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(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
er obligatorisk)

FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 105/2009
af 26. januar 2009
om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2000/597/EF,
Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 5, andet afsnit, i afgørelse
2007/436/EF, Euratom drager Nederlandene og Sverige
for perioden 2007-2013 fordel af en bruttoreduktion af
deres respektive årlige bruttonationalindkomst (BNI)bidrag, som skal finansieres af alle medlemsstater. Der
vil ikke være en efterfølgende revision af finansieringen
af denne bruttoreduktion i tilfælde af efterfølgende
ændringer af BNI-grundlaget.

(4)

Da afgørelse 2007/436/EF, Euratom henviser til BNI i
stedet for bruttonationalproduktet (BNP), bør Rådets
forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj
2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF,
Euratom om ordningen for Fællesskabets egne indtægter
rettes ind herefter (4). Ordningen for De Europæiske
Fællesskabers egne indtægter omfatter ikke længere finan
sielle BNP-bidrag, og det er derfor ikke længere nødven
digt at henvise til dem i forordning (EF, Euratom) nr.
1150/2000.

(5)

For at opnå en effektiv forvaltning af regnskaberne over
Kommissionens egne indtægter bør der fastlægges speci
fikke bestemmelser, så overførslen af data og indberet
ningsperioder svarer til nuværende bankpraksis.

(6)

Fra 2007-budgettet og fremefter er der i den interinsti
tutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økono
misk forvaltning (5) ikke længere tale om en specifik
finansieringsmekanisme for reserven vedrørende långiv
ning og garanti for lån og reserven til nødhjælp.
Nødhjælpsreserven opføres på budgettet som en hensæt
telse, og reserven vedrørende långivning og garanti for
lån anses for at være en obligatorisk udgift på det almin
delige budget.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 279, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 183,

under henvisning til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af
7. juni 2007 om ordningen for Fællesskabernes egne
indtægter (1), særlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Bruxelles den
15. og 16. december 2005 en række konklusioner vedrø
rende ordningen for Fællesskabernes egne indtægter, som
førte til vedtagelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom.

I artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF,
Euratom er der ingen sondring mellem landbrugsafgifter
og told.

(1) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 21. oktober 2008 (endnu ikke
offentliggjort i EUT).
(3) EUT C 192 af 29.7.2008, s. 1.

(4) EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1.
(5) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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(7)

Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

I betragtning af artikel 11 i afgørelse 2007/436/EF,
Euratom bør denne forordning træde i kraft samme
dag som afgørelsen og anvendes fra 1. januar 2007 —
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dende regnskabsår. Bilagene vedrørende grundlaget for
momsindtægterne opbevares i samme tidsrum.«
5) Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 foretages følgende
ændringer:
1) I titlen ændres »afgørelse 2000/597/EF, Euratom om
ordningen for Fællesskabernes egne indtægter« til
»afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for Fælles
skabernes egne indtægter«.

Den sats, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i
afgørelse 2007/436/EF, Euratom, og som fastsættes under
budgetbehandlingen, beregnes som en procentdel af
summen af medlemsstaternes anslåede bruttonationalind
komst (i det følgende benævnt »BNI«), således at den
fuldt ud dækker den del af budgettet, der ikke finansieres
ved den indtægt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a)
og b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom, ved finansielle
bidrag til supplerende programmer for forskning og tekno
logisk udvikling og ved andre indtægter.
I budgettet angives denne sats med et tal med så mange
decimaler, som det er nødvendigt for at foretage en fuld
stændig fordeling af BNI-indtægten mellem medlemssta
terne.«

2) Artikel 1 affattes således:
6) Artikel 6, stk. 3, litra c), affattes således:
»Artikel 1
De Europæiske Fællesskabers egne indtægter i henhold til
afgørelse 2007/436/EF, Euratom (*), i det følgende benævnt
»egne indtægter«, stilles til rådighed for Kommissionen og
kontrolleres i overensstemmelse med denne forordning, jf.
dog forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 (**), forord
ning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (***) og direktiv
89/130/EØF, Euratom (****).

»c) Momsindtægterne og den supplerende indtægt
bogføres dog, under hensyn til indvirkningen på disse
indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel
for Det Forenede Kongerige og af bruttoreduktionen til
fordel for Nederlandene og Sverige, som nævnt i litra a)
således:

___________
(*) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(**) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af
29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet
opkrævning af egne indtægter hidrørende fra
merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).
(***) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af
15. juli 2003 om harmoniseringen af bruttonational
indkomsten i markedspriser (EUT L 181 af
19.7.2003, s. 1).
(****) EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26.«

— den første arbejdsdag i hver måned bogføres en
tolvtedel, jf. artikel 10, stk. 3

3) I artikel 2, stk. 1, ændres »artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i
afgørelse 2000/597/EF, Euratom« til
»artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF,
Euratom«.
4) Artikel 3, stk. 2, affattes således:
»2.
Bilagene vedrørende de metoder og det statistik
grundlag, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF,
Euratom) nr. 1287/2003, opbevares af medlemsstaterne
indtil den 30. september i det fjerde år efter det pågæl

— hvert år bogføres saldiene, jf. artikel 10, stk. 4 og 6,
og justeringer heraf, jf. artikel 10, stk. 5 og 7, med
undtagelse af de i artikel 10, stk. 5, første led,
omhandlede særlige justeringer, som bogføres den
første arbejdsdag i den måned, der følger efter
indgåelsen af aftalen mellem den berørte medlems
stat og Kommissionen.«
7) Artikel 9, stk. 1a, affattes således:
»1a. Medlemsstaterne eller de organer, de har udpeget,
sender følgende til Kommissionen ad elektronisk vej:
a) et kontoudtog eller en kreditnota, der viser bogføringen
af de egne indtægter den arbejdsdag, hvor de egne
indtægter krediteres Kommissionens konto
b) med forbehold af litra a), et kontoudtog, der viser
bogføringen af de egne indtægter, senest den anden
arbejdsdag efter krediteringen af kontoen.«
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8) Artikel 10 affattes således:
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Efter første kvartal kan den ønskede månedlige kreditering
ikke overstige en tolvtedel af indtægterne fra moms og BNI,
og den skal holdes inden for rammerne af de beløb, der er
opført på budgettet i denne henseende.

»Artikel 10
1.
Efter fradrag af opkrævningsomkostninger, jf.
artikel 2, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, i afgørelse
2007/436/EF, Euratom, foretages den i artikel 2, stk. 1,
litra a), i nævnte afgørelse omhandlede kreditering senest
den første arbejdsdag efter den 19. i den anden måned efter
den måned, i hvilken fordringen blev fastlagt i henhold til
artikel 2 i nærværende forordning.

For de fordringer, som er opført i det særskilte regnskab i
henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), i denne forordning, skal
krediteringen dog foretages senest den første arbejdsdag
efter den 19. i den anden måned efter den måned, i
hvilken fordringen er indgået.

2.
Medlemsstaterne kan om nødvendigt af Kommissi
onen opfordres til en anticiperet kreditering en måned
tidligere for så vidt angår andre indtægter end momsind
tægterne og den supplerende indtægt på grundlag af de
oplysninger, de er i besiddelse af den 15. i samme måned.

Reguleringen af hver anticiperet kreditering foretages den
følgende måned ved den i stk. 1 nævnte kreditering. Regu
lering består i en negativ kreditering af et beløb svarende til
det, der er angivet ved den anticiperede kreditering.

3.
Momsindtægterne og den supplerende indtægt kredi
teres, under hensyn til indvirkningen på disse indtægter af
korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det
Forenede Kongerige og af bruttoreduktionen til fordel for
Nederlandene og Sverige, den første arbejdsdag i hver
måned med en tolvtedel af de beløb, der er opført herfor
på budgettet, omregnet til national valuta efter omveks
lingskursen på den sidste noteringsdag i kalenderåret
forud for regnskabsåret, således som denne kurs er offent
liggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.

Kommissionen kan specielt med henblik på betalingen af
udgifterne vedrørende EGFL i henhold til Rådets forordning
(EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse
af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger
for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteord
ninger for landbrugere (*) og på baggrund af Fællesskabets
likviditetssituation opfordre medlemsstaterne til at frem
rykke krediteringen af en tolvtedel eller af en brøkdel af
en tolvtedel af de beløb, der i budgettet er opført som
momsindtægter og/eller supplerende indtægt, under
hensyn til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen
af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige
og af bruttoreduktionen til fordel for Nederlandene og
Sverige, med én eller to måneder i et regnskabsårs første
kvartal.

Kommissionen underretter medlemsstaterne herom på
forhånd og senest to uger før den ønskede kreditering.

De i ottende afsnit fastsatte bestemmelser om kreditering i
januar i hvert regnskabsår og de bestemmelser, der finder
anvendelse, når budgettet ikke er endeligt vedtaget inden
regnskabsårets begyndelse, og som er fastsat i niende afsnit,
finder anvendelse på de fremrykkede krediteringer.

Enhver ændring af den ensartede momssats, satsen for den
supplerende indtægt, korrektionen af budgetuligevægte til
fordel for Det Forenede Kongerige og af finansieringen
heraf som omhandlet i artikel 4 og 5 i afgørelse
2007/436/EF, Euratom, samt finansieringen af bruttoreduk
tionen til fordel for Nederlandene og Sverige skal være
begrundet ved et endeligt vedtaget ændringsbudget og
medfører en justering af de tolvtedele, der er opført siden
regnskabsårets begyndelse.

Disse justeringer foretages i forbindelse med den første
kreditering efter den endelige vedtagelse af ændringsbud
gettet, hvis dette vedtages inden den 16. i måneden. I
modsat fald finder justeringerne sted i forbindelse med
den anden kreditering efter den endelige vedtagelse.
Uanset artikel 8 i finansforordningen opføres disse juste
ringer på regnskabet for det regnskabsår, som det pågæl
dende ændringsbudget refererer til.

De tolvtedele, der krediteres i januar i hvert regnskabsår,
beregnes på grundlag af de beløb, der er opført i det
budgetforslag, som er omhandlet i EF-traktatens
artikel 272, stk. 3, og Euratom-traktatens artikel 177, stk.
3, omregnet til national valuta efter omvekslingskursen på
den første noteringsdag efter den 15. december i det kalen
derår, der går forud for regnskabsåret. Disse beløb reguleres
i forbindelse med krediteringen for den efterfølgende
måned.

Er budgettet ikke endeligt vedtaget inden regnskabsårets
begyndelse, opfører medlemsstaterne den første arbejdsdag
i hver måned, inklusive januar måned, en tolvtedel af de
beløb, der på det seneste endeligt vedtagne budget er opført
som momsindtægter og supplerende indtægt, under
hensyntagen til indvirkningen på disse indtægter af korrek
tionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede
Kongerige og af bruttoreduktionen til fordel for Nederlan
dene og Sverige. Disse beløb reguleres i forbindelse med
den første kreditering efter den endelige vedtagelse af
budgettet, hvis dette vedtages inden den 16. i måneden. I
modsat fald finder reguleringen sted i forbindelse med den
anden kreditering efter den endelige vedtagelse af budgettet.
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4.
På grundlag af den i artikel 7, stk. 1, i forordning
(EØF, Euratom) nr. 1553/89 nævnte årlige oversigt over
grundlaget for momsindtægterne debiteres hver medlems
stat for det beløb, der fremkommer ved at anvende den for
det foregående regnskabsår gældende ensartede sats på
tallene i oversigten, og krediteres for de 12 indbetalinger,
der har fundet sted i løbet af dette regnskabsår. Grundlaget
for momsindtægterne i en medlemsstat, på hvilken oven
nævnte sats anvendes, kan dog ikke overstige den
procentdel af landets BNI, der er fastsat i artikel 2, stk. 1,
litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom, jf. denne artikels
stk. 7, første punktum. Kommissionen opgør saldoen og
meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til,
at de kan opføre det på den i nærværende forordnings
artikel 9, stk. 1, nævnte konto den første arbejdsdag i
december samme år.

5.
Eventuelle berigtigelser af grundlaget for momsind
tægter, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom)
nr. 1553/89, medfører for hver berørt medlemsstat, hvis
grundlag, når berigtigelserne medregnes, ikke overstiger de
procentdele, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra b), og
artikel 10, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom, at
den saldo, der er udregnet i henhold til nærværende artikels
stk. 4, justeres således:

— berigtigelser, der i henhold til artikel 9, stk. 1, første
afsnit, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 er fore
taget indtil 31. juli, medfører en samlet justering, der
opføres på den i nærværende forordnings artikel 9, stk.
1, nævnte konto den første arbejdsdag i december
samme år. En særskilt justering kan dog opføres
inden denne dato efter fælles overenskomst mellem
den berørte medlemsstat og Kommissionen
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Særlige justeringer kan imidlertid opføres på ethvert tids
punkt, hvis den pågældende medlemsstat og Kommissionen
er enige.

6.
På grundlag af de tal for BNI-aggregatet, opgjort i
markedspriser, og dets bestanddele for det foregående regn
skabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af
artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003,
debiteres hver medlemsstat for det beløb, der fremkommer,
når satsen for det foregående regnskabsår anvendes på BNI,
samt for krediteringer, der har fundet sted i løbet af nævnte
regnskabsår. Kommissionen opgør saldoen og meddeler
medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de
kan opføre det på den i nærværende forordnings
artikel 9, stk. 1, nævnte konto den første arbejdsdag i
december samme år.

7.
Eventuelle korrektioner i BNI for tidligere regn
skabsår, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr.
1287/2003 med forbehold af artikel 5 i samme, medfører
en justering af hver berørt medlemsstats saldo, der er
beregnet i henhold til stk. 6 i nærværende artikel. Denne
justering beregnes som fastsat i stk. 5, første afsnit, i
nærværende artikel. Kommissionen giver medlemsstaterne
meddelelse om justeringerne af saldiene, således at de kan
opføre beløbet på den i nærværende forordnings artikel 9,
stk. 1, nævnte konto den første arbejdsdag i december
samme år. Efter den 30. september i det fjerde år efter et
givet regnskabsår tages der ikke længere hensyn til eventu
elle korrektioner i BNI, undtagen på de punkter, hvor enten
Kommissionen eller medlemsstaten forinden har givet
meddelelse om en sådan korrektion.

8.
Med de i stk. 4 til 7 omhandlede justeringer ændres
indtægterne i det regnskabsår, hvori disse justeringer finder
sted.
— såfremt de foranstaltninger, Kommissionen har truffet
med henblik på berigtigelse af grundlaget som
omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i forordning
(EØF, Euratom) nr. 1553/89, fører til en justering af de
beløb, der er krediteret den i nærværende forordnings
artikel 9, stk. 1, omhandlede konto, foretages juste
ringen inden for den frist, som Kommissionen har
fastsat ved iværksættelsen af nævnte foranstaltninger.

Korrektioner i BNI, jf. stk. 7 i denne artikel, medfører lige
ledes en justering af saldoen for de medlemsstater, hvis
grundlag, inklusive eventuelle berigtigelser, udjævnes til de
procentdele, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra b), og
artikel 10, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom.

Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om disse
justeringer i så god tid, at de kan opføre dem på den i
artikel 9, stk. 1, nævnte konto den første arbejdsdag i
december samme år.

9.
Bruttoreduktionen til fordel for Nederlandene og
Sverige finansieres af alle medlemsstater. Finansieringen af
denne bruttoreduktion vil ikke senere blive ændret som
følge af en eventuel senere ændring af BNI-grundlaget.

10.
Med henblik på anvendelse af afgørelse
2007/436/EF, Euratom, forstås i henhold til denne afgø
relses artikel 2, stk. 7, ved »BNI« årets bruttonationalind
komst udtrykt i markedspriser, som defineret i forordning
(EF, Euratom) nr. 1287/2003, undtagen for årene inden
2002, hvor BNP udtrykt i markedspriser som fastsat i
direktiv 89/130/EØF, Euratom, fortsætter med at være refe
rencen for beregning af den supplerende indtægt.
___________
(*) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.«
9) I artikel 10a berører ændringen ikke den danske udgave.
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10) Artikel 11, stk. 4, affattes således:
»4.
For betaling af de i stk. 1 omhandlede renter finder
artikel 9, stk. 1a og 2, tilsvarende anvendelse.«
11) I artikel 12, stk. 5, foretages følgende ændringer:
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14) I artikel 16 ændres henvisningen til »artikel 10, stk. 4 til 8«
til
»artikel 10 stk. 4 til 7«.
15) I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a) Første punktum affattes således:
a) Stk. 1, første punktum, affattes således:
»Medlemsstaterne eller de organer, som de har udpeget,
skal efterkomme Kommissionens betalingsanvisninger
efter Kommissionens instrukser og senest tre arbejds
dage efter modtagelsen.«

»1.
Medlemsstaterne kontrollerer og undersøger fast
læggelsen og overdragelsen af de egne indtægter, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse
2007/436/EF, Euratom.«

b) Følgende afsnit tilføjes:
b) Stk. 4, litra c), affattes således:
»Medlemsstaterne eller de organer, som de har udpeget,
skal ad elektronisk vej og senest anden arbejdsdag efter
hver enkelt transaktion tilsende Kommissionen et
kontoudtog, der viser de hertil knyttede transaktioner.«
12) I overskriften til afsnit VI ændres »afgørelse 2000/597/EF,
Euratom« til

»c) kontrolforanstaltninger gennemført i henhold til
artikel 279, stk. 1, litra b), i EF-traktaten og
artikel 183, stk. 1, litra b), i Euratomtraktaten.«
16) I artikel 19 berører ændringen ikke den danske udgave.

»afgørelse 2007/436/EF, Euratom«.
13) I indledningen i artikel 15 ændres »afgørelse 2000/597/EF,
Euratom« til
»afgørelse 2007/436/EF, Euratom«.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for ikrafttrædelsen af
afgørelse 2007/436/EF, Euratom.
Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2009.
På Rådets vegne
A. VONDRA

Formand

