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(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

EUROPEES PARLEMENT

BESLUIT VAN HET EUROPESE PARLEMENT
van 16 november 1979

betreffende kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting van de Europese
Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1977 en betreffende het jaarverslag van de
Rekenkamer

( 79/ 1068 /EGKS , EEG , Euratom)

HET EUROPESE PARLEMENT,

— gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en
inzonderheid artikel 78 octies,

— gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en inzon
derheid artikel 206 ter,

— gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en
inzonderheid artikel 180 ter,

— gezien de rekeningen van ontvangsten en uitgaven en de financiële balansen welke op de
uitvoering van de begroting van 1977 betrekking hebben,
— gezien het verslag van de Rekenkamer inzake de rekeningen over het begrotingsjaar
1977, alsmede de antwoorden van de Instellingen ( doe. 500/78 ),

— gezien de aanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting
voor de uitvoering van de begroting, van de gewijzigde en van de aanvullende begrotin
gen van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1977 (doe. 179/79 ),
— gezien het verslag van de Commissie voor begrotingscontrole ( doe. 1-463 /79 ),
1.

stelt vast dat

a) de geraamde ontvangsten voor het begrotingsjaar 1977 in totaal 9 584 257 659,00
rekeneenheden bedroegen en als volgt waren verdeeld :
— eigen middelen : 6 295 143 004,00 rekeneenheden,
— bijdragen krachtens het besluit van 21 april 1970 : 3 158 041 541,00 rekeneenheden,
— overige ontvangsten : 131 073 114,00 rekeneenheden ;

b) de geraamde uitgaven voor het begrotingsjaar 1977 in totaal 9 584 257 659,00
rekeneenheden bedroegen :
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2.

stelt vast dat

a) de door de ontvangsten van het begrotingsjaar te dekken uitgaven ( a) in totaal
8 483 247 173,98 rekeneenheden bedroegen,
te weten :

— betalingen in het begrotingsjaar 1977 : 7 227 291 305,36 rekeneenheden,
— kredietoverdrachten naar het begrotingsjaar 1978 : 1 670 497 751,68 rekeneenhe
den,

— met aftrek van : geannuleerde kredietoverdrachten van het begrotingsjaar 1976 :
414 541 883,06 rekeneenheden ;

b ) de kredieten voor dit begrotingsjaar gebruikt zijn tot een bedrag van (vastleggingen):
9 585 870 870,92 rekeneenheden ;

3 . verleent de Commissie kwijting voor de volgende bedragen die op de jaarrekening voor
komen :

a ) ontvangsten :

— vastgestelde rechten van het begrotingsjaar 1977 : 8 484 744 296,33 rekeneenheden,
— invorderingen per 31 december 1977 : 10 331 503 807,12 rekeneenheden, als volgt
verdeeld :

— invorderingen op de rechten van het begrotingsjaar : 8 832 219 048,60 reken
eenheden, als volgt verdeeld :
— eigen middelen : 5 688 712 821,08 rekeneenheden,

— bijdragen krachtens het besluit van 21 april 1970 : 2 867 641 190,28 reken
eenheden ,

— overige ontvangsten : 275 865 037,24 rekeneenheden,
— invorderingen op de rechten van het voorgaande begrotingsjaar :
1 499 284 758,52 rekeneenheden, als volgt verdeeld :
— eigen middelen : 1 049 590 541,45 rekeneenheden,
— bijdragen krachtens het besluit van 21 april 1970 : 348 314 783,02 reken
eenheden,
— overige ontvangsten : 101 379 434,05 rekeneenheden;

b ) uitgaven (betalingen die op de rekeningen van het begrotingsjaar voorkomen):
7 227 291 305,36 rekeneenheden ;

4 . merkt tevens op dat de van vóór 31 december 1976 daterende rechten van vorige begro
tingsjaren (1 497 122,34 rekeneenheden) zijn geannuleerd;
5 . verwijst naar zijn resolutie met de opmerkingen bij het kwijtingsbesluit en verzoekt de
Instellingen, overeenkomstig artikel 85 van het Financieel Reglement, verslag uit te brengen
over de naar aanleiding van deze opmerkingen genomen maatregelen ;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de desbetreffende opmerkingen aan de Commissie
van de Europese Gemeenschap mede te delen, het aan de overige Instellingen te doen toe
komen en het in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen te. doen publiceren.

Gedaan te Straatsburg, 16 november 1979 .
De Secretaris-generaal

De voorzitter

H.-J . OPITZ

Simone VEIL

(*) Overeenkomstig artikel 15 van Verordening ( EEG, Euratom, EGKS ) nr. 2891 /77 van de Raad van
19 december 1977 ( PB nr. L 336 van 27 . 12 . 1977, blz . 5 ).
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BESLUIT VAN HET EUROPESE PARLEMENT

van 16 november 1979

over het verlenen van kwijting aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de
uitvoering van verrichtingen van het Vierde Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotings
jaar 1977
( 79 / 1069 / EEG )

HET EUROPESE PARLEMENT,

— gelet op het Verdrag tot oprichting van de EEG en inzonderheid artikel 206 ter,
— gelet op de ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé,

— gezien de interne overeenkomst inzake de financiering en het beheer van communautaire
hulp,

— gezien de jaarrekeningen, de balansen en het verslag over de verrichtingen van het Vierde
Europees Ontwikkelingsfonds ('), vastgesteld op 31 december 1977,
— gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1977 en de antwoor
den van de Instellingen,
— gezien de aanbeveling van de Raad van de Europese Gemeenschappen ( doe. 188 /79 ),

— gezien het verslag van de Commissie voor begrotingscontrole ( doe. 1-463 /79 ),
1 . verleent de Commissie kwijting voor de volgende bedragen, zoals deze voorkomen in de
rekeningen van het begrotingsjaar 1977 :
— ontvangsten : in totaal 319 546 526,24 Europese rekeneenheden,

— uitgaven (betalingen ): totaal 154 585 115,44 Europese rekeneenheden ;
2 . verzoekt zijn Voorzitter dit besluit aan de Commissie mede te delen, het aan de overige
Instellingen te doen toekomen en het in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschap
pen te doen publiceren.

Gedaan te Straatsburg, 16 november 1979 .
De Secretaris-generaal

De Voorzitter

H.-J. OPITZ

Simone VEIL

(!) COM(79 ) 49 def.
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RESOLUTIE

houdende opmerkingen bij de kwijtingsbesluiten betreffende de uitvoering van de begroting
van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1977

HET EUROPESE PARLEMENT,

8 . verzoekt de Commissie aan de rekeningen een tabel
te hechten met gegevens — zowel betreffende de hoe
veelheden als de waarde — van de door overheidsin

1 . dringt er bij alle Instellingen op aan, de nodige
maatregelen te treffen om gevolg te geven aan de vol
gende opmerkingen en verzoekt hun het Parlement,
overeenkomstig artikel 85 , lid 3 , van het Financieel
Reglement, schriftelijk verslag uit te brengen over deze
maatregelen ;

stanties en door particulieren opgeslagen voorraden
landbouwprodukten als een gevolg van het in de land
bouw toegepaste communautaire interventiestelsel ;

Ontvangsten

2 . acht de door de Commissie aangevoerde redenen
voor het niet besteden van de via amendementen en

wijzigingsvoorstellen van het Parlement in de begroting
opgenomen kredieten onvoldoende om het feit te recht
vaardigen dat de besluiten van de begrotingsautoriteit
niet in aanmerking zijn genomen, dit te meer daar de
Raad zich klaarblijkelijk niet ertoe verplicht heeft ge
voeld het Parlement mede te delen dat de uitvoering van
de begroting problemen heeft opgeworpen die aanlei
ding tot een procedure van overleg hadden moeten zijn ;

3 . stelt vast dat in het begrotingsjaar 1977 het niet
gebruiken van kredieten zeer funeste gevolgen had voor
nieuwe beleidssectoren en wijst erop dat het niet ge
bruiken van kredieten een vast, structureel verschijnsel
is en grote delen van de begrotingen tot een verzwak
king van de begrotingsbevoegdheden van het Europese
Parlement leidt;

4 . verzoekt de Rekenkamer in het jaarverslag de stand
van de samenwerking met de nationale controle-instan

9 . wenst een versterking van de controle op het gebied
van de ontvangsten, omdat de ongelijke toepassing van
het gemeenschappelijk douanetarief op bepaalde gebie
den een onaanvaardbare belasting van andere sectoren
en Lid-Staten en zelfs een handelsdistorsie ten gevolge
kan hebben ;

10. verzoekt de Raad dringend de door de Commissie
voorgestelde verordening ( 1) betreffende de te nemen
maatregelen in geval van onregelmatigheden die gevol
gen hebben voor de eigen middelen, zo spoedig mogelijk
goed te keuren overeenkomstig de door het Parlement in
zijn besluit van 7 juli 1977 (2) geuite wens die het in mei
1979 heeft bevestigd ( 3);
11 . verzoekt de Commissie dringend op gezette tijden
alle door de Lid-Staten toegekende tariefpreferenties te
herzien en alle passende politieke en juridische middelen
aan te wenden om deze op te heffen ;

ties uiteen te zetten ;

5 . verzoekt de Commissie in haar financiële analyse
een onderzoek op te nemen van de resultaten van de
communautaire bestedingen en een overzicht van de
gevolgen voor de economie van de begroting;

Huishoudelijke uitgaven en personeel
12 .

zal zich over het beheer van de kredieten voor

representatiekosten en kosten van dienstreizen van de
Commissie in het kader van de kwijtingsprocedure voor
1978 uitspreken ;

Rekeningen en doorzichtigheid
6 . stelt vast dat de door de Commissie ingediende
rekeningen en analyses betreffende het begrotingsbeheer
noch duidelijk begrijpelijk noch beknopt geformuleerd
zijn en is van mening dat deze twee voorwaarden van
wezenlijk belang zijn voor controle door het Parlement;
7. constateert dat de rekening en verantwoording door
de Commissie niet de bedragen bevat waarop de
kwijtingsbesluiten betrekking hebben, zodat de Reken
kamer zich niet over deze voorstellen kan uitspreken ; is
derhalve van mening dat de Commissie voortaan derge
lijke voorstellen dient voor te leggen ;

13 . speekt zich uit voor een grotere interne flexibiliteit
en mobiliteit van het personeel bij de Instellingen van de
Gemeenschappen en de andere organen ;

( J ) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de
te nemen maatregelen in geval van onregelmatigheden die
gevolgen hebben voor de eigen middelen als bedoeld bij het
besluit van 21.4. 1970, alsmede de organisatie van een
informatiesysteem van de Commissie op dit gebied (COM
( 79 ) 111 def.).
( 2) PB nr. L 229 van 7 . 9 . 1977.
(3 ) Doe. 167/79 .
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14 . pleit voor de instelling van een interne „screening
group" bij alle Instellingen naar het voorbeeld van de

Nr. L 331 / 5

gebieden waar deze tekortkomingen zijn geconstateerd,
in te dienen ;

Commissie ;

15 . verzoekt de Commissie haar kosten voor perso
neelswerving te verminderen, door de aanwervingspro
cedures te harmoniseren , respectievelijk gezamenlijk met
de andere Instellingen te regelen ;

23 . is van oordeel dat zowel het personeel als de uit
rusting zo doeltreffend mogelijk moeten worden ingezet
en dat de procedures moeten worden gerationaliseerd ;
24 . verzoekt de Commissie nog meer te streven naar
coördinatie van de communautaire instrumenten en

16 . verzoekt de Commissie onder andere de „leasing"
te bestuderen, die tot een aanzienlijke verbetering van
het beleid van de Gemeenschap ter zake van kantoorac

steunmaatregelen, om te voorkomen dat deze elkaar
overlappen en om de doeltreffendheid ervan te vergro
ten ;

commodatie zou kunnen leiden en betreurt het ontbre

ken van één enkele zetel voor alle Instellingen, waar
door extra onkosten ontstaan ;
Regionaal Fonds

17. stelt — met het oog op het hoge percentage van de
huishoudelijke uitgaven dat dient ter dekking van de

25 . wenst zich te overtuigen van de doeltreffendheid
van de in de Lid-Staten verrichte controles alsmede van

zaakte toename van de kosten voor de talendienst zo

de harmonisering hiervan en de gevolgen, per regio, van
de communautaire financiering voor de doelstellingen
van het regionaal beleid, in het bijzonder met behulp
van statistische gegevens die door de Lid-Staten dienen

klein mogelijk kan worden gehouden ;

te worden verstrekt;

18 . is van mening dat nog meer moet worden gestreefd
naar interinstitutionele samenwerking om de kosten
voor de aankoop van uitrustings- en inrichtingsmate
riaal en de gebruikmaking van diensten te verlagen ;

26 . is van mening dat het communautaire regionale

kosten van het werken in alle communautaire talen —

voor, dat de Instellingen gezamenlijk dienen te overwe
gen met welke middelen de door de uitbreiding veroor

Onderzoek, investeringen en energie
19 .

stelt vast dat :

(i) in het verleden de planning op het gebied van ener
gie en onderzoek onvoldoende was,
( ii) een bovenmatig gebruik van kredietoverdrachten
werd gemaakt en

(iii) de Commissie in het algemeen er meer de nadruk op
dient te leggen dat de voor onderzoekdoeleinden
gebruikte kredieten ook hun geld opbrengen ;
20 . zal aan de hand van een verslag van de Rekenka
mer nagaan of de regeling in verband met de tijdelijke
aanstelling van 70 extra personeelsleden bij het Ge
meenschappelijk Centrum voor Onderzoek volgens plan
functioneert;

Sociaal Fonds

21 . verzoekt de Commissie haar rekeningen volgens de
door de Rekenkamer voorgestelde criteria op te stellen ;
22 . verzoekt de Commissie voor begrotingscontrole
een verslag over het trage bestedingstempo zowel bij de
kredieten van het Sociaal Fonds, alsook op alle andere

beleid slechts zinvol is wanneer het een aanvulling en

niet een vervanging is van het nationale beleid op dit
gebied ;

27. dringt er bij de Commissie op aan dat zij er zich
voor blijft inzetten dat het aanvullende karakter wordt
gehandhaafd zodat de resultaten van de communautaire
steun niet teniet worden gedaan door een vermindering
van de nationale steun ;
28 .

verzoekt de Commissie voldoende bekendheid te

geven aan de communautaire financiering van de pro
jecten in de regio's ;

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw, afdeling Garantie

29 . betreurt het dat de aanzienlijke krediet
overschrijvingen van hoofdstuk naar hoofdstuk en van
begrotingsjaar naar begrotingsjaar een kenmerk van het
beheer op dit gebied vormen ;

30 . stelt vast dat ondanks het bestaan van het Regio
naal Fonds de kloof tussen rijke en arme regio's in de
Gemeenschap nog groter is geworden ;
31 . wijst erop dat de omvang van de krediet
overschrijvingen en de saldo's van de Lid-Staten aan
zienlijk is toegenomen, waardoor het beginsel van het
jaarkarakter van de begroting nog verder verwatert ;

Nr. L 3.31 /6
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32 . betreurt het duidelijke gebrek aan haast waarmee
sommen werden teruggevorderd van een aantal Lid-Sta
ten waar onregelmatigheden waren ontdekt;
33 .

verzoekt de Commissie de Lid-Staten te verzoeken
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41 . verzoekt de Commissie passende wijzigingen voor
te stellen in de verordeningen betreffende het structuur
beleid van de Gemeenschap voor zover er problemen
zijn bij de tenuitvoerlegging, ten einde deze steeds meer
aan te passen aan de specifieke behoeften van de minder
ontwikkelde gebieden ;

onregelmatigheden met de nodige energie te bestrijden
en alle uitstaande bedragen in te vorderen ;

34 . constateert dat er geen werkelijk toezicht op de
landbouwuitgaven bestaat op grond van het kleine
aantal hierbij betrokken ambtenaren en de omvang
van de bedragen die zij onder hun beheer hebben ;

35 . verzoekt de Commissie onverwijld een onderzoek
in te stellen naar vereenvoudiging van de landbouwver
ordeningen, om enkele leemten op te vullen die thans
nog tot onregelmatigheden aanleiding geven ;
36 . is van mening dat de doeltreffendheid van het
EOGFL, ondanks de omvang ervan, alsmede de doel
treffendheid van het landbouwbeleid van de Gemeen

schap in het algemeen kunnen worden ondermijnd door
nog uitgebreidere nationale steunmaatregelen die wel
licht niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen
van het communautaire beleid of zelfs hiermee in strijd
zijn ;

42 . spoort de Lid-Staten aan ervoor te zorgen dat de
landbouwrichtlijnen op sociaal en structureel gebied
vollediger ten uitvoer worden gelegd opdat de beoogde
hervormingen in een bevredigend tempo verlopen ;

Ontwikkelingshulp
43 . stelt vast dat het begrotingsbeheer op het gebied
van de voedselhulp zich kenmerkt door
— onnauwkeurige raming van de kredieten en onge
woon hoge kredietoverdrachten,
— vertragingen bij het op gang brengen en het uitvoe
ren van de hulp,

— tekortkomingen bij de procedures voor de terbe
schikkingstelling van gelden,

— storingen bij het vervoer van de voedselhulp,
37. stelt vast dat de huidige praktijk en wetgeving
ertoe hebben geleid dat het onmogelijk is definitieve
rekeningen op te stellen voor het jaar waarvoor kwijting

— het niet verhalen van kosten in verband met te late

moet worden verleend en verzoekt de Commissie zo

— onvoldoende controle op het gebruik van de hulp en
van de tegenprestaties ;

uitvoerig en nauwkeurig mogelijk rekening en verant
woording af te leggen door middel van een analyse van
het begrotingsbeheer bij het EOGFL, afdeling Garantie ;

38 .

verzoekt de Rekenkamer aandacht te schenken aan

het vraagstuk van de administratie van de interventie
bureaus ;

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw, afdeling Oriëntatie
39 . wijst op de ernstige moeilijkheden bij de tenuit
voerlegging van de begrotingslijnen en wijt deze moei
lijkheden aan de wijze van financiering;

40 . stelt derhalve de Commissie voor na te gaan of de
financieringsmethode voor individuele projecten alge
mener kan worden toegepast en of de financieringsme
thode door terugbetaling aan de Lid-Staten zoveel
mogelijk kan worden vermeden ;

betalingen ,

44 . spreekt opnieuw zijn bezorgdheid uit over de
enorme vertragingen bij de besluitvorming, waardoor de
doeltreffendheid en de continuïteit van de voedselhulp
worden belemmerd ;

45 . vestigd de aandacht op de kritiek van de Reken
kamer dat de behoeften van sommige ontvangende
landen ernstig werden overschat;

46 . protesteert tegen het feit dat de extra kredieten die
bij weg van een wijziging van hoofdstuk 100 waren
toegekend en die 14 miljoen ERE bedroegen aan het
einde van het begrotingsjaar zonder enige verklaring
zijn geschrapt;

47. beveelt de Commissie aan de hulp alleen dan via
niet-communautaire organisaties te laten lopen wanneer
de noodzakelijke controles plaatsvinden ;
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Europees Ontwikkelingsfonds

Opgenomen en verstrekte leningen

48 . verzoekt de Commissie het probleem van het lage
gebruikspercentage van betalingskredieten bij het Vierde
Europees Ontwikkelingsfonds terdege in het oog te
houden ;

50 .

49 . draagt de Commissie voor begrotingscontrole op
de werking van de STABEX-regeling aan de hand van
de bevindingen van de Rekenkamer te onderzoeken en
het Parlement hierover verslag uit te brengen ;

Nr. L 331 / 7

betreurt het ontbreken van een overzicht over de

financiële vereisten en de omvang van de door de
Gemeenschap verstrekte leningen waardoor een com
munautaire politieke controle wordt verhinderd ;

51 . verzoekt de Commissie voor begrotingscontrole de
nodige maatregelen te nemen om deze controle mogelijk
te maken .

Nr . L 331 / 8
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RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 6 december 1979

houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe belastingen
( 79 / 1070 /EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artike
len 99 en 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité ( 2),

Overwegende dat vooral met betrekking tot de belasting
over de toegevoegde waarde uitbreiding van de weder
zijdse bijstand dringend nodig blijkt, zulks zowel omdat
deze belasting het kenmerk van een algemene ver
bruiksbelasting bezit, als vanwege haar rol in het stelsel
van eigen middelen van de Gemeenschap ;
Overwegende dat de bij Richtlijn 77/799/EEG vastge
stelde bepalingen, mits daarin enkele aanpassingen en
aanvullingen worden aangebracht, ook voor belasting
over de toegevoegde waarde kunnen dienen ; dat het
bijgevolg voldoende is het toepassingsgebied van ge
noemde richtlijn uit te breiden ,

Overwegende dat fiscale fraude en belastingvlucht lei
den tot verlies van overheidsinkomsten en inbreuk

maken op het beginsel van fiscale rechtvaardigheid en
dat zij gezonde concurrentieverhoudingen verstoren ; dat
zij dus van invloed zijn op de goede werking van de
gemeenschappelijke markt;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 77/799/EEG wordt als volgt gewijzigd :

Overwegende dat voor een doeltreffender bestrijding
van dergelijke praktijken de samenwerking tussen de
belastingdiensten binnen de Gemeenschap versterkt
dient te worden overeenkomstig gemeenschappelijke
beginselen en regels ;
Overwegende dat de Raad op 19 december 1977 Richt
lijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand
van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het
gebied van de directe belastingen (3) heeft vastgesteld ;
dat het wenselijk is deze wederzijdse bijstand tot het

gebied van de indirecte belastingen uit te breiden, om
met betrekking tot laatstgenoemde belastingen voor een
juiste vaststelling en een juiste heffing zorg te kunnen
dragen ;

H PB nr. C 182 van 31 . 7 . 1978 , blz. 46 .
( 2) PB nr. C 283 van 27 . 11 . 1978 , blz. 28 .
(3) PB nr . L 336 van 27 . 12 . 1977 , blz . 15 .

1 . De titel wordt als volgt gelezen :

„Richtlijn van de Raad van 19 december 1977
betreffende de wederzijdse bijstand van de be
voegde autoriteiten van de Lid-Staten op het
gebied van de directe belastingen en van de be
lasting over de toegevoegde waarde".
2.

In artikel 1 :

a ) wordt lid 1 als volgt gelezen :
„ 1 . De bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staten

verstrekken

elkaar overeen

komstig deze richtlijn alle inlichtingen die
van nut kunnen zijn voor een juiste vast
stelling van de belastingschuld op het
gebied van de belastingen naar het inko
men en het vermogen, alsmede op het
gebied van de belasting over de toege
voegde waarde .".
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b ) wordt in lid 5 de tekst betreffende het Verenigd
Koninkrijk als volgt gelezen :
„in het Verenigd Koninkrijk :

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

— The Commissioners of Customs and

Excise of een aangewezen vertegen
woordiger voor inlichtingen die alleen
voor de belasting over de toegevoegde
waarde zijn vereist,
— The Commissioners of Inland Revenue

of een aangewezen vertegenwoordiger

voor alle andere inlichtingen".

Gedaan te Brussel, 6 december 1979 .

Artikel 2

Voor de Raad

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
1 januari 1981 aan deze richtlijn te voldoen .

De Voorzitter
L. PRETI
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 6 december 1979

houdende wijziging van Richtlijn 76/308/EEG betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van
het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw,
alsmede van landbouwheffingen en douanerechten
( 79 / 1071 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artike
len 99 en 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( x),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té ( 2),

Overwegende dat in het huidige stadium een schuldvor
dering uit hoofde van de belasting over de toegevoegde
waarde, die het voorwerp uitmaakt van een door de
autoriteiten van een Lid-Staat opgestelde titel, in begin
sel in een andere Lid-Staat niet kan worden ingevor
derd ;

Overwegende dat de nationale bepalingen op het gebied
van de invordering van de belasting over de toegevoegde
waarde, uitsluitend door het feit dat hun werkingssfeer
beperkt is tot het nationale grondgebied, een hindernis
vormen voor de instelling of de werking van de gemeen
schappelijke markt; dat het derhalve noodzakelijk is
gemeenschappelijke regels voor wederzijdse bijstand
tussen de Lid-Staten op het gebied van de invordering
vast te stellen ; dat deze regels eveneens van toepassing
zijn op de invordering van kosten en interesten in ver
band met schuldvorderingen ;

De titel van Richtlijn 76/308 /EEG wordt als volgt ge
wijzigd :
„Richtlijn van de Raad van 15 maart 1976 betref
fende de wederzijdse bijstand inzake de invordering
van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrich
tingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor
de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en
douanerechten, evenals van schuldvorderingen uit
hoofde van de belasting over de toegevoegde waar
de".
Artikel 2

Artikel 2 van Richtlijn 76/308 /EEG wordt als volgt
gewijzigd :
a) alinea ,,d)" wordt alinea ,,e)";

b ) na alinea ,,c)" wordt de volgende nieuwe alinea ,, d)"
ingevoegd :
,, d) de belasting over de toegevoegde waarde".
Artikel 3

De Lid-Staten doen de nodige maatregelen in werking
treden om uiterlijk op 1 januari 1981 aan deze richtlijn
te voldoen .

Overwegende dat de Raad bij Richtlijn 76/308 /EEG ( 3 )
gemeenschappelijke regels heeft vastgesteld inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit
verrichtingen die deel uitmaken van het financierings
stelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en
douanerechten ;
Overwegende dat op fiscaal gebied van deze zelfde re
gels gebruik kan worden gemaakt; dat derhalve kan
worden volstaan met een uitbreiding van de werkings
sfeer van Richtlijn 76/308 /EEG ,
f 1) PB nr. C 57 van 7 . 3 . 1977, blz. 62 .
( 2) PB nr. C 56 van 7. 3 . 1977, blz . 79 .
(3) PB nr. L 73 van 19 . 3 . 1976, blz . 18 .

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 6 december 1979 .
Voor de Raad
De Voorzitter
L. PRETI
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ACHTSTE RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 6 december 1979

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting —

Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het
binnenland gevestigde belastingplichtigen
( 79/ 1072/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

weg naar daadwerkelijke vrijmaking van het personen-,
goederen- en dienstenverkeer, en aldus bijdraagt tot
verdere voortgang van het proces van economische inte

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,

gratie;

Gelet op de zesde Richtlijn 77/388 /EEG van de Raad

Overwegende dat deze reglementering er niet toe mag
leiden dat belastingplichtigen verschillend worden
behandeld naar gelang van de Lid-Staat waar zij zijn
gevestigd ;

van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de

wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting —
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toege
voegde waarde : uniforme grondslag ( 1), inzonderheid
op artikel 17, lid 4 ,

Overwegende dat bepaalde vormen van belastingfraude
of belastingontwijking dienen te worden voorkomen ;

Gezien het voorstel van de Commissie ( 2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (4),

Overwegende dat de Raad krachtens artikel 17, lid 4 ,
van Richtlijn 77/388 /EEG communautaire uitvoerings
bepalingen dient aan te nemen voor de in lid 3 van
genoemd artikel bedoelde teruggaaf van de belasting
over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland
gevestigde belastingplichtigen ;

Overwegende dat vermeden dient te worden dat een in
een Lid-Staat gevestigde belastingplichtige de hem in een
andere Lid-Staat ter zake van de levering van goederen
en diensten in rekening gebrachte belasting of de ter
zake van invoer in die zelfde andere Lid-Staat voldane

belasting definitief moet dragen, omdat hij aldus aan
een dubbele belastingheffing zou zijn onderworpen ;
Overwegende dat een eind dient te worden gemaakt aan
de verschillen tussen de thans in de Lid-Staten geldende
bepalingen welke soms de oorzaak zijn van verleggingen
van het handelsverkeer en verstoringen van de mededin
gingsverhoudingen;
Overwegende dat een communautaire reglementering
van deze materie een stap voorwaarts betekent op de

(!)
( 2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
C
C
C

145 van 13 . 6 . 1977, blz . 1 .
26 van 1 . 2 . 1978 , blz. 5 .
39 van 12 . 2 . 1979 , blz. 14 .
269 van 13 . 11 . 1978 , blz. 51 .

Overwegende dat de Lid-Staten ingevolge artikel 17 , lid
4 , van Richtlijn 77/388 /EEG teruggaaf kunnen weige
ren of hiervoor bijkomende voorwaarden kunnen stellen
ten aanzien van belastingplichtigen die niet op het
grondgebied van de Gemeenschap zijn gevestigd ; dat
evenwel dient te worden voorkomen dat de voorwaar

den waaronder deze belastingplichtigen teruggaaf ver
krijgen gunstiger zijn dan die welke voor de belasting
plichtigen uit de Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat in een eerste fase dient te worden
volstaan met de aanneming van de in de onderhavige
richtlijn vervatte communautaire uitvoeringsbepalingen ;
dat in deze bepalingen met name wordt gezegd dat van
de beslissingen over de verzoeken om teruggaaf medede
ling moet worden gedaan binnen zes maanden na het
indienen van de verzoeken en dat de teruggaaf binnen
dezelfde termijn moet geschieden ; dat gedurende een
tijdvak van een jaar na de uiterste datum voor de in
voering van deze uitvoeringsbepalingen de Italiaanse
Republiek dient te worden gemachtigd voor de medede
ling van de door haar bevoegde diensten te nemen be
slissingen over de door niet op haar grondgebied geves
tigde belastingplichtigen ingediende verzoeken en voor
de teruggaaf van betaalde belasting een termijn van
negen maanden aan te houden , ten einde deze Lid-Staat
de gelegenheid te bieden het thans gebruikte systeem te
reorganiseren met het oog op de toepassing van de
communautaire regeling;
Overwegende dat de Raad later nog bepalingen moet
vaststellen om deze communautaire regeling aan te vul
len ; dat de Lid-Staten, totdat laatstgenoemde bepalingen
in werking treden, de belasting die is geheven ter zake
van niet onder de onderhavige richtlijn vallende hande

Nr. L 331 / 12

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

lingen, teruggeven volgens de voorschriften die zij vast
stellen overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Richtlijn
77/388 /EEG,
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komstig het in bijlage A opgenomen model en ver
gezeld van de originele facturen of invoerdocumen
ten. De Lid-Staten stellen een toelichting ter be
schikking van de aanvrager, die in elk geval de in
bijlage C aangegeven minimaal te verstrekken in
formatie moet bevatten ;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt als een niet
in het binnenland gevestigde belastingplichtige be
schouwd de belastingplichtige als bedoeld in artikel 4,
lid 1 , van Richtlijn 77/388 /EEG , die gedurende de pe
riode, bedoeld in artikel 7, lid 1 , eerste alinea, eerste en
tweede zin, in het betrokken land noch de zetel van zijn

bedrijfsuitoefening, noch een vaste inrichting heeft
gehad van waaruit de handelingen worden verricht,
noch , bij gebreke van een dergelijke zetel of vaste inrich
ting, aldaar zijn woonplaats of gebruikelijke
verblijfplaats heeft gehad, en die in de voornoemde
periode geen leveringen van goederen of diensten heeft
verricht waarvan de plaats geacht wordt in het betrok
ken land te zijn gelegen, met uitzondering van :
a) vervoerdiensten en daarmee samenhangende dien
sten, die zijn vrijgesteld uit hoofde van artikel 14,

b ) door middel van een verklaring, afgegeven door de
overheid van de Staat waar hij gevestigd is, aanto
nen dat hij in die Staat onderworpen is aan de belas
ting over de toegevoegde waarde. Wanneer de in
artikel 9 , eerste alinea, bedoelde bevoegde dienst
reeds over een dergelijke verklaring beschikt, be
hoeft de belastingplichtige gedurende een jaar te
rekenen vanaf de datum van afgifte van de eerste
verklaring door de overheid van de Staat waar hij is
gevestigd, geen nieuwe verklaring te verstrekken. De
Lid-Staten geven geen verklaring af aan belasting
plichtigen die krachtens artikel 24, lid 2, van Richt
lijn 77/388 /EEG vrijstelling van belasting genieten ;

c) schriftelijk verklaren dat hij gedurende de periode,
bedoeld in artikel 7, lid 1 , eerste alinea, eerste en

tweede zin, geen leveringen van goederen of diensten
heeft verricht waarvan de plaats geacht wordt in het
binnenland te zijn gelegen ;
d) zich ertoe verplichten alle ten onrechte ontvangen
bedragen terug te betalen.

lid 1 , sub i), artikel 15 of artikel 16 , lid 1 , sub B , C

en D , van Richtlijn 77/388 /EEG ,
b) dienstverrichtingen in de gevallen waarin de belas
ting uitsluitend verschuldigd is door de ontvanger
overeenkomstig artikel 21 , lid 1 , sub b), van Richt
lijn 77/388 /EEG .

Artikel 2

Elke Lid-Staat geeft aan iedere niet in het binnenland
maar in een andere Lid-Staat gevestigde belastingplich
tige, onder de in de hierna volgende artikelen gestelde
voorwaarden, de belasting over de toegevoegde waarde
terug welke is geheven ter zake van de hem door andere
belastingplichtigen in het binnenland verleende diensten
of geleverde roerende goederen, dan wel ter zake van de
invoer van goederen in het betrokken land, een en ander
voor zover deze goederen en diensten worden gebruikt
voor de handelingen bedoeld in artikel 17 , lid 3 , sub a)
en b), van Richtlijn 77/388 /EEG of de dienstverrichtin
gen bedoeld in artikel 1 , sub b).

Artikel 4

Een belastingplichtige als bedoeld in artikel 2 , die in het
binnenland geen leveringen van goederen of diensten
heeft verricht waarvan de plaats geacht wordt in het
betrokken land te zijn gelegen, met uitzondering van
diensten als bedoeld in artikel 1 , sub a) en b ), moet, om
teruggaaf te verkrijgen :
a) voldoen aan de in artikel 3 , sub a), b) en d), be

doelde verplichtingen ;

b ) schriftelijk verklaren dat hij gedurende de periode,
bedoeld in artikel 7, lid 1 , eerste alinea, eerste en
tweede zin, geen leveringen van goederen of diensten
heeft verricht waarvan de plaats geacht wordt in het
betrokken land te zijn gelegen, met uitzondering van
diensten als bedoeld in artikel 1 , sub a) en b ).

Artikel 5
Artikel 3

Een belastingplichtige als bedoeld in artikel 2, die geen
leveringen van goederen of diensten heeft verricht waar
van de plaats geacht wordt in het binnenland te zijn
gelegen, moet, om teruggaaf te verkrijgen :
a) bij de in artikel 9, eerste alinea, bedoelde bevoegde
dienst een verzoek indienen, opgemaakt overeen

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het recht op
belastingteruggaaf bepaald op grond van artikel 17 van
Richtlijn 77/388 /EEG, zoals dit wordt toegepast in de
Lid-Staat waar de teruggaaf wordt verleend.
Deze richtlijn is niet van toepassing op leveringen van
goederen die zijn vrijgesteld of die kunnen worden
vrijgesteld krachtens artikel 15 , punt 2 , van Richtlijn
77/388 / EEG .

Artikel 6

De Lid-Staten mogen de in artikel 2 bedoelde belasting
plichtigen, naast de in artikel 3 en artikel 4 omschreven
' verplichtingen, geen andere verplichting opleggen dan
die om in bijzondere gevallen de inlichtingen te ver
strekken welke voor de beoordeling van de gegrondheid
van het verzoek om teruggaaf nodig zijn.

Artikel 7

1.
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Het in de artikelen 3 en 4 bedoelde verzoek om

teruggaaf moet betrekking hebben op aankopen van
goederen of diensten die zijn gefactureerd of op invoer
die heeft plaatsgevonden binnen een periode van ten
minste drie maanden en ten hoogste een kalenderjaar.
Het verzoek kan evenwel betrekking hebben op een
periode van minder dan drie maanden , wanneer deze
periode het resterende gedeelte van een kalenderjaar
vormt. De verzoeken kunnen ook facturen of invoerdo

cumenten betreffen waarvoor eerder geen verzoek werd
ingediend en die betrekking hebben op handelingen
welke tijdens het bedoelde kalenderjaar werden verricht.
Het verzoek moet uiterlijk zes maanden na het einde
van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is
geworden, worden ingediend bij de in artikel 9 , eerste
alinea, bedoelde bevoegde dienst.
Betreft het verzoek een periode van minder dan een
kalenderjaar maar ten minste drie maanden, dan moet
het bedrag waarop het betrekking heeft ten minste de
tegenwaarde in nationale valuta van 200 Europese
rekeneenheden belopen ; voor verzoeken die een kalen
derjaar of het resterende gedeelte van een kalenderjaar
bestrijken, moet het bedrag ten minste de tegenwaarde
in nationale valuta van 25 Europese rekeneenheden
belopen.

zoek van de verzoeken nodig zijn, bij de in lid 3 be
doelde bevoegde dienst zijn ingediend. De teruggaaf

moet plaatsvinden vóór het verstrijken van voornoemde
termijn, op verzoek van de aanvrager hetzij in de Lid
Staat waar de teruggaaf wordt verleend, hetzij in de
StaXt waar hij is gevestigd. In het laatstgenoemde geval
komen de bankkosten voor het overmaken ten laste van

de aanvrager.

Afwijzende beslissingen moeten met redenen zijn om
kleed. Er kan beroep tegen worden ingesteld bij de
bevoegde instanties van de betrokken Lid-Staat, volgens
de vormvereisten en binnen de termijnen die gelden
voor klachten omtrent teruggaven waarom door in die
Staat gevestigde belastingplichtigen is verzocht.
5 . Wanneer teruggaaf op bedrieglijke of anderszins
onregelmatige wijze is verkregen, gaat de in lid 3 be
doelde bevoegde dienst direct over tot invordering van
de ten onrechte ontvangen bedragen en van de eventuele
boetes, volgens de in de betrokken Lid-Staat geldende
procedure, onverminderd de bepalingen inzake weder
zijdse bijstand bij de invordering van de belasting over
de toegevoegde waarde.
In geval van een bedrieglijk verzoek waarvoor krachtens
de nationale wetgeving geen boete kan worden opge
legd, kan de betrokken Lid-Staat elke latere teruggaaf
aan de belastingplichtige in kwestie weigeren gedurende
een tijdvak van ten hoogste twee jaar, te rekenen vanaf
de dag van indiening van het bedrieglijke verzoek . In
geval van een bedrieglijk verzoek waarbij een boete is
opgelegd maar niet is betaald, kan de betrokken Lid
Staat elke latere teruggaaf aan de betrokken belasting
plichtige opschorten totdat de boete is betaald.

Artikel 8

2 . De gebruikte Europese rekeneenheid is die welke is
gedefinieerd in het Financieel Reglement van 21 decem
ber 1977 ( a); de waarde van de rekeneenheid is die van
1 januari van het jaar waarin de periode valt welke is
bedoeld in lid 1 , eerste alinea, eerste en tweede zin. De

Lid-Staten kunnen de uit de omrekening in nationale
valuta voortvloeiende bedragen met maximaal 10 %
naar boven of naar beneden afronden .

3 . De in artikel 9 , eerste alinea, bedoelde bevoegde
dienst plaatst zijn visum op elke factuur en elk invoer
document, opdat deze stukken niet meer voor een an
der verzoek kunnen worden gebruikt, en zendt ze bin
nen een maand terug.

4 . Van de beslissingen over verzoeken om teruggaaf
moet mededeling worden gedaan binnen zes maanden
nadat de betreffende verzoeken, vergezeld van alle
documenten die volgens deze richtlijn voor het onder
f 1) PB nr. L 356 van 31 . 12 . 1977, blz. 1 .

Ten aanzien van niet op het grondgebied van de Ge
meenschap gevestigde belastingplichtigen kan elke Lid
Staat de teruggaaf weigeren of hiervoor bijzondere
voorwaarden stellen .

De voorwaarden waaronder aan deze belastingplichti
gen teruggaaf kan worden verleend, mogen niet gunsti
ger zijn dan die welke voor belastingplichtigen uit de
Gemeenschap gelden.

Artikel 9

De Lid-Staten maken op een daarvoor passende wijze
bekend bij welke bevoegde dienst de in artikel 3 , sub a),
en artikel 4, sub a), bedoelde verzoeken kunnen worden
ingediend.

De in artikel 3 , sub b ), en artikel 4 , sub a), bedoelde

verklaringen betreffende de hoedanigheid van belasting
plichtige moeten in overeenstemming zijn met het in
bijlage B opgenomen model .
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Artikel 12

De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking
treden om uiterlijk op 1 januari 1981 aan deze richtlijn
te voldoen. Deze richtlijn heeft slechts betrekking op
verzoeken om teruggaaf betreffende belasting over de
toegevoegde waarde op aankopen van goederen of
dienstverrichtingen die vanaf deze datum zijn gefactu
reerd en op invoer die vanaf deze datum heeft plaatsge

Binnen drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop deze
richtlijn van toepassing wordt, dient de Commissie, na
raadpleging van de Lid-Staten, bij de Raad een verslag
in over de toepassing van de bepalingen van de richtlijn,
met name van de artikelen 3 , 4 en 7.

Artikel 13

vonden .
De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

alle belangrijke bepalingen van intern recht die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De
Commissie stelt de andere Lid-Staten daarvan in kennis .

Gedaan te Brussel, 6 december 1979 .

Artikel 1 1
Voor de Raad

In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 4 , kan de
Italiaanse Republiek tot 1 januari 1982 de in dat lid
genoemde termijn van zes op negen maanden brengen .

De Voorzitter
L. PRETI
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BIJLAGE A
MODEL

Is dit Uw eerste verzoek?

Zo niet, gelieve belastingnummer
te vermelden

Stempel van binnenkomst

Verzoek

om teruggaaf van de belasting
over de toegevoegde waarde

Bevoegde
dienst waar

van een niet in het land gevestigde
belastingplichtige

bij het ver
zoek moet
worden

ingediend

(Zie toelichting alvorens dit formulier
in te vullen .)

1

Naam en voornamen of handelsnaam van de aanvrager
Straat en huisnummer

L
2

3

4

5

Aard van de bedrijfsuitoefening van de aanvrager

Belastingkantoor en BTW-nummer van de aanvrager in het land waar hij zijn zetel ,
zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft
T ".

i

t. i

, .

.

« , .

,

van

a

maand |

Tijdvak waarop het verzoek betrekking heeft

tot en met

jaar . maand ,

jaar

| | | | | j |

Totaalbedrag waarvoor teruggaaf wordt verzocht (in cijfers)

(gedetailleerd overzicht zie ommezijde)

1

1

1

1

1

1

1

6

De aanvrager verzoekt om teruggaaf van het in vak 5 vermelde bedrag op de in vak 7 aangegeven wijze

7

Gewenste wijze van betaling (*)

(*) Aankrui
sen wat
van toe

Postcode , plaats, land

passing is

Bankrekening j 1

Rekeningnummer

1

1

1

Postrekening j |

Code financiële instelling

—

"""*"

Ten name van

Naam en adres van de financiële instelling

8
9

Aantal bijlagen :

Facturen :

Invoerdocumenten :

De aanvrager verklaart :

a) dat de aan ommezijde vermelde goederen of diensten zijn gebruikt voor door hem als belastingplichtige
verrichte handelingen ter gelegenheid van :

b) dat hij gedurende het tijdvak waarop dit verzoek betrekking heeft, in het land waar om teruggaaf wordt verzocht

| | (*) geen leveringen van goederen of diensten heeft verricht,
( ) Aankrui

sen wat

van toe

passing is

|

1

1

(*) uitsluitend diensten heeft verricht waarvoor alleen de ontvanger van die diensten de belasting
verschuldigd is ,

| [ (*) uitsluitend bepaalde vrijgestelde vervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten heeft verricht;
c) dat de in dit verzoek vervatte inlichtingen naar waarheid zijn verstrekt .

De aanvrager verbindt zich ertoe elk ten onrechte ontvangen bedrag terug te betalen .

plaats )

( datum )

( handtekening )

Aard van het

goed of de dienst

Volg

Bedrag van de belasting
waarvoor teruggaaf wordt verzocht
Gereserveerd voor
de administratie

Publikatieblad
van

Totaal

Datum en nummer van de
factuur of van het invoerdocument

331

Gereserveerd voor de administratie

leverancier of dienstverrichter

Naam , BTW-nummer indien
bekend , en adres van de

L

nummer

Overzicht van de BTW-bedragen over het tijdvak waarop dit verzoek betrekking heeft

Nr

ir

.

16

/

de Europese Gemeenschappen
.

27 12

.

79

27 . 12 . 79
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BIJLAGE B

MODEL

VERKLARING OMTRENT DE HOEDANIGHEID VAN BELASTINGPLICHTIGE

(Bevoegde dienst en adres )

verklaart dat
( Naam en voornamen of handelsnaam )

{ Aard van de bedrijfsuitoefening)

(Adres van de vestiging)

aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen is onder nummer (*) .

( Datum)

Visum en stempel
van de dienst

( Handtekening , naam en functie)

( 1 ) Indien de aanvrager geen BTW-nummer heeft, moet de bevoegde dienst de reden hiervan vermelden .
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BIJLAGE C

In de toelichting minimaal te verstrekken informatie

A. Het verzoek moet worden gesteld op een formulier dat gedrukt is in één van de officiële talen van de
Europese Gemeenschappen ; dit formulier moet echter worden ingevuld in één van de talen van het
land van teruggaaf.
B. Het verzoek moet in drukletters worden ingevuld en uiterlijk op 30 juni van het jaar volgende op
het jaar waarop het betrekking heeft, worden ingediend bij de bevoegde dienst van de Staat tot
welke het is gericht ( zie sub D ).

C. Het belastingnummer in het land van teruggaaf moet worden vermeld indien de aanvrager dit kent.
D. Het verzoek moet worden ingediend bij de bevoegde dienst ; deze diensten zijn respectievelijk voor :
— België :
— Denemarken :
— BR Duitsland :

— Frankrijk :
— Ierland :

— Italië:

— Luxemburg:
— Nederiand :

— Verenigd Koninkrijk :

E. Het verzoek moet betrekking hebben op aankopen van goederen of diensten die zijn gefactureerd of
op invoer die heeft plaatsgevonden binnen een periode van ten minste drie maanden en ten hoogste
een kalenderjaar. Het verzoek kan evenwel betrekking hebben op een periode van minder dan drie
maanden, wanneer deze periode het resterende gedeelte van een kalenderjaar vormt. De verzoeken
kunnen ook facturen of invoerdocumenten betreffen waarvoor eerder geen verzoek werd ingediend
en die betrekking hebben op handelingen welke tijdens het bedoelde kalenderjaar werden verricht.

F. De aanvrager moet in vak 9, onder a), van het formulier de aard vermelden van de activiteiten
waarvoor de goederenleveringen of de diensten verricht zijn (bij voorbeeld : deelneming aan de in
ternationale tentoonstelling ... te ... van ... tot en met . . ., stand nr. . . ., of: internationaal goe
derenvervoer van . . . naar ... op . . .).
G. Bij het verzoek moet een verklaring worden gevoegd die is afgegeven door de overheid van de Lid
Staat waar de aanvrager is gevestigd en waaruit blijkt dat de aanvrager in deze Staat onderworpen
is aan de belasting over de toegevoegde waarde. Indien evenwel de sub D bedoelde dienst reeds over
een dergelijke verklaring beschikt, behoeft de aanvrager gedurende een jaar, te rekenen vanaf de
daturn van afgifte van de eerste verklaring, geen nieuwe verklaring te verstrekken .
H. Het verzoek moet vergezeld gaan van de originelen van de facturen of invoerdocumenten, waarin de
bedragen van de belasting over de toegevoegde waarde zijn vermeld welke ten laste van de aanvra
ger zijn gekomen .
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I. Het verzoek mag verscheidene facturen of invoerdocumenten omvatten, mits het totaalbedrag aan
belasting over de toegevoegde waarde voor 19 .. niet lager is dan . . . Bfr/Lfr ., . . . DM , . . . pond
sterling, . . . gulden, . . . Dkr., . . . Ffr., . . . lire, . . . Iers £, indien de periode waarop het betrek
king heeft korter is dan een kalenderjaar, maar ten minste drie maanden beloopt,
of niet lager is dan . . . Bfr. /Lfr., . . .. DM, . . . pond sterling, . . . gulden, . . . Dkr., . . . Ffr., . . . lire,
. . . Iers £, indien het verzoek betrekking heeft op een kalenderjaar of op een periode die korter
is dan drie maanden .

J. De vrijgestelde vervoerdiensten zijn die welke worden verricht in het kader van het internationale
goederenvervoer, met name — onder bepaalde voorwaarden — vervoer dat samenhangt met door
voer, uitvoer of invoer van goederen .

K. Elke teruggaaf die op onregelmatige wijze is verkregen kan aanleiding geven tot de oplegging van
boetes of de toepassing van andere strafmaatregelen waarin is voorzien in de wetgeving van de Staat
die de teruggaaf heeft verricht.

L. De overheid van het land van teruggaaf behoudt zich de mogelijkheid voor, de teruggaaf te verrich
ten met een cheque of postwissel op naam van de aanvrager.
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COMMISSIE

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE
van 22 november 1979

houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 74/347/EEG van de Raad
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het zicht
veld en de ruitewissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
( 79/ 1073 /EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gezien Richtlijn 74/ 150/EEG van de Raad van 4 maart
1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevin
gen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van
landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen ( 1 ), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 79/694/EEG (2), en met name de

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatrege
len in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité voor de aanpassing aan de technische vooruit
gang van de richtlijnen voor de opheffing van technische
handelsbelemmeringen in de sector landbouw- en bos
bouwtrekkers,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

artikelen 11 , 12 en 13 ,

Gezien Richtlijn 74/347/EEG van de Raad van 25 juni
1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevin
gen van de Lid-Staten betreffende het zichtveld en de
ruitewissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op
wielen (3),
Gezien Richtlijn 77/536/EEG van de Raad van 28 juni
1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetge
vingen van de Lid-Staten betreffende kantelbeveiligings
inrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wie
len (4),

Overwegende dat het, dank zij de opgedane ervaringen
en rekening houdende met de aangenomen bepalingen
betreffende de kantelbeveiligingsinrichtingen, welke van
invloed zijn op de onderlinge plaatsing van delen en
onderdelen van de bovenbouw van trekkers die van

grote betekenis is voor het zichtveld, thans mogelijk is
de voorschriften betreffende het zichtveld aan te passen
aan de technische vooruitgang ;
Overwegende dat wat betreft de veiligheid in het ver
keer aan landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen
thans hogere eisen worden gesteld ;

(!)
( 2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

84 van 28 . 3 . 1974 , blz. 10 .
205 van 13 . 8 . 1979 , blz. 17 .
191 van 15 . 7 . 1974 , blz . 5 .
220 van 29 . 8 . 1977, blz . 1 .

Richtlijn 74/347/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . In de artikelen 2 en 3 worden de woorden „het

zichtveld of" geschrapt.
2 . Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 3 bis ingelast,
luidende als volgt :
,, Artikel 3 bis

1 . Met ingang van 1 mei 1980 mogen de Lid-Sta

ten om redenen diet verband houden met het zicht
veld van trekkers :

— voor een type trekker de EEG-goedkeuring of de
afgifte van het in artikel 10, lid 1 , laatste streep
je, van Richtlijn 74/ 150/EEG bedoelde docu
ment of de nationale goedkeuring niet weigeren,
— het voor de eerste keer in het verkeer brengen
van trekkers niet verbieden,

indien het zichtveld van dit type trekker of van deze
trekkers voldoet aan de in deze richtlijn gegeven
voorschriften .

2 . Met ingang van 1 oktober 1980 mogen de Lid
Staten :

— het in artikel 10, lid 1 , laatste streepje, van
Richtlijn 74/ 150/EEG bedoelde document niet
langer afgeven voor een type trekker waarvan
het zichtveld niet voldoet aan de in deze richtlijn
gegeven voorschriften ;
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— de nationale goedkeuring weigeren van een type
trekker waarvan het zichtveld niet voldoet aan

Nr. L 331 /21

paalde te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan
onmiddellijk in kennis.

de in deze richtlijn gegeven voorschriften .
3 . Met ingang van 1 januari 1983 kunnen de Lid
Staten het voor de eerste keer in het verkeer brengen
verbieden van trekkers, waarvan het zichtveld niet
voldoet aan de in deze richtlijn gegeven voorschrif

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

ten .".

3 . De bijlage wordt overeenkomstig de bijlage van deze
richtlijn gewijzigd.

Artikel 2

Gedaan te Brussel, 22 november 1979 .

Voor de Commissie

Étienne DAVIGNON

Uiterlijk op 30 april 1980 voeren de Lid-Staten de no
dige maatregelen in om aan het in deze richtlijn be

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Punt 1.4 wordt :

„ Zichtbelemmeringen

Onder „zichtbelemmeringen " worden verstaan de koorden van de sectoren van het
zichthalfrond welke door de aanwezigheid van constructiedelen, b.v . daksteunen, lucht
inlaat- of uitlaatpijpen, en raamlijst van de voorruit, niet kunnen worden waargeno
men .".

Punt 2.2.1.1 wordt :

„De trekker . wordt opgesteld op een horizontaal vlak overeenkomstig figuur 2 . Ter
hoogte van het referentiepunt worden twee puntvormige lichtbronnen, b . v. 2 X 150 W,
12 V, aangebracht die op een onderlinge afstand van 65 mm symmetrisch ten opzichte
van het referentiepunt op een horizontale draagbalk zijn gemonteerd . Deze draagbalk
moet in het middelpunt draaibaar zijn om een verticale as door het referentiepunt. De
balk moet bij meting van de zichtbelemmeringen zo worden opgesteld dat de verbin
dingslijn tussen de lichtbronnen loodrecht staat op de lijn die het zichtbelemmerende
constructiedeel met het referentiepunt verbindt.
De zones waar de schaduwbeelden ( kernschaduw ) van het zichtbelemmerende construc

tiedeel, die bij gelijktijdig of afwisselend inschakelen van beide lichtbronnen op het zicht
halfrond ontstaan, elkaar overlappen moeten als zichtbelemmeringen overeenkomstig
punt 1.4 worden gemeten ( figuur 3 ).".
Punt 2.2.1.2 wordt :

„Zichtbelemmeringen mogen niet groter zijn dan 700 mm.".
Punt 2.2.1.3 wordt :

„Zichtbelemmeringen die door in elkanders buurt gelegen constructiedelen van meer dan
80 mm breedte worden veroorzaakt, moeten zich op een zodanige plaats bevinden dat de
afstand tussen het midden van twee zichtbelemmeringen — gemeten als koorden van het
zichthalfrond — ten minste 2 200 mm bedraagt."
Punt 2.2.1.5 wordt :

„Buiten de zichtsector zijn evenwel zichtbelemmeringen groter dan 700 mm, maar niet
groter dan 1 500 mm toegestaan indien de constructiedelen die deze zichtbelemmeringen
veroorzaken constructief niet anders kunnen worden uitgevoerd of aangebracht : in totaal
mogen er aan elke zijde twee van dergelijke zichtbelemmeringen aanwezig zijn, indien één
niet groter dan 700 mm en de andere niet groter dan 1 500 mm is , of twee van dergelijke
zichtbelemmeringen indien geen van beide groter dan 1 200 mm is.".
v

Punt 2.2.2.1 wordt :

„In plaats van de controle als bedoeld in punt 2.2.1 kan men mathematisch de toelaat
baarheid van verschillende zichtbelemmeringen vaststellen. De punten 2.2.1.2 , 2.2.1.3 ,
2.2.1.4, 2.2.1.5 en 2.2.1.6 regelen de grootte, de verdeling en het aantal van de zichtbe
lemmeringen.".
Punt 2.5 wordt :

„Bij het bepalen van de belemmeringen in de zichtsector worden de door de raamlijst van
de voorruit en enig ander obstakel veroorzaakte zichtbelemmeringen volgens de voor
schriften van punt 2.2.1.4 als één enkele zichtbelemmering beschouwd, op voorwaarde
dat de stand tussen de uiterste punten van die zichtbelemmering niet meer bedraagt dan
700 mm .".
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In figuur 2 wordt de tekening vervangen door onderstaande tekening:

Figuur 2
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