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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 91/2010
af 2. februar 2010
om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, for så
vidt angår listen over varer, der ikke er omfattet af statistikkerne, skattemyndighedernes
videregivelse af oplysninger og kvalitetsvurdering
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over vare
handelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets
forordning (EØF) nr. 3330/91 (1), særlig artikel 3, stk. 5,
artikel 8, stk. 2, og artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 (2) er
der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EF) nr. 638/2004.

(2)

De nationale myndigheders adgang til data vedrørende
momsoversigter, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr.
1982/2004, bør udvides med henblik på at sikre kvali
teten af de statistiske data.

(3)

(4)

(5)

(6)

De nærmere retningslinjer for samt strukturen af den
kvalitetsrapport, der er omhandlet i artikel 26 i forord
ning (EF) nr. 1982/2004, bør ændres, så der opnås et
integreret kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med
adfærdskodeksen for europæiske statistikker (3).
Listen i bilag I til forordning (EF) nr. 1982/2004 over
varer, der ikke er omfattet af de statistikker over vare
handelen mellem medlemsstaterne, der skal indberettes til
Kommissionen (Eurostat), bør ændres, så den i højere
grad kommer til at stemme overens med internationale
henstillinger vedtaget af FN's Statistiske Kommission, og
så området for dataindsamlingen bliver præciseret.
Forordning (EF) nr. 1982/2004 bør ændres i overens
stemmelse hermed.
Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over
Udveksling af Goder mellem Medlemsstater —

(1) EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 343 af 19.11.2004, s. 3.
(3) KOM(2005) 217 endelig.

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1982/2004 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 5 og 6 affattes således:
»Artikel 5
Oplysninger om momsangivelser
1.
De ansvarlige skattemyndigheder i hver medlemsstat
indberetter følgende oplysninger til de nationale myndig
heder med henblik på at identificere de personer, der har
angivet erhvervelse og leveringer af varer inden for EU i
skatte- og afgiftsmæssigt øjemed:
a) den afgiftspligtige persons fulde navn
b) fuldstændig adresse, herunder postnummer
c) registreringsnummer, jf. artikel 9, stk. 1, litra a), i forord
ning (EF) nr. 638/2004.
2.
De ansvarlige skattemyndigheder i hver medlemsstat
indberetter til de nationale myndigheder for hver afgifts
pligtig person:
a) beskatningsgrundlaget i forbindelse med erhvervelse og
leveringer af varer inden for EU opgjort på grundlag af
momsangivelser, jf. artikel 251 i Rådets direktiv
2006/112/EF (*)
b) afgiftsperioden.
Artikel 6
Oplysninger om momsoversigter
1.
De ansvarlige skattemyndigheder i hver medlemsstat
indberetter til de nationale myndigheder for hver afgifts
pligtig person som minimum:

L 31/2

DA

Den Europæiske Unions Tidende

3.2.2010

a) oplysninger om leveringer inden for EU indsamlet på
grundlag af momsoversigter, jf. artikel 264 i direktiv
2006/112/EF, navnlig:

fører Kommissionen (Eurostat) en årlig kvalitetsvurdering
baseret på kvalitetsindikatorer og krav, som der på forhånd
er indgået aftale om med de nationale myndigheder.

— hver national leverandørs momsregistreringsnummer

2.
Kommissionen (Eurostat) udarbejder et delvist udfyldt
udkast til kvalitetsrapport for hver medlemsstat. Udkast til
kvalitetsrapporter sendes til medlemsstaterne senest den 30.
november efter referenceåret.

— momsregistreringsnummeret for erhververen i part
nermedlemsstaten
— beskatningsgrundlaget mellem hver national leve
randør og erhverver i partnermedlemsstaten
b) oplysninger om erhvervelser inden for EU meddelt af alle
andre medlemsstater, jf. artikel 23 og 24 i Rådets forord
ning (EF) nr. 1798/2003 (**), navnlig:
— hver national erhververs momsregistreringsnummer
— det samlede beskatningsgrundlag efter national
erhverver aggregeret efter partnermedlemsstat.
2.
Efter modtagelsen af oplysningerne stiller de ansvarlige
skattemyndigheder i hver medlemsstat dem straks til
rådighed for de nationale myndigheder.«
___________
(*) EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
(**) EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1.

3.
Medlemsstaterne indsender deres udfyldte kvalitetsrap
porter til Kommissionen (Eurostat) inden otte uger efter
modtagelsen af de delvist udfyldte udkast til kvalitetsrap
porter.
4.
Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de
indberettede statistikker på grundlag af data og kvalitetsrap
porter indsendt af medlemsstaterne og udarbejder en evalue
ringsrapport for hver medlemsstat.
5.
Kommissionen (Eurostat) udarbejder og offentliggør en
sammenfattende kvalitetsrapport dækkende alle medlemssta
terne. I rapporten skal indgå de vigtigste kvalitetsindikatorer
og de oplysninger, der er indsamlet ved hjælp af kvalitets
rapporterne.«
3) Bilag I til forordning (EF) nr. 1982/2004 erstattes af teksten i
bilaget til nærværende forordning.
4) Bilag VI til forordning (EF) nr. 1982/2004 udgår.
Artikel 2

2) Artikel 26 affattes således:
»Artikel 26

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

1.
I overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er
fastlagt i artikel 13 i forordning (EF) nr. 638/2004, gennem

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2010.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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BILAG
»BILAG I
Liste over varer, der ikke er omfattet af de statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, der skal
indberettes til Kommissionen (Eurostat)
a) monetært guld
b) legale betalingsmidler og værdipapirer, herunder midler, der er betaling for tjenester, f.eks. porto, afgifter, brugerbe
talinger
c) varer, der udveksles midlertidigt (f.eks. leje, lån, operationel leasing), forudsat at samtlige nedennævnte betingelser er
opfyldt:
— der påtænkes eller foretages ingen forarbejdning, eller en forarbejdning var ikke påtænkt eller blev ikke foretaget
— den forventede varighed af den midlertidige anvendelse oversteg ikke 24 måneder eller var ikke planlagt til at
overstige 24 måneder
— forsendelsen/modtagelsen skal ikke angives som en levering/erhvervelse til momsformål
d) varer, der forsendes mellem:
— en medlemsstat og dens territoriale enklaver i andre medlemsstater og
— værtsmedlemsstaten og territoriale enklaver tilhørende andre medlemsstater eller internationale organisationer.
Territoriale enklaver omfatter også ambassader og nationale væbnede styrker stationeret uden for moderlandets
territorium.
e) varer, der anvendes som medier for specialudviklede oplysninger, herunder software
f) software downloadet fra internettet
g) varer, der leveres vederlagsfrit, og som ikke selv er genstand for en kommerciel transaktion, forudsat at forsendelsen
alene sker med det formål at forberede eller understøtte en planlagt efterfølgende handelstransaktion ved demon
stration af varers eller tjenesters kendetegn, f.eks.:
— reklamemateriale
— vareprøver
h) varer, der afsendes til — og varer, der modtages efter — reparation, reservedele, der monteres som led i reparationen,
samt udskiftede defekte dele
i) transportmidler, der anvendes efter deres formål, herunder affyringsudstyr til rumfartøjer ved opsendelsen.«
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