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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 471/2009 

frá 6. maí 2009 

um hagskýrslur Bandalagsins um utanríkisverslun við lönd utan Bandalagsins og um niðurfellingu 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1172/95 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 

1. mgr. 285. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 

251. gr. sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tölfræðilegar upplýsingar um viðskipti milli 

aðildarríkja og landa utan Bandalagsins eru afar 

mikilvægar fyrir efnahags- og viðskiptastefnu 

Bandalagsins og til að greina markaðsþróun fyrir 

einstakar vörur. Bæta ætti gagnsæi hagskýrslukerfisins 

til að gera því kleift að bregðast við breytingum í 

stjórnsýsluumhverfi og til að uppfylla nýjar kröfur 

notenda. Því ætti ný reglugerð, í samræmi við kröfurnar 

sem settar eru fram í 2. mgr. 285. gr. sáttmálans, að 

koma í stað reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1172/95 frá 

22. maí 1995 um hagskýrslur um vöruviðskipti 

Bandalagsins og aðildarríkjanna við lönd utan 

Bandalagsins (3). 

2) Hagskýrslur um utanríkisverslun eru byggðar á gögnum 

úr tollskýrslum, eins og kveðið er á um í reglugerð 

ráðsins (EBE) nr. 2913/92 frá 12. október 1992 um 

tollalög Bandalagsins (4) (hér á eftir nefnd „tollalögin―). 

Þróun til samræmis í Evrópu og meðfylgjandi 

breytingar á tollafgreiðslu, þ.m.t. samgild leyfi til að 

nota einfaldaða yfirlýsingu eða staðbundna 

tollafgreiðslu ásamt miðlægri tollafgreiðslu sem mun 

leiða af núverandi ferli nútímavæðingar 

tollafgreiðslunnar, eins og mælt er fyrir um í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 450/2008 frá 

23. apríl 2008 um tollalög Bandalagsins (tollalög færð 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 23. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

105/2011 frá 30. september 2011 um breytingu á XXI. viðauka 

(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 1.12.2011, bls. 17. 

(1) Stjtíð. ESB C 70, 15.3.2008, bls. 1. 

(2) Álit Evrópuþingsins frá 23. september 2008 (hefur enn ekki verið 

birt í Stjórnartíðindunum), sameiginleg afstaða ráðsins frá 16. 

febrúar 2009 (Stjtíð. ESB C 75 E, 31.3.2009, bls. 58) og afstaða 

Evrópuþingsins frá 2. apríl 2009 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum). 

(3) Stjtíð. EB L 118, 25.5.1995, bls. 10. 

(4) Stjtíð. EB L 302, 19.10.1992, bls. 1. 

til nútímahorfs) (5) (hér á eftir nefnd „tollalög færð til 

nútímahorfs―), gefur færi á nokkrum breytingum. Hún 

gerir það einkum nauðsynlegt að breyta aðferðinni við 

að taka saman hagskýrslur um utanríkisverslun, að 

endurskoða hugtakið um innflutnings- eða 

útflutningsaðildarríki og að skilgreina nákvæmar 

gagnalindir til samantektar hagskýrslna Bandalagsins. 

3) Einföldun á formkröfum við tollferli og -eftirlit 

samkvæmt tollalögum færðum til nútímahorfs getur leitt 

til þess að tollskýrslur séu ekki tiltækar. Samþykkja ætti 

ráðstafanir sem tryggja að þau fyrirtæki sem hagnast á 

þeirri einföldun láti í té hagtölugögn til að viðhalda 

heildstæðri samantekt á hagskýrslum um 

utanríkisverslun. 

4) Með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 

nr. 70/2008/EB frá 15. janúar 2008 um pappírslaust 

umhverfi fyrir tollframkvæmd og viðskipti (6) verður 

komið á fót rafrænu tollkerfi fyrir skipti á gögnum úr 

tollskýrslum. Til að skrá vöruflæði milli aðildarríkja og 

landa utan Bandalagsins og til að tryggja að gögn um 

innflutning og útflutning séu tiltæk í hlutaðeigandi 

aðildarríki er þörf á ráðstöfunum milli tolla- og 

hagskýrsluyfirvalda og ber að tilgreina hverjar þær eru. Í 

þessu felast reglur um gagnaskipti milli stjórnsýslu-

stofnana aðildarríkjanna. Þetta gagnaskiptakerfi ætti að 

nýta sér eins og unnt er uppbyggingu tollyfirvalda. 

5) Til að tengja útflutning og innflutning Bandalagsins því 

aðildarríki sem í hlut á er nauðsynlegt að taka saman 

gögn um aðildarríki ákvörðunarstaðar fyrir innflutning 

og það aðildarríki sem útflutningurinn fer raunverulega 

til. Aðildarríki þessi ættu, þegar til meðallangs tíma er 

litið, að verða innflutnings- og útflutningsaðildarríki 

fyrir hagskýrslur um utanríkisverslun. 

6) Í þessari reglugerð ætti að flokka útflutningsvörur í 

samræmi við sameinaða nafnaskrá sem komið var á með 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 

um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og 

sameiginlegu tollskrána (7) (hér á eftir nefnd 

„sameiginlega nafnaskráin―). 

  

(5) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 23, 26.1.2008, bls. 21. 

(7) Stjtíð. EB L 256, 7.9.1987, bls. 1. 
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7) Skrá ætti gjaldmiðil í samanteknum vörureikningum 

útflutnings og innflutnings til að uppfylla þarfir 

Seðlabanka Evrópu og framkvæmdastjórnarinnar fyrir 

upplýsingar um hlutfall evrunnar í alþjóðaviðskiptum 

með vörur. 

8) Í samningaviðræðum og við stjórnun innri markaðarins 

ætti að láta framkvæmdastjórninni í té nákvæmar 

upplýsingar um fríðindameðferð vara sem fluttar eru inn 

í Bandalagið. 

9) Greiðslujöfnuður og þjóðhagsreikningar nýta gögn úr 

hagskýrslum um utanríkisverslun. Þær breytur sem þörf 

er á fyrir samantekt greiðslujafnaðar ættu að verða hluti 

af bindandi og stöðluðu gagnamengi. 

10) Hagskýrslur aðildarríkjanna um tollvörugeymslur og 

frísvæði falla ekki undir samræmd ákvæði. Samantekt 

þessara hagskýrslna til notkunar innanlands er þó 

valkvæð. 

11) Aðildarríki ættu að láta Hagstofu Evrópubandalaganna í 

té árlega samantekin gögn um utanríkisverslun sem 

sundurliðuð eru eftir fyrirtækjaeinkennum en þau verða 

meðal annars notuð til að auðvelda greiningu á því 

hvernig evrópsk fyrirtæki starfa alþjóðlega. Fyrirtæki og 

vöruviðskipti eru tengd með gögnum um innflytjanda 

og útflytjanda á tollskýrslu og gögnum sem krafist er 

með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 177/2008 frá 20. febrúar 2008 um að setja 

sameiginlegan ramma fyrir fyrirtækjaskrár vegna 

hagskýrslugerðar (1). 

12) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 um evrópskar 

hagskýrslur (2) er kveðið á um tilvísunarramma fyrir 

ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. Mjög 

nákvæmar upplýsingar um vöruviðskipti krefjast þó 

sérstakra reglna um trúnaðarkvöð ef þessar hagskýrslur 

eiga að koma að gagni. 

13) Afhending gagna, sem eru háð trúnaðarkvöðum í 

hagskýrslum, ákvarðast af reglunum sem settar eru fram 

í reglugerð (EB) nr. 223/2009 og í reglugerð ráðsins 

(KBE, EBE) nr. 1588/90 frá 11. júní 1990 um 

afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í 

hagskýrslum til Hagstofu Evrópubandalaganna (3). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 61, 5.3.2008, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164. 

(3) Stjtíð. EB L 151, 15.6.1990, bls. 1. 

Ráðstafanir, sem gerðar eru í samræmi við þessar 

reglugerðir, tryggja efnislega og röklega verndun 

trúnaðargagna og tryggja að engin ólögleg birting 

upplýsinga og notkun gagnanna til annars en 

hagskýrslugerðar eigi sér stað við gerð og miðlun 

hagskýrslna Bandalagsins. 

14) Við gerð og miðlun hagskýrslna Bandalagsins 

samkvæmt þessari reglugerð ættu hagskýrsluyfirvöld 

Bandalagsins og einstakra landa að taka mið af 

meginreglum evrópskra reglna um starfsvenjur á sviði 

hagskýrslna, sem samþykktar voru af hálfu 

hagskýrsluáætlunarnefndarinnar 24. febrúar 2005 og 

fylgja tilmælum framkvæmdastjórnarinnar frá 

25. maí 2005 um sjálfstæði, heiðarleika og ábyrgð 

innlendra hagskýrsluyfirvalda og hagskýrsluyfirvalda 

Bandalagsins. 

15) Setja ætti saman sérstök ákvæði sem gilda ættu uns 

breytingar í tollalöggjöf leiða til viðbótargagna um 

tollskýrslur og uns löggjöf Bandalagsins krefst rafrænna 

skipta á tollgögnum. 

16) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 

þessarar reglugerðar og því verður betur náð á vettvangi 

Bandalagsins vegna umfangs og áhrifa þess er 

Bandalaginu er heimilt að samþykkja ráðstafanir, þ.e. að 

koma á fót sameiginlegum ramma um kerfisbundna 

hagskýrslugerð um utanríkisverslun Bandalagsins í 

samræmi við nálægðarregluna, eins og hún er sett fram í 

5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins 

og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra 

en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu 

markmiði. 

17) Samþykkja ætti nauðsynlegar ráðstafanir til 

framkvæmdar á þessari reglugerð í samræmi við 

ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 

reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 

framkvæmdastjórninni er falið (4). 

18) Einkum ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að 

aðlaga skrár yfir tollmeðferð eða viðurkennt tollferli eða 

notkun sem ákvarðar útflutning eða innflutning fyrir 

hagskýrslur um utanríkismál; að samþykkja ólíkar eða 

sérstakar reglur fyrir vörur eða hreyfingar sem, af 

aðferðafræðilegum ástæðum, krefjast sérstakra ákvæða, 

að aðlaga skrá yfir vörur og hreyfingar sem falla ekki 

undir hagskýrslur um utanríkismál; að tilgreina 

gagnalindir aðrar en tollskýrslur fyrir færslur um 

innflutning og útflutning ákveðinna vara eða hreyfingar; 

að tilgreina hagtölugögn, þ.m.t. kóða sem nota á; að 

ákveða kröfur um gögn sem varða sérstakar vörur eða 

  

(4) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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hreyfingar; að ákveða kröfur fyrir samantekt hagskýrslna; 

að tilgreina eiginleika úrtaks; að ákveða tímabil og 

sundurliðun fyrir viðskiptalönd, vörur og gjaldmiðla; og 

einnig að aðlaga skilafrest hagskýrslna, efni, umfang og 

skilyrði fyrir endurskoðun eldri hagskýrslna; og að setja 

skilafrest hagskýrslna um utanríkisverslun eftir 

fyrirtækjaeinkennum og hagskýrslna um utanríkisverslun 

eftir gjaldmiðli vörureiknings. Samþykkja skal 

ráðstafanir þessar í samræmi við reglunefndarmeðferð 

með grannskoðun, eins og kveðið er á um í 5. gr. a í 

ákvörðun 1999/468/EB, þar eð þær eru almenns eðlis og 

þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar 

reglugerðar, m.a. með því að bæta við hana nýjum, 

veigalitlum atriðum. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Með þessari reglugerð er komið á fót sameiginlegum ramma 

fyrir kerfisbundna framleiðslu á hagskýrslum um vöruviðskipti 

Bandalagsins við lönd utan þess (hér á eftir nefnt „hagskýrslur 

um utanríkisverslun―). 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 

segir: 

a) „vörur―: öll færanleg eign, þ.m.t. raforka, 

b) „hagskýrslusvæði Bandalagsins―: „tollsvæði Bandalagsins― 

eins og það er skilgreint í tollalögum með þeirri viðbót að 

Helgoland telst vera á yfirráðasvæði Þýskalands, 

c) „innlend hagskýrsluyfirvöld―: hagstofur aðildarríkjanna og 

aðrir aðilar sem bera ábyrgð á að gera hagskýrslur um 

utanríkisverslun í hverju aðildarríki, 

d) „tollyfirvöld―: „tollyfirvöld― eins og þau eru skilgreind í 

tollalögum, 

e) „tollskýrsla―: „tollskýrsla― eins og hún er skilgreind í 

tollalögum, 

f) „ákvörðun tollyfirvalda―: opinberar aðgerðir tollyfirvalda 

sem varða samþykktar tollskýrslur og hefur réttaráhrif á 

einn eða fleiri einstaklinga. 

3. gr. 

Gildissvið 

1. Í hagskýrslum um utanríkisverslun skal skrá innflutning 

og útflutning vara. 

Aðildarríki skulu skrá útflutning þegar vörur fara frá 

hagskýrslusvæði Bandalagsins í samræmi við eina af 

eftirfarandi tollmeðferðum, viðurkenndum tollferlum eða 

notkun sem mælt er fyrir um í tollalögunum: 

a) útflutningur, 

b) ytri aðvinnsla, 

c) endurútflutningur að lokinni innri aðvinnslu eða vinnslu 

vöru undir tolleftirliti. 

Aðildarríki skulu skrá innflutning þegar vörur koma til 

hagskýrslusvæðis Bandalagsins í samræmi við eitt af 

eftirfarandi tollferlum sem mælt er fyrir um í tollalögunum: 

a) afgreiða í frjálst flæði, 

b) innri aðvinnsla, 

c) vinnsla á vöru undir tolleftirliti. 

2. Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem miða að því að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar varðandi aðlögun að 

skránni um tollmeðferð eða viðurkennt tollferli eða notkun sem 

um getur í 1. mgr., til að taka tillit til breytinga á tollalögum eða 

ákvæða sem leiða af alþjóðasamningum í samræmi við 

reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og um getur í 

3. mgr. 11. gr. 

3. Ákveðnar vörur eða hreyfingar kalla á sérstök ákvæði af 

aðferðafræðilegum ástæðum. Þetta varðar iðjuver, skip og 

loftför, sjávarafurðir, vörur sem seldar eru til skipa og loftfara, 

hlutasendingar á vörum, hergögn, vörur til eða frá stöðvum á 

hafi úti, geimför, raforku og gas og úrgangsefni (hér á eftir 

nefnd „sérstakar vörur eða hreyfingar―). 

Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því að bæta 

við hana, það sem varðar sérstakar vörur og hreyfingar og 

mismunandi eða sérstök ákvæði þeim tengdum, í samræmi við 

reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og um getur í 

3. mgr. 11. gr. 
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4. Tilteknar vörur eða hreyfingar skulu verða undanskildar 

frá hagskýrslum um utanríkisverslun af aðferðafræðilegum 

ástæðum. Þetta varðar gulleign seðlabanka og greiðslumiðla 

sem eru löglegir gjaldmiðlar; vörur sem ætlaðar eru til 

diplómatískrar eða svipaðrar notkunar; flutning vara milli 

innflutnings- og útflutningsaðildarríkis og innlendra herja þeirra 

sem eru staðsettir utanlands og einnig ákveðnar vörur sem 

erlendur herafli kaupir eða selur; tilteknar vörur sem falla ekki 

undir verslunarviðskipti; flutningar á skotbúnaði gervihnatta 

áður en þeim er skotið á loft; vörur fyrir eða eftir viðgerð; vörur 

fyrir eða eftir tímabundna notkun; vörur sem notaðar eru til að 

flytja sérsniðnar upplýsingar og niðurhalaðar upplýsingar; og 

vörur sem tilkynnt er um munnlega til tollyfirvalda og eru 

annaðhvort viðskiptalegs eðlis, að því tilskildu að verðgildi 

þeirra fari ekki yfir 1000 evra þröskuld eða 1000 kg í nettó 

þyngd, eða eru ekki viðskiptalegs eðlis. 

Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því að bæta 

við hana, varðandi undanþágu vara eða hreyfinga frá 

hagskýrslum um utanríkisverslun, í samræmi við 

reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og um getur í 

3. mgr. 11. gr. 

4. gr. 

Gagnalindir 

1. Tollskýrsla skal vera gagnalindin fyrir færslur um 

innflutning og útflutning vara eins og um getur í 1. mgr. 3. gr., 

þ.m.t. hugsanlegar breytingar á hagtölugögnum vegna 

ákvarðana tollayfirvalda þar að lútandi. 

2. Þegar frekari einföldun formkrafna við tollferli og -eftirlit, 

skv. 116. gr. tollalaga sem færð hafa verið til nútímahorfs, leiðir 

til þess að tollyfirvöld hafa ekki aðgang að færslum um 

innflutning og útflutning skal viðskiptaaðilinn, sem 

einföldunina fékk, láta í té hagtölugögnin, sem skilgreind eru í 

5. gr. þessarar reglugerðar. 

3. Aðildarríki geta haldið áfram að nota aðrar gagnalindir til 

að taka saman landsbundnar hagskýrslur fram að dagsetningu 

framkvæmdar tilhögunarinnar um gagnkvæm gagnaskipti með 

rafrænum hætti eins og um getur í 2. mgr. 7. gr. 

4. Nota má gagnalindir, aðrar en tollskýrslu, fyrir sérstakar 

vörur eða hreyfingar sem um getur í 3. mgr. 3. gr. 

5. Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því að bæta 

við hana, varðandi gagnasöfnunina skv. 2. og 4. mgr. þessarar 

greinar, í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun, 

eins og um getur í 3. mgr. 11. gr. Ráðstafanir þessar munu taka 

ýtrasta tillit til þess hversu nauðsynlegt er að setja upp skilvirkt 

kerfi sem myndi lágmarka stjórnsýslubyrði á viðskiptaaðila og 

stjórnsýslu. 

5. gr. 

Hagtölugögn 

1. Aðildarríki skulu afla sér eftirfarandi gagna úr færslum 

yfir innflutning og útflutning sem um getur í 1. mgr. 3. gr.: 

a) viðskiptaflæði (innflutningur, útflutningur), 

b) mánaðarlegt viðmiðunartímabil, 

c) tölfræðilegt verðmæti varanna við landamæri innflutnings- 

eða útflutningsaðildarríkja, 

d) magn tilgreint í nettó þyngd og í viðbótareiningu ef þess er 

getið í tollskýrslunni, 

e) viðskiptaaðili, innflytjandi eða viðtakandi í innflutningi og 

útflytjandi eða sendandi í útflutningi, 

f) innflutnings- eða útflutningsaðildarríki, sem er aðildarríkið 

þar sem tollskýrslan er lögð fram, ef þess er getið í 

tollskýrslunni: 

(i) fyrir innflutning, aðildarríki ákvörðunarstaðar, 

(ii) fyrir útflutning, það aðildarríki þar sem útflutningurinn 

á sér raunverulega stað, 

g) viðskiptaland, sem er: 

(i) fyrir innflutning, upprunaland og sendingarland, 

(ii) fyrir útflutning, síðasta þekkta ákvörðunarland, 

h) vörurnar samkvæmt sameinaðri nafnaskrá, sem eru: 

(i) fyrir innflutning, vörukóðinn í undirlið samþætta 

tollskrárkerfis Evrópubandalagsins (TARIC), 

(ii) fyrir útflutning, vörukóðinn í undirlið sameinuðu 

tollnafnaskrárinnar, 

i) tollmeðferðarkóðinn sem notaður verður til að ákvarða 

meðferð í hagtölum, 

j) tegund viðskipta, ef þess er getið í tollskýrslunni, 

k) fríðindameðferð á innflutningi, þegar tollyfirvöld veita 

hana, 

l) gjaldmiðill vörureiknings, ef hans er getið á tollskýrslunni, 

m) flutningsmáti, þar sem veittar eru upplýsingar um: 

(i) flutningsmáta við landamæri, 

(ii) flutningsmáta innanlands, 

(iii) gám. 
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2. Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem eiga að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við 

hana að því er varðar frekari lýsingu á gögnum sem um getur í 

1. mgr. þessarar greinar, þ.m.t. kóðunum sem verða notaðir, í 

samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og 

um getur í 3. mgr. 11. gr. 

3. Gögnin skulu vera hluti af tollskýrslunni þegar annars er 

ekki getið og með fyrirvara um tollalöggjöfina. 

4. Takmarkaðra gagna kann að vera krafist fyrir sérstakar 

vörur eða hreyfingar sem um getur í 3. mgr. 3. gr. og gögn sem 

látin eru í té í samræmi við 2. mgr. 4. gr. 

Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, með því að bæta við 

hana að því er varðar takmörkuð gögn, í samræmi við 

reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og um getur í 

3. mgr. 11. gr. 

6. gr. 

Samantekt hagskýrslna um utanríkisverslun 

1. Aðildarríki skulu taka saman hagtölur um innflutning og 

útflutning vara fyrir hvert mánaðarlegt viðmiðunartímabil í 

verðmæti og magni með: 

a) vörunúmerum, 

b) innflutnings- eða útflutningsaðildarríkjum, 

c) viðskiptalöndum, 

d) meðferð í hagtölum, 

e) tegund viðskipta, 

f) fríðindameðferð á innflutningi, 

g) flutningsmáta. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að ákvarða 

framkvæmdarákvæði fyrir samantekt hagtalna í samræmi við 

málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

2. Aðildarríki skulu taka saman árlegar hagskýrslur um 

verslun eftir fyrirtækjaeinkennum, nánar tiltekið 

atvinnustarfsemi fyrirtækis samkvæmt bálk eða tveggja 

tölustafa sundurliðun sameiginlegu atvinnugreinaflokkunar 

Evrópubandalaganna (NACE) og stærðarflokkum eftir fjölda 

starfsmanna. 

Taka skal saman hagskýrslurnar með því að tengja gögn um 

fyrirtækjaeinkenni skv. reglugerð (EB) nr. 177/2008 við gögn 

skv. 1. mgr. 5. gr. þessarar reglugerðar um innflutning og 

útflutning. Í þessu skyni skulu innlend tollyfirvöld láta 

innlendum hagskýrsluyfirvöldum í té auðkennisnúmer 

viðkomandi viðskiptaaðila. 

Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við 

hana, að því er varðar tengsl við gögnin og hagskýrslurnar sem 

taka á saman, í samræmi við reglunefndarmeðferðina með 

grannskoðun, eins og um getur í 3. mgr. 11. gr. 

3. Aðildarríkin skulu, á tveggja ára fresti, taka saman 

hagskýrslur um verslun, sundurliðaðar eftir gjaldmiðli 

vörureiknings. 

Aðildarríkin skulu taka saman hagskýrslur með því að taka 

úrtak, lýsandi fyrir þýðið út færslum innflutnings og útflutnings 

úr tollskýrslum sem hafa gögn um gjaldmiðil vörureiknings. Ef 

gjaldmiðill vörureiknings fyrir útflutning er ekki skráður á 

tollskýrslu skal framkvæma könnun til að safna umbeðnum 

gögnum. 

Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar m.a. með því að bæta 

við hana að því er varðar eiginleika úrtaksins, tímabilið og 

flokkun fyrir viðskiptalönd, vörur og gjaldmiðla, í samræmi við 

reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og um getur í 

3. mgr. 11. gr. 

4. Aðildarríki geta tekið saman fleiri hagtölur til notkunar 

innanlands þegar viðkomandi gögn eru í tollskýrslum. 

5. Aðildarríkjum skal ekki vera skylt að taka saman og 

afhenda framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópu-

bandalaganna) hagskýrslur um utanríkisverslun sem, samkvæmt 

tollalögunum eða landsbundnum fyrirmælum, eru ekki enn 

skráðar eða hægt er að leiða beinlínis af öðrum gögnum í þeim 

tollskýrslum sem lagðar eru fram hjá tollyfirvöldum þeirra. 

Afhending eftirfarandi gagna er því valkvæð fyrir aðildarríkin: 

a) fyrir innflutning, aðildarríki ákvörðunarstaðar, 

b) fyrir útflutning, það aðildarríki þar sem útflutningurinn á 

sér raunverulega stað, 

c) tegund viðskipta. 

7. gr. 

Gagnaskipti 

1. Innlend hagskýrsluyfirvöld skulu, án tafar og eigi síðar en 

í næsta mánuði á eftir þeim þegar tollskýrslur voru samþykktar 

eða þegar tollyfirvöld tóku ákvarðanir þeim viðkomandi, fá 

færslur frá tollyfirvöldum um innflutning og útflutning úr 

tollskýrslum sem eru lagðar fram hjá þessum yfirvöldum. 

Færslurnar skulu a.m.k. innihalda hagtölugögnin sem eru skráð 

í 5. gr. og eru, samkvæmt tollalögum eða innlendum 

fyrirmælum, til staðar í tollskýrslunni. 
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2. Tollyfirvöld skulu tryggja að færslur um innflutning og 

útflutning séu afhentar hagskýrsluyfirvöldum hvers aðildarríkis 

frá og með dagsetningu framkvæmdar tilhögunar um 

gagnkvæm gagnaskipti með rafrænum hætti, sem vísað er til í 

færslu sem: 

a) fyrir innflutning aðildarríki ákvörðunarstaðar, 

b) fyrir útflutning, það aðildarríki þar sem útflutningurinn á 

sér raunverulega stað. 

Framkvæma skal tilhögun um gagnkvæm gagnaskipti eigi síðar 

en þegar 1. þáttur 2. kafla I. bálks tollalaga sem færð hafa verið 

til nútímahorfs taka gildi. 

3. Heimilt er að ákvarða framkvæmdarákvæði, sem mæla 

fyrir um afhendinguna sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, 

í samræmi við tilhögunina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

8. gr. 

Afhending hagskýrslna um utanríkisverslun til 

framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 

Evrópubandalaganna) 

1. Aðildarríki skulu afhenda framkvæmdastjórninni 

(Hagstofu Evrópubandalaganna) hagskýrslurnar sem um getur í 

1. mgr. 6. gr. eigi síðar en 40 dögum frá lokum hvers 

mánaðarlegs viðmiðunartímabils. 

Aðildarríki skulu tryggja að hagskýrslurnar innihaldi 

upplýsingar um allan innflutning og útflutning á viðkomandi 

viðmiðunartímabili og geri breytingar þegar upplýsingar eru 

ekki til staðar. 

Aðildarríki skulu skila uppfærðum hagskýrslum þegar breyting 

hefur orðið á þeim hagskýrslum sem áður hefur verið skilað. 

Aðildarríki skulu taka með tölfræðilegar upplýsingar, sem 

þagnarskylda hvílir á, í þeim hagskýrslum sem afhentar eru 

framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna). 

Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því að bæta 

við hana breytingum á skilafresti hagskýrslna, innihaldi, 

umfangi og endurskoðun þeirra hagskýrslan sem áður hefur 

verið skilað, í samræmi við reglunefndarmeðferð með 

grannskoðun eins og um getur í 3. mgr. 11. gr. 

2. Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem er ætlað að breyta 

veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar m.a. með því að bæta 

við hana breytingum á skilafresti hagskýrslna um verslun eftir 

fyrirtækjaeinkennum sem um getur í 2. mgr. 6. gr. og 

hagskýrslna sem sundurliðaðar eru eftir gjaldmiðli 

vörureikninga sem um getur í 3. mgr. 6. gr., í samræmi við 

reglunefndarmeðferð með grannskoðun eins og um getur í 

3. mgr. 11. gr. 

3. Aðildarríki skulu afhenda hagskýrslurnar á rafrænu formi, 

í samræmi við staðal um gagnaskipti. Heimilt er að ákvarða 

hagnýta tilhögun við afhendingu niðurstaðnanna í samræmi við 

málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

9. gr. 

Gæðamat 

1. Í þessari reglugerð gilda eftirfarandi gæðaviðmiðanir um 

hagskýrslurnar sem afhenda skal: 

a) „notagildi―: að hve miklu leyti hagskýrslur uppfylla 

núverandi og hugsanlegar þarfir notenda, 

b) „nákvæmni―: hversu nærri áætlanir eru óþekktum 

sanngildum, 

c) „innan tímamarka―: tímabilið frá því að atburður eða 

fyrirbæri eiga sér stað þar til upplýsingarnar, sem lýsa þeim, 

liggja fyrir, 

d) „rétt tímasetning―: tíminn milli birtingardags gagna og 

áætlaðs markdags (þ.e. dagsins þegar hefði átt að birta 

gögnin), 

e) „aðgengileiki― og „skýrleiki―: skilyrðin og með hvaða hætti 

notendur geta fengið gögn, notað þau og túlkað, 

f) „samanburðarhæfi―: mat á áhrifum af mismunandi beitingu 

hagskýrsluhugtaka, mælitækja og verklagsreglna þegar 

bornar eru saman hagskýrslur mismunandi landsvæða, 

starfsgreinasviða eða tímabila, 

g) „samfella―: til að unnt sé að setja gögnin margvíslega 

saman og í margvíslegum tilgangi á áreiðanlegan hátt. 

2. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu 

Evrópubandalaganna) í té skýrslu um gæði hagskýrslnanna sem 

skilað er á hverju ári. 

3. Tilhögun og uppbygging gæðaskýrslna skal skilgreind 

samkvæmt ferlinu, sem um getur í 2. mgr. 11. gr., við beitingu 

þeirra gæðaviðmiðana, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. þessarar 

greinar, á hagskýrslurnar sem þessi reglugerð tekur til. 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal 

meta gæði hagskýrslnanna sem skilað er. 
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10. gr. 

Miðlun hagskýrslna um utanríkisverslun 

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 

skal miðla hagskýrslum um utanríkisverslun, sem teknar eru 

saman á vettvangi Bandalagsins í samræmi við 1. mgr. 6. gr. og 

aðildarríkin leggja fram, að minnsta kosti eftir undirliðunum í 

sameinuðu tollnafnaskránni. 

Lögbær yfirvöld í viðkomandi aðildarríki skulu aðeins ákveða 

hvort miðla eigi hagskýrslum um utanríkisverslun viðkomandi 

aðildarríkis þannig að hægt sé að auðkenna einstaka 

innflytjanda eða útflytjanda, eða ef þeim á að breyta þannig að 

miðlun þeirra brjóti ekki gegn trúnaðarkvöðum í hagskýrslum, 

þegar innflytjandi eða útflytjandi fer fram á það. 

2. Með fyrirvara um miðlun gagna innanlands skal 

framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalagsins) ekki 

miðla ítarlegum hagskýrslum innan undirliðar samþætta 

tollskrárkerfis Evrópubandalagsins og fríðinda ef birting þeirra 

upplýsinga gæti grafið undan vernd almannahagsmuna að því er 

varðar viðskipta- og landbúnaðarstefnu Bandalagsins. 

11. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Hagskýrslunefnd um vöruviðskipti við lönd utan 

Bandalagsins skal aðstoða framkvæmdastjórnina. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. 

og7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 

8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 

1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–

4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón 

af ákvæðum 8. gr. hennar. 

12. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 1172/95 fellur úr gildi frá og með 

1. janúar 2010. 

Hún skal gilda áfram um gögn sem tilheyra 

viðmiðunartímabilunum fyrir 1. janúar 2010. 

13. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 

í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá og með 1. janúar 2010. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 6. maí 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT 

forseti. forseti. 

 __________  

 

 

 

 

 




