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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 2516/2000 2002/EES/12/47
frá 7. nóvember 2000

um breytingu á almennum meginreglum evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins i 
bandalaginu frá 1995 (ESA-’95) að þvi er varðar skatta og framlög til félagslegra kerfa og 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins, einkum
285. gr.,

m eð hliðsjón a f  tillögu fram kvæ m dastjórnarinnar ( ') ,

m eð h liðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm álanefndar-
innar (2),

í sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  í
251. gr. sáttm álans (3),

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) R eglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá 25. jú n í 1996 
um  evrópskt þjóðhags- og svæ ðisreikningakerfi í 
bandalaginu (4) (ESA -'95) inniheldur viðm iðunar- 
ram m a fyrir sam eiginlega staðla, skilgreiningar, 
flokkanir og reikningsskilareglur sem beita skal v ið  
gerð þjóðhagsreikninga aðildarríkjanna vegna 
hagskýrsluþarfa bandalagsins svo að fá m egi fram 
niðurstöður sem eru  sam anburðarhæ far m illi 
aðildarríkjanna.

2) I 2. gr. reglugerðar (EB ) nr. 2223/96 eru  sett fram 
skilyrðin fyrir heim ild fram kvæ m dastjórnarinnar til að 
sam þykkja breytingar á aðferðafræ ði ESA -'95 sem 
æ tlað er að skýra og bæ ta innihald kerfisins.

opinbera, eins og hún er skilgreind í evrópska 
þjóðhagsreikningakerfinu (ESA).

5) Þegar það er talið m ikilvæ gt geta 
hagskýrsluáæ tlunarnefndin (SPC), sem kom ið var á fót 
m eð ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, K B E (5), 
hagskýrslunefndin um  peningam ál, fjárm ál og 
greiðslujöfnuð (CM FB), sem  var kom ið á fót m eð 
ákvörðun ráðsins 91/115/EBE (6), og nefndin  um  
verga þ jóðarfram leiðslu (V ÞF-nefndin), gefið á lit sitt á 
reikningsskilam eðferð skatta og fram laga til 
félagslegra kerfa í einstökum  löndum.

6) Sam ráð hefur verið  haft v ið  hagskýrsluáætlunar- 
nefndina og hagskýrslunefndina um  peningam ál, 
fjárm ál og greiðslujöfnuð.

7) Sam þykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til 
fram kvæ m dar á reglugerð (EB) nr. 2223/96 í sam ræm i 
v ið  ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. jú n í 1999 
um  reglur um  m eðferð fram kvæ m davalds sem 
fram kvæ m dastjórninni er falið (').

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tilgangur
3) A f þeim  sökum  er nauðsynlegt að v ísa  útskýringum  á 

skráningu skatta og fram laga til félagslegra kerfa í 
ESA-'95 til E vrópuþingsins og ráðsins þar eð þessar 
ú tskýringar hafa í för m eð sér breytingar á 
grunnhugtökum .

4) Sam kvæm t 2. gr. bókunar um  m álsm eðferð vegna o f 
m ikils fjárlagahalla sem varðar 104. gr. sáttm álans 
felur halli á ríkisfjárm álum  í sér nettólántöku hins

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 290, 17.11.2000, bls. 1, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2001 frá 19. júní 
2001 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES- 
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 
44, 6.9.2001, bls. 30.

(') Stjtíð. EB C 21 E, 25.1.2000, bls. 68.
(2) Stjtíð. EB C 75, 15.3.2000, bls. 19.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 13. apríl 2000 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 26. júní 2000 
(Stjtíð. EB C 245, 25.8.2000, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 
3. október 2000 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB).

(4) Stjtíð. EB L 310, 30.11.1996, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð (EB) nr 448/98 (Stjtíð. EB L 58, 27.2.1998, bls. 1).

T ilgangurinn m eð þessari reglugerð er að breyta 
sam eiginlegum  m eginreglum  ESA -'95 að því er varðar 
skatta og fram lög til félagslegra kerfa til að tryggja að gögn 
séu sam anburðarhæ f og gagnsæ  m illi aðildarríkjanna.

2. gr.

Almennar meginreglur

V ið m at á áhrifum  þeirra skatta og fram laga til félagslegra 
kerfa, sem skráð eru  í kerfinu, á ne ttóútlán/nettólántöku hins 
opinbera skal ekki tek ið  tillit til fjárhæ ða sem ólíklegt er að 
verði innheim tar.

(5) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
(6) Stjtíð. EB L 59, 6.3.1991, bls. 19. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 

96/174/EB (Stjtíð. EB L 51, 1.3.1996, bls. 48).
(') Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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í  sam ræ m i við það skulu áh rif skatta og fram laga til 
félagslegra kerfa, sem skráð eru  í kerfinu á rekstrargrunni, á 
ne ttóútlán/nettólántöku hins opinbera vera, þegar til 
hæ filega langs tím a er litið, jafng ild  sam svarandi fjárhæ ðum  
sem  raunverulega fást innborgaðar.

3. gr.
Meðferð skatta og framlaga til félagslegra kerfa i 

reikningunum
H æ gt er að styðjast v ið  tvenns konar he im ild ir v ið  
skráningu skatta og fram laga til félagslegra kerfa í 
reikningunum : fjárhæ ðir sem kom a annaðhvort fram  í 
skattaálagningu og -fram tölum  eða greiðslukvittunum .
a) E f  stuðst er v ið  skattaálagningu og -fram töl skal 

leiðrétta fjárhæ ðirnar m eð stuðli sem endurspeglar 
álagðar og fram taldar fjárhæ ðir sem aldrei verða 
innheim tar. Ö nnur hugsanleg m eðferð er að 
fjárm agnsm illifæ rsla yfir í v iðkom andi geira sé skráð 
sem jafng ild i söm u leiðréttingar. Á æ tla skal stuðlana á 
grundvelli fyrri reynslu  og þeirra væ ntinga sem gerðar 
eru  hverju  sinni að því er varðar álagðar og fram taldar 
fjárhæ ðir sem verða aldrei innheim tar. M ism unandi 
tegundir skatta og fram laga til félagslegra kerfa skulu 
hafa hver sinn stuðul. H vert land ákvarðar stuðlana fyrir 
sig enda sé aðferðin háð fyrirfram sam þykki 
fram kvæ m dastjórnarinnar (H agstofu 
Evrópubandalaganna).

b) E f  stuðst er v ið  greiðslukvittanir skulu þæ r m iðaðar v ið  
ákveðinn tím a þannig að rekja m egi greiðsluna til þess 
tím a þegar starfsem in, sem g a f tilefni til 
skattskuldarinnar, átti sér stað (eða þegar skatturinn var 
ákvarðaður,að því er varðar sum a tekjuskatta). Þessa 
leiðréttingu m á byggja á m eðaltali tím am ism unarins 
m illi starfsem innar (eða tím ans þegar skattur er 
ákvarðaður) og tím asetningar kvittunarinnar.

4. gr.
Sannprófun

1. F ram kvæ m dastjórnin (H agstofa E vrópubandalaganna) 
skal sannprófa að aðildarríkin kom i í fram kvæ m d 
m eginreglunum  sem m æ lt er fyrir um  í þessari reglugerð.

2. Frá og m eð árinu  2000 skulu aðildarríkin, fyrir lok 
hvers árs, láta fram kvæ m dastjórninni (H agstofu E vrópu
bandalaganna) í té nákvæ m a lýsingu á þeim  aðferðum  sem 
þau  hyggjast beita gagnvart hinum  ým su flokkum  skatta og 
fram laga til félagslegra kerfa til þess að fram kvæ m a þessa 
reglugerð.

3. A ðferðirnar, sem beitt er og hugsanlegar breytingar, 
skulu háðar sam kom ulagi m illi þeirra aðildarríkja sem hlut 
eiga að m áli og fram kvæ m dastjóm arinnar (H agstofu 
Evrópubandalaganna).
4. F ram kvæ m dastjórnin (H agstofa Evrópubandalaganna) 
skal upplýsa hagskýrsluáæ tlunarnefndina, hagskýrslu- 
nefnd ina um  peningam ál, fjárm ál og greiðslujöfnuð og 
nefndina um  verga þjóðarfram leiðslu  um  aðferðir og 
útreikning fram angreindra stuðla.

P. gr.
Framkvæmd

Fram kvæ m dastjórnin skal, innan 6 m ánaða frá sam þykkt 
þessarar reglugerðar, innleiða nauðsynlegar breytingar til að 
beita ákvæðum  þessarar reglugerðar í tex ta v iðauka A  við  
reglugerð (EB) nr. 2223/96 í sam ræm i við  m álsm eðferðina í
4. gr. þeirrar reglugerðar.

6. gr.
Málsmeðferð nefndar

í  stað 4. gr. reglugerðar (EB ) nr. 2223/96 kom i eftirfarandi: 
„4. gr.
1. F ram kvæ m dastjórnin skal n jó ta aðstoðar
hagskýrsluáæ tlunarnefndarinnar (hér á eftir kölluð 
„nefndin“).
2. Þegar v ísað er til þessarar greinar skulu 4. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB gilda m eð hliðsjón  af 
ákvæðum  8. gr. hennar.
T ím abilið, sem m æ lt er fyrir um  í 3. mgr. 4. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera þrír m ánuðir
3. N efndin  setur sér starfsreglur.“

7. gr.
Gildistaka

1. R eglugerð þessi öðlast gildi á tuttasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíáindum  E vrópubandalaganna.
2. A ðildarríkjum  er heim ilt að fara fram  á það við 
fram kvæ m dastjórnina að þau  fái aðlögunartím abil, sem ekki 
sé lengra en tvö ár, til þess að sam ræ m a bókhaldskerfi sín 
þessari reglugerð.

R eglugerð þessi er b indandi í heild sinni og gildir í öllum  aðildarríkjunum  án frekari lögfestingar.

G jört í B russel 7. nóvem ber 2000.

F yrir  hön d  Evrópuþingsins, F yrir  hönd  ràâsins,
N. FONTAINE L. FABIUS

forseti. forseti.


