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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 91/2010 VAN DE COMMISSIE
van 2 februari 2010
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG)
nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken
van het goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de lijst van de goederen die buiten beschouwing
blijven, de mededeling van inlichtingen door de belastingautoriteiten en de beoordeling van de
kwaliteit betreft
DE EUROPESE COMMISSIE,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de com
munautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lid
staten en houdende intrekking van Verordening (EEG)
nr. 3330/91 van de Raad (1), en met name op artikel 3, lid 5,
artikel 8, lid 2, en artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 638/2004 werd uitgevoerd door
Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie (2).

(2)

De toegang van de nationale diensten tot de in artikel 6
van Verordening (EG) nr. 1982/2004 bedoelde btwlijsten moet worden uitgebreid om de kwaliteit van de
statistische gegevens te waarborgen.

(3)

(4)

De in artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1982/2004
opgenomen bepalingen over de opstelling en opzet van
het kwaliteitsverslag moeten worden gewijzigd om een
geïntegreerd kader voor de kwaliteitsborging in overeen
stemming met de Praktijkcode Europese statistieken (3)
tot stand te brengen.
De in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1982/2004 opge
nomen lijst van de goederen die bij de aan de Commissie
(Eurostat) toe te zenden statistieken van het goederen
verkeer tussen de lidstaten buiten beschouwing blijven,
moet worden aangepast om beter aan te sluiten op de
door de Statistische Commissie van de Verenigde Naties
vastgestelde internationale aanbevelingen en om te ver
duidelijken welke gegevens worden verzameld.

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1982/2004 wordt als volgt gewijzigd:
1) De artikelen 5 en 6 komen als volgt te luiden:
„Artikel 5
Inlichtingen op btw-aangiften
1.
De verantwoordelijke belastingautoriteit van elke lid
staat verstrekt de nationale diensten onderstaande informatie
ter identificatie van degenen die intra-EU-verwervingen en
-leveringen voor belastingdoeleinden hebben aangegeven:
a) de volledige naam van de belastingplichtige;
b) het volledige adres met de postcode;
c) het identificatienummer overeenkomstig artikel 9, lid 1,
onder a), van Verordening (EG) nr. 638/2004.
2.
De verantwoordelijke belastingautoriteit van elke lid
staat verstrekt de nationale diensten voor iedere belasting
plichtige:
a) de maatstaf van heffing voor intra-EU-verwervingen en
-leveringen van goederen vastgesteld aan de hand van
de btw-aangiften overeenkomstig artikel 251 van Richt
lijn 2006/112/EG van de Raad (*);

(5)

Verordening (EG) nr. 1982/2004 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

b) het belastingtijdvak.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor de
statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten,

Artikel 6

(1) PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1.
(2) PB L 343 van 19.11.2004, blz. 3.
(3) COM(2005) 217 definitief.

Inlichtingen op btw-lijsten
1.
De verantwoordelijke belastingautoriteit van elke lid
staat verstrekt de nationale diensten voor iedere belasting
plichtige ten minste:
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a) de inlichtingen over intra-EU-leveringen verzameld aan de
hand van de btw-lijsten overeenkomstig artikel 264 van
Richtlijn 2006/112/EG, en met name:

de Commissie (Eurostat) jaarlijks een kwaliteitsbeoordeling
uit op basis van vooraf met de nationale diensten overeen
gekomen kwaliteitsindicatoren en -eisen.

— het btw-identificatienummer van iedere leverancier in
de lidstaat,

2.
De Commissie (Eurostat) stelt voor iedere lidstaat een
al gedeeltelijk ingevuld ontwerp-kwaliteitsverslag op. De ont
werp-kwaliteitsverslagen worden uiterlijk op 30 november
volgende op het referentiejaar naar de lidstaten gestuurd.

— het btw-identificatienummer van de afnemer in de
partnerlidstaat,
— de maatstaf van heffing tussen iedere leverancier in de
lidstaat en afnemer in de partnerlidstaat;
b) inlichtingen over de door alle andere lidstaten in over
eenstemming met de artikelen 23 en 24 van Verordening
(EG) nr. 1798/2003 van de Raad (**) gemelde intra-EUverwervingen, en met name:
— het btw-identificatienummer van iedere afnemer in de
lidstaat,
— de totale maatstaf van heffing per afnemer in de lid
staat, geaggregeerd per partnerlidstaat.
2.
Na ontvangst van de inlichtingen stelt de verantwoor
delijke belastingautoriteit van elke lidstaat deze onverwijld
aan de nationale diensten ter beschikking.
___________
(*) PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
(**) PB L 264 van 15.10.2003, blz. 1.”.

3.
De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) bin
nen acht weken na ontvangst van het al gedeeltelijk inge
vulde ontwerp-kwaliteitsverslag hun volledig ingevulde kwa
liteitsverslag.
4.
De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de
ingediende statistieken op basis van de door de lidstaten
verstrekte gegevens en kwaliteitsverslagen en stelt voor ie
dere lidstaat een beoordelingsverslag op.
5.
De Commissie (Eurostat) stelt een samenvattend kwa
liteitsverslag over alle lidstaten op en verspreidt dit. Dit ver
slag bevat de voornaamste kwaliteitsindicatoren en de door
middel van de kwaliteitsverslagen verzamelde gegevens.”.
3) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1982/2004 wordt vervan
gen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.
4) Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1982/2004 wordt
geschrapt.
Artikel 2

2) Artikel 26 komt als volgt te luiden:

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

„Artikel 26
1.
Met inachtneming van de in artikel 13 van Verorde
ning (EG) nr. 638/2004 vastgelegde kwaliteitscriteria voert

Deze verordening
1 januari 2010.

is

van

toepassing

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

met

ingang

van

3.2.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE
„BIJLAGE I
Lijst van de goederen die bij de aan de Commissie (Eurostat) toe te zenden statistieken van het goederenverkeer
tussen de lidstaten buiten beschouwing blijven
a) Monetair goud;
b) wettige betaalmiddelen en waardepapieren, inclusief betaalmiddelen voor verleende diensten zoals port, belastingen,
gebruiksvergoedingen;
c) goederen bestemd voor dan wel na tijdelijk gebruik (bv. in geval van huren, lenen, operationele lease) mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
— veredeling is/was niet beoogd of uitgevoerd,
— de beoogde duur van het tijdelijke gebruik bedroeg of bedraagt niet meer dan 24 maanden,
— de verzending/aankomst is voor btw-doeleinden niet als levering/verwerving aangegeven;
d) goederen die worden vervoerd tussen:
— een lidstaat en zijn territoriale enclaves in andere lidstaten, en
— de ontvangende lidstaat en territoriale enclaves van andere lidstaten of internationale organisaties.
Tot de territoriale enclaves behoren ambassades en buiten het grondgebied van het moederland gelegerde nationale
strijdkrachten;
e) dragers van op een bepaalde afnemer toegesneden informatie, inclusief software;
f) van internet gedownloade software;
g) gratis geleverde goederen die zelf niet het voorwerp van een handelstransactie zijn, mits de levering uitsluitend bedoeld
is om de kenmerken van de goederen of diensten aan te tonen en daardoor een beoogde latere handelstransactie voor
te bereiden of te ondersteunen, bijvoorbeeld:
— reclamemateriaal,
— handelsmonsters;
h) te repareren en gerepareerde goederen en bij de reparatie ingebouwde onderdelen, alsmede vervangen kapotte onder
delen;
i) vervoermiddelen bij hun gebruik voor vervoer, inclusief draagraketten bij de lancering.”
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