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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
atomenergifellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom av 
13. februar 1989 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt
etter markedspriser(1), særlig artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS, annen
utgave) finnes det ingen særskilte bestemmelser om
behandlingen av refusjoner av merverdiavgift til ikke-
avgiftspliktige enheter og til avgiftspliktige enheter for
virksomhet som er fritatt for merverdiavgift.

2) Med sikte på beregningen av bruttonasjonalinntekt etter
markedspriser (BNImp) i samsvar med artikkel 1 i direktiv
89/130/EØF, Euratom, er det nødvendig å presisere
hvordan refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgifts-
pliktige enheter og til avgiftspliktige enheter for virksom-
het som er fritatt for merverdiavgift, skal behandles i ENS,
annen utgave.

3) I sjette rådsdirektiv 77/388/EØF av 17. mai 1977 om
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning med hensyn
til omsetningsavgift – Felles merverdiavgiftssystem:
ensartet avgiftsgrunnlag(2), sist endret ved direktiv
1999/59/EF(3), presiseres begrepene avgiftspliktig, ikke-
avgiftspliktig og virksomhet som er fritatt for avgift.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelsen
fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i direktiv 89/130/EØF,
Euratom –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Ved beregning av nasjonalregnskapsaggregater i samsvar med
direktiv 89/130/EØF, Euratom skal refusjon av merverdiavgift
på innkjøp foretatt av:

– ikke-avgiftspliktige enheter,

– avgiftspliktige enheter for virksomhet som er fritatt for
merverdiavgift,

føres enten som løpende overføringer (på kontoen for inntekts-
fordeling – C3) eller som kapitaloverføringer på kontoen for
kapital – C5), og ikke som fradragsberettiget merverdiavgift.

For å sikre en harmonisert gjennomføring av dette vedtak
defineres ikke-avgiftspliktige enheter som i artikkel 4 i sjette
direktiv 77/388/EØF, Euratom, og virksomhetene som er fritatt
for merverdiavgift, er de som er nevnt i artikkel 13 i sjette
direktiv 77/388/EØF, Euratom.

Artikkel 2

Bestemmelsene i artikkel 1 får anvendelse på BNI-data
meddelt i samsvar med direktiv 89/130/EØF, Euratom fra og
med 1988.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. september 1999.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. september 1999

om behandling av refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige enheter og til
avgiftspliktige enheter for virksomhet som er fritatt for merverdiavgift, med sikte på

gjennomføring av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av
bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(*)
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 245 av 17.9.1999, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 19.

(1) EFT L 49 av 21.2.1989, s. 26.
(2) EFT L 145 av 13.6.1977, s. 1.
(3) EFT L 162 av 26.6.1999, s. 63.


