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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 12. febrúar 1997

um hvernig fara skuli með tekjur fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu vegna framkvæmdar á
tilskipun ráðsins 89/130/EBE, KBE um samræmingu skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu

á markaðsvirði(*)

(97/157/EB, KBE)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/130/EBE, KBE frá 13. febrúar
1989 um samræmingu skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu
á markaðsvirði (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Til að skilgreina verga þjóðarframleiðslu á markaðsvirði (VÞFmv)
samkvæmt 1. gr. tilskipunar 89/130/EBE, KBE, sem gildir með
tilvísun til 1. mgr. 8. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá
25. júní 1996 um evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfið í
bandalaginu (2) meðan ákvörðun 94/728/EB, KBE (3) er enn í
gildi, er nauðsynlegt að gera ljósari grein fyrir meðferð á tekjum
fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu samkvæmt gildandi
evrópska þjóðhagsreikningakerfinu (EÞK).

Í aðra útgáfu EÞK vantar bein ákvæði um skráningu á tekjum
fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu, einkum óskiptum tekjum.

Því er nauðsynlegt að túlka reglur annarrar útgáfu EÞK í samræmi
við þessar meginreglur svo að hægt sé að gera skýra grein fyrir
hvernig skrá skuli slíkar tekjur.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 6. gr.
tilskipunar 89/130/EBE, KBE.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Að því er varðar framkvæmd tilskipunar 89/130/EBE, KBE teljast
tekjur fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu vera annars vegar
vextir af innlánum og öðrum fjárfestingum og hins vegar greiddur
arður af hlutabréfum í eigu fyrirtækjanna. Heimilt er að greiða
fjárfestum þessar tekjur eða bæta þeim við höfuðstól.

Þegar þessar tekjur eru greiddar út eru þær skráðar í
tekjuskiptingarreikning hluthafanna sem tekjur af eignum og
atvinnurekstri (kennið R40 í gildandi EÞK).

Þegar þessar tekjur eru ekki greiddar út ber að fara með þær sem
tekjur sem fyrirtækið um sameiginlega fjárfestingu greiðir út til
hluthafa sinna og hluthafarnir fjárfesta strax aftur í fyrirtækinu.
Því ber að skrá þessar tekjur sem tekjur af eignum og atvinnurekstri
eins og um sé að ræða tekjur sem hafa verið greiddar út. Enn
fremur er sama fjárhæð færð sem hlutabréf í fjárhagsreikningi
hluthafanna.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 12. febrúar 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yves-Thibault DE SILGUY

framkvæmdastjóri.

___________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 60, 1.3.1997, bls. 63, var nefnd í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/1999 frá 29. janúar 1999
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.
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