekä petosten ja väärinkäytösten johdosta todetut maksut.

___________

(3)

(1)
(2)

1190
11

1170
1180

1110
1130

1230
1240
12
1100

1210

Kuukausi/vuosi

Jäsenvaltio:

LIITE I
EUROOPAN YHTEISÖJEN OMIEN VAROJEN A-KIRJANPITO
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▼M2

(1)
(2)
(3)

Perityt omat varat

Yhteensä

Viittaukset tarkastuksissa ilmenneisiin toteamista, kirjanpitoon viemistä ja käyttöön asettamista koskeviin väärinkäytöksiin tai viivästyksiin (1) (2)

Tähän merkitään tarvittaessa myös viittaukset 17 artiklan 2 kohdan mukaisiin maksuihin.
Tässä mainitaan tarvittaessa myös viittaukset komission kirjeisiin.
Merkitään rastilla.

kuukausi/vuosi

Huomautuksia
10 %

25 %

Sovellettava pidätysprosentti (3)

(kansallisena valuuttana)

Kyllä

Ei

Määrä sisältyy kohtaan ”EY:lle
maksettava yhteensä” (3)

Luettelo väärinkäytös- tai viivästystapauksissa perityistä maksuista (asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 18 artiklan 2 kohdan b alakohta)

Euroopan yhteisöjen omat varat – liite selvitykseen A-kirjanpidosta

LIITE II
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▼M3

VAROJEN LAATU

Perimättä
Todetut makedelliseltä
sut kuluvalta
vuosineljänvuosineljännekseltä
nekseltä
(bruttomäärä)
(2)
(1)
Määrät, joiden
Todettuihin makkäyttöön asettamisuihin liittyvät oinen on mahdotonta
kaisut
(17 artiklan 2
(8 artikla) (1)
kohta) (2)
(3)
(4)

Vuosineljänneksen aikana
perityt määrät (3)
(6)

Arvio todetuista määristä, joiden perinnästä ei ole varmuutta (4)

Yhteensä
(1 + 2 ± 3 – 4)
(5)

Perimättä vuosineljänneksen lopussa
(bruttomäärä)
(7) = (5) – (6)

(kansallisena valuuttana)

Todettuihin maksuihin liittyvät oikaisut tarkoittavat korjauksia, joita on tehty edellisiltä vuosineljänneksiltä peräisin oleviin määriin ja joihin sisältyvät myös alkuperäisen toteamisen tarkastamisesta johtuvat
peruutukset. Nämä määrät ovat luonteeltaan erilaisia kuin sarakkeessa (4) esitetyt määrät.
Kaikista oikaisuista on annettava yksityiskohtaiset tiedot liitteessä III a, joka on toimitettava samaan aikaan kuin tämä neljännesvuosikatsaus. Sarakkeen (4) kokonaissumman on oltava sama kuin liitteen III a
kokonaissumman.
Tämän sarakkeen summan on oltava sama kuin samalta kolmen kuukauden jaksolta laaditun A-kirjanpitoa koskevan katsauksen sarakkeessa (2) ilmoitettu kokonaismäärä.
Pakollinen tieto kunkin varainhoitovuoden viimeiseltä neljännekseltä laaditussa katsauksessa. Jos arvio on nolla, kohtaan on merkittävä ”nolla”.

Tullit lukuun ottamatta tasoitus- ja polkumyyntitulleja
Tavaroita koskevat tasoitus- ja polkumyyntitullit
Palveluita koskevat tasoitus- ja polkumyyntitullit
TULLIT
Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin
markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut
Sokerin varastointimaksut
Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin
ja C-inuliinisiirapin tuotannosta perittävät maksut
sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut
Tuotantomaksu
Sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä
kiintiöistä perityt kertamaksut
Ylijäämämaksu
SOKERIMAKSUT
12 + 11 yhteensä

(*) Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukainen B-kirjanpito, joka sisältää myös tarkastusten sekä petosten ja väärinkäytösten johdosta todetut maksut.

___________

(3)
(4)

(2)

(1)

1190
11

1170
1180

1110
1130

1230
1240
12
1100

1210

Vuosineljännes/vuosi:

Jäsenvaltio:

Luettelo A-kirjanpidon ulkopuolisista todetuista maksuista

EUROOPAN YHTEISÖJEN OMAT VARAT – ERILLINEN KIRJANPITO (*)

LIITE III
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▼M2

Omien varojen bruttomäärä

YHTEENSÄ:

Viittaus kansalliseen päätökseen

(1) Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 17 artiklan 2 kohta. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna 16.11.2004 annetulla neuvoston asetuksella N:o 2028/2004.

___________

Vuosineljännes/vuosi

Luettelo B-kirjanpidon määristä, jotka on julistettu tai katsottu perimiskelvottomiksi (1)

Liite Euroopan yhteisöjen omien varojen erillistä kirjanpitoa koskevaan katsaukseen

LIITE III a

(kansallisena valuuttana)
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▼B
LIITE IV
PETOSTA KOSKEVA ILMOITUS
Komissiolle (PO XIX) lähetettävä ilmoituslomake 10 000 ecua suurempia
maksuja koskevista havaituista petoksista ja väärinkäytöksistä.
PERUSLOMAKKEEN TIEDOT
0.

Jäsenvaltio:
0.0

Asian juokseva numero (1):

0.1

Vuosineljännes:

0.2

Lähettämispäivä:

0.3

Toteamisen tehnyt yksikkö tai elin:

PETOSTAPAUKSEN KUVAUS
1.

Tavarat, joita petos koskee:
1.0

Kauppanimitys:

1.1

Tariffinimike (2):

1.1.1 Ilmoitettu:
1.1.2 Todettu:
1.1.3 Oletettu:
1.2

Alkuperä:

1.2.1 Ilmoitettu:
1.2.2 Todettu:
1.2.3 Oletettu:
1.3

Lähetysmaa:

1.3.1 Ilmoitettu:
1.3.2 Todettu:
1.3.3 Oletettu:
1.4

Määrä:

1.4.1 Ilmoitettu:
1.4.2 Todettu:
1.4.3 Oletettu:
1.5

Arvo:

1.5.1 Ilmoitettu:
1.5.2 Todettu:
1.5.3 Oletettu:
2.

Petoksen ja/tai väärinkäytöksen laji:
2.1

Nimitys:

2.2

Tullimenettely tai tulliselvitysmuoto:

3.

Petostavan pääpiirteet:

4.

Ilmoittamatta jätettyjen omien varojen oletettu suuruusluokka tai tarkka
määrä:
4.1

Arvioitu:

(1) Jäsenvaltion on numeroitava tapaukset vuosittain juoksevalla numeroinnilla seuraavan
mallin mukaan: OV/JV/99/999999/0. Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka juoksevan numeroinnin sijasta käyttävät alueellisten yksiköiden mukaista numerointia, kaksi ensimmäistä kuudesta numerosta edustavat kyseisiä alueellisia yksiköitä.
(2) Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL N:o L 256, 7.9.1987) säädetyn yhdistetyn
nimikkeistön mukaisesti.
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5.

6.

4.2

Todettu:

4.3

Peritty määrä:

Petoksen tai väärinkäytöksen paljastumiseen johtaneen tarkastuksen
luonne:
5.1

Menetelmä:

5.2

Huomautukset:

Menettelyn tämänhetkinen tilanne ja maininta jo tehdystä toteamisesta:
— toteamispäivä
— hallinnollinen koodi
— taloudellisen vaikutuksen koodi

7.

Jos asiasta on jo ilmoitettu keskinäisen avunannon yhteydessä (asetukset
(ETY) N:o 1468/81 ja (ETY) N:o 945/87):
Keskinäisen avunannon viite AM:

8.

Havaittujen petosten tai väärinkäytösten uusiutumisen estämiseksi toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet:

9.

9.1 Asianomaiset jäsenvaltiot:
9.2 Asianomaiset toimijat (tarvittaessa):

10.

Muita tietoja:
10.1 Vapaa sarake
10.2 Varattu sarake

▼B

LIITE V
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▼M3
LIITE VI
VUOSITTAINEN SELVITYS
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu
20…
Jäsenvaltio: … .............................................................
1. Jäsenvaltioiden valvontatoiminta
Valvontatoiminta

Lukumäärä

Hyväksytyt tulli-ilmoitukset (tullimenettely
tai tulliselvitysmuoto)
Tulli-ilmoitukset, jotka on tarkastettu tullauksen jälkeen, tullimenettely tai tulliselvitysmuoto (jälkitarkastukset)
Kansallisen tullihallinnon henkilöstö yhteensä (1)
Tullauksen jälkeisestä kansallisen tason valvonnasta vastaava henkilöstö yhteensä
( 1)

Henkilöstön kokonaismäärä (virkailijaa/vuosi)

2. Periaatekysymykset
Tärkeimmät asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 soveltamisen yhteydessä
esiin tulleet kysymykset, jotka koskevat saatavien vahvistamista, kirjanpitoon
viemistä ja käyttöön asettamista, mukaan lukien riita-asioiden yhteydessä ilmenneet kysymykset
… ..........................................................................................................................
… ..........................................................................................................................
… ..........................................................................................................................
… ..........................................................................................................................
… ..........................................................................................................................
(Tarvittaessa erillinen liite, jossa viittaus tähän kohtaan)
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▼M3
LIITE VII
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 17 artiklan 3 kohdan kolmannessa
alakohdassa tarkoitettu ilmoitus
Jollei toisin ilmoiteta, kaikki saatavilla olevat ja keskeiset tiedot on sisällytettävä
ilmoitukseen. Kaikki määrät on ilmoitettava siinä valuutassa, joka oli käytössä
kyseisessä jäsenvaltiossa ilmoituksen tekoajankohtana.
1. YLEISET TIEDOT
Jäsenvaltio: … ......................................................................................................
Ilmoituksen viite: … ............................................................................................
(jäsenvaltion koodi/raportointivuosi/järjestysnumero raportointivuonna)
Viittaus asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti etukäteen lähetettävään ilmoitukseen: …
Perustelut sille, miksi viittausta tällaiseen ilmoitukseen ei ole tehty: … .........
Yhteisön tarkastukseen liittyvä tapaus (kyllä/ei)
Asiaan liittyvän yhteisön tarkastuksen viite: … .................................................
Perimiskelvottomat määrät yhteensä: … .............................................................
Viranomainen, joka on julistanut tai katsonut määrät perimiskelvottomiksi: …
Perimiskelvottomuutta koskevan hallintopäätöksen kansallinen viite: … .........
(Ks. päätöksen 97/245/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2006/246/EY, Euratom (1))
Perimiskelvottomuutta koskevan hallintopäätöksen tekopäivä: … ....................
Päivä, josta alkaen määrä on katsottu perimiskelvottomaksi: … ......................
2. VELAN SYNTYMINEN
Päivämäärä tai ajanjakso, jona velka syntyi: … ................................................
Velan syntymisen oikeusperusta: … ...................................................................
(Neuvoston asetusta (ETY) N:o 2913/92 (2)edeltävät oikeusperustat on ilmoitettava viitaten asetuksen (ETY) N:o 2913/92 vastaavaan artiklaan.)
Tullioikeudellinen asema: … ...............................................................................
(tullimenettely, tavaroiden tila tai tulliselvitysmuoto tullivelan syntymishetkellä)
Muut tiedot, jotka on ilmoitettava passitusmenettelyn osalta: … .....................
— passitusilmoituksen hyväksymispäivä(t): …..................................................
— lähtö- tai saapumisjäsenvaltio(t) (ISO-koodi): … .........................................
— määrä- tai poistumisjäsenvaltio(t) (ISO-koodi): ….......................................
— TIR-carnet’n numero(t): …............................................................................
Tarkastus, jonka yhteydessä saatava on vahvistettu: … ....................................
— tarkastukset, jotka eivät liity tulli-ilmoituksen hyväksymiseen: … .............
— tulliselvityksen yhteydessä suoritetut tarkastukset, pistokokeet mukaan
luettuina: … ....................................................................................................
— tulliselvityksen jälkeen mutta ennen tullimenettelyn päättämistä suoritetut
tarkastukset: …...............................................................................................
— tullimenettelyn jälkeen suoritetut tarkastukset: …........................................
— tulliselvityksen ja tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen
suoritetut tarkastukset: … ..............................................................................
Menettelyn päättämisen päivämäärä(t), jo(t)ka on ilmoittava, kun on kyse
suspensiomenettelystä: … ....................................................................................
… ..........................................................................................................................
(1) EUVL L 89, 28.3.2006, s. 46.
(2) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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Lyhyt kuvaus siitä, miten saatava on vahvistettu: …........................................
3. KESKINÄINEN AVUNANTO
Tapaus, johon liittyy neuvoston asetuksessa (EY) N:o 515/97 (1) tarkoitettua
keskinäistä avunantoa komission yksiköiden kanssa (kyllä/ei)
Keskinäistä avunantoa koskevan kirjeenvaihdon viite: ….................................
Saapumispäivä: …................................................................................................
Huomautuksia (valinnainen): …..........................................................................
4. SAATAVAN VAHVISTAMINEN
Viranomainen, joka on vahvistanut saatavan: … ...............................................
Vahvistamispäivämäärä: …..................................................................................
Vahvistamista koskeva kirjanpitoviite (valinnainen): …....................................
.. Päivä, jona saatava on viety B-kirjanpitoon (asetuksen (EY, Euratom) N:o
1150/2000 6 artikla): …
B-kirjanpidon viite (valinnainen): … ..................................................................
Vahvistettu määrä yhteensä: …...........................................................................
Vahvistettujen tulli- ja maatalousmaksujen määrä lukuun ottamatta tasoitus- ja
polkumyyntitulleja: …..........................................................................................
… ..........................................................................................................................
Vahvistettujen tasoitus- ja polkumyyntitullien määrä: … ..................................
Vahvistettujen sokeri-/isoglukoosimaksujen määrä: … ......................................
Vahvistettujen kansallisten valmisteverojen ja alv:n vastaava määrä (valinnainen): ….................................................................................................................
Myöhemmin korjattu määrä (lisäys tai vähennys) yhteensä: … .......................
Myöhemmin korjattu tulli- ja maatalousmaksujen määrä (lisäys tai vähennys)
lukuun ottamatta tasoitus- ja polkumyyntitulleja: … .........................................
Myöhemmin korjattu tasoitus- ja polkumyyntitullien määrä (lisäys tai vähennys): ….................................................................................................................
… ..........................................................................................................................
Myöhemmin korjattu sokeri-/isoglukoosimaksujen määrä (lisäys tai vähennys):
… ..........................................................................................................................
… ..........................................................................................................................
Myöhemmin korjattu kansallisten valmisteverojen ja alv:n vastaava määrä
(lisäys tai vähennys) (valinnainen): … ...............................................................
Vakuuden kokonaismäärä: …..............................................................................
(Vakuus kattaa yhteisön omat varat ja tarvittaessa kansalliset maksut. Se voi
olla nolla, jos vakuudesta on luovuttu tai jos sitä ei ole annettu.)
Se osuus vakuudesta, joka kattaa yhteisön omat varat: … ...............................
Vakuustyyppi (pakollinen, vapaaehtoinen, vakuutta ei ole pyydetty): … ........
Pakollisen vakuuden tyyppi: … ..........................................................................
Syy siihen, miksi pyydettyä vakuutta ei ole annettu: … ..................................
Yhteisön käyttöön annetun vakuuden määrä: … ...............................................
Päivä, jona vakuus asetettiin käyttöön: … .........................................................
5. PERINTÄMENETTELY
(Jos samalla velalla on useita velallisia, seuraavat tiedot on ilmoitettava
kunkin velallisen osalta:)
Päävelallinen tai yhteisvelallinen: … ..................................................................
Velkaa koskevan ilmoituksen päivämäärä: …....................................................
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Maksukehotusten päivämäärä(t):…......................................................................
Onko velkaa koskevaan päätökseen haettu muutosta asetuksen (ETY) N:o
2913/92 243 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa muutoksenhakumenettelyssä?
(kyllä/ei)
Muutoksenhakumenettelyn aste: ….....................................................................
Päivä, jona muutosta haettiin ensimmäisen kerran: … ......................................
Lainvoimaisen päätöksen/tuomion tiedoksiantamisen päivämäärä: … ..............
Huomautuksia (valinnainen): …..........................................................................
Onko kyseessä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 222 ja 244 artiklassa ja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 876 a artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanon lykkääminen? (kyllä/ei)
Täytäntöönpanon lykkäämisen yhteydessä annettu vakuus (kyllä/ei)
Täytäntöönpanon lykkäämisen yhteydessä annetun vakuuden määrä: ….........
Syy siihen, miksi täytäntöönpanon lykkäämisen yhteydessä ei ole annettu
vakuutta: … ..........................................................................................................
(Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, onko vakuudesta luovuttu sen takia, että
vakuuden vaatiminen olisi aiheuttanut taloudellisia tai sosiaalisia vaikeuksia,
sekä perustelut tällaiselle päätökselle.)
Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 229 artiklassa tarkoitetut maksuhelpotukset
(maksuhelpotusta ei ole pyydetty/pyyntö on hylätty/pyyntö on hyväksytty)
Kuvaus maksuhelpotusjärjestelyistä: … ..............................................................
Maksuhelpotuksia koskevien sääntöjen mukaisesti annettu vakuus (kyllä/ei)
Maksuhelpotusten yhteydessä annetun vakuuden määrä: … .............................
Syy siihen, miksi maksuhelpotusten yhteydessä ei ole annettu vakuutta: …
(Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, onko vakuudesta luovuttu sen takia, että
vakuuden vaatiminen olisi aiheuttanut taloudellisia tai sosiaalisia vaikeuksia,
sekä perustelut tällaiselle päätökselle.)
Päivä, jona täytäntöönpanoperuste on vahvistettu:… .........................................
Täytäntöönpanoperusteen tiedoksi antaminen (kyllä/ei)
Päivä, jona täytäntöönpanoperuste on annettu tiedoksi: … ...............................
Täytäntöönpanoperustetta koskevia huomautuksia (valinnainen): … ................
Ensimmäisen maksun päivämäärä: ….................................................................
Ensimmäisen maksun määrä: … .........................................................................
Viimeisen maksun päivämäärä: …......................................................................
Viimeisen maksun määrä: … ..............................................................................
Maksetut määrät yhteensä: … .............................................................................
Ulosoton päivämäärä(t): …..................................................................................
Ulosoton kautta peritty määrä: ….......................................................................
Ulosottoa koskevia huomautuksia (valinnainen): … ..........................................
Päivä, jona konkurssi-/selvitys-/maksukyvyttömyysmenettely on käynnistetty:
… ..........................................................................................................................
Päivä, jona menettelyyn liittyvä vaatimus on esitetty: … .................................
Päivä, jona konkurssi-/selvitys-/maksukyvyttömyysmenettely on saatu päätökseen: ….................................................................................................................
Niiden omien varojen määrä, jotka on peritty konkurssi-/selvitys-/maksukyvyttömyysmenettelyssä: …...................................................................................
… ..........................................................................................................................
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Onko muilta jäsenvaltioilta saatu perinnän yhteydessä tukea keskinäisen avunannon puitteissa? (neuvoston direktiivi 2008/55/EY (1) tai neuvoston direktiivi 76/308/ETY (2) (kyllä/ei)
Perintään liittyvän keskinäisen avunannon viite: … ..........................................
Jäsenvaltio, jolta avunantoa on pyydetty: … .....................................................
Pyynnön päivämäärä: …......................................................................................
Peritty määrä: … ..................................................................................................
Vastauksen päivämäärä: …..................................................................................
Vastausta koskevia huomautuksia (erityisesti, jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei ole vastannut pyyntöön): …............................................................
… ..........................................................................................................................
6. SYYT SIIHEN, MIKSI JÄLJELLE JÄÄVÄÄ MÄÄRÄÄ EI OLE VOITU
PERIÄ
(Tässä osiossa jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava selvästi esimerkiksi kaikki
toteuttamansa täytäntöönpanotoimenpiteet sekä syyt siihen, miksi konkurssi/selvitys-/maksukyvyttömyysmenettelyssä peritty määrä ei riittänyt kattamaan
velkaa tai miksi se kattoi vain osan velasta.)
(Jäsenvaltioiden ei tarvitse ilmoittaa tässä tietoja, jotka on jo annettu 1–5
kohdassa.)
7. MUITA TIETOJA

(1) EUVL L 150, 10.6.2008, s. 28.
(2) EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18.

