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BESLUTNING nr. R1 

av 20. juni 2013 

om fortolkning av artikkel 85 i forordning (EF) nr. 987/2009 

(Tekst som er relevant for EØS og EF/Sveits-avtalen) 

(2013/C 279/06)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV 

TRYGDEORDNINGER HAR 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 883/2004(1), der det er fastsatt at Den administrative 

kommisjon har ansvaret for å behandle alle administrative 

spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår som følge av 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning 

(EF) nr. 987/2009(2), 

under henvisning til artikkel 84 nr. 2 og 4 i forordning (EF)  

nr. 883/2004, 

under henvisning til artikkel 80 nr. 1 og artikkel 85 nr. 1 og 2 i 

forordning (EF) nr. 987/2009, 

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 første ledd i 

forordning (EF) nr. 883/2004, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avdeling IV kapittel III i forordning (EF) nr. 987/2009 

om tilbakekreving av ytelser og innkreving av avgifter 

var opprinnelig basert på EU-bestemmelser om 

inndrivelse på skatteområdet, nærmere bestemt direktiv 

76/308/EØF(3), senere erstattet med direktiv 2008/55/ 

EF(4). 

2) Under diskusjonene i Den administrative kommisjon 

oppstod spørsmålet om hvorvidt kostnader knyttet til 

den anmodede parts innkreving som ikke kan innkreves 

fra den berørte personen, bør tilbakebetales av den 

anmodende part. 

3) I henhold til artikkel 84 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 883/2004 skal rettskraftige avgjørelser truffet av 

rettsmyndigheter og forvaltningsmyndigheter om 

innkreving av avgifter, renter og andre omkostninger 

eller om tilbakekreving av uriktig utbetalte ytelser etter 

en medlemsstats lovgivning anerkjennes og fullbyrdes 

på anmodning fra den kompetente institusjon i en annen 

medlemsstat innenfor de rammer og etter de lovfestede 

og eventuelle andre framgangsmåter som gjelder for 

tilsvarende avgjørelser i den medlemsstaten. 

4) I samsvar med det nylig vedtatte direktivet 

2010/24/EU(5) (om gjensidig bistand ved inndrivelse av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 279 av 27.9.2013,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 23. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

(3) EFT L 73 av 19.3.1976, s. 18. 

(4) EUT L 150 av 10.6.2008, s. 28. 

(5) EFT L 84 av 31.3.2010, s. 1. 

fordringer knyttet til skatter, avgifter og andre tiltak), 

som erstatter det tidligere direktivet 2008/55/EF på 

området, er framgangsmåten på skatteområdet ved 

innkreving av den anmodede parts kostnader som ikke 

kan innkreves fra den berørte personen, vurdert på nytt 

og gjort klarere. 

5) I henhold til artikkel 85 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 987/2009 skal den anmodede part kreve inn fra den 

berørte fysiske eller juridiske personen og beholde alle 

kostnader som er påløpt i forbindelse med innkrevingen, 

i samsvar med de lover og forskrifter i den anmodede 

partens medlemsstat som gjelder for tilsvarende 

fordringer. 

6) I henhold til artikkel 85 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 987/2009 skal gjensidig bistand som hovedregel 

være vederlagsfri, hvilket bekrefter hovedregelen 

fastsatt i artikkel 76 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 883/2004. Det er derfor nødvendig å fastsette 

omfanget av gjensidig bistand i forbindelse med 

inndrivelse av fordringer over landegrensene. 

7) Det er ønskelig, i den grad det er mulig, å tilpasse 

fortolkningen av avdeling IV kapittel III i forordning 

(EF) nr. 987/2009 til reglene og prinsippene for 

gjensidig bistand ved inndrivelse av fordringer i 

forbindelse med skatter og avgifter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

1.  Gjensidig bistand skal som hovedregel være vederlagsfri. 

Det innebærer at medlemsstatenes institusjoner skal yte 

hverandre administrativ bistand vederlagsfritt. Dette gjelder 

bare for kostnader til aktiviteter som den anmodede part utfører 

selv. 

2.  Kostnader knyttet til innkreving skal beregnes i samsvar 

med den anmodede parts lover og forskrifter og skal som 

hovedregel tilbakebetales av debitoren, i tillegg til fordrings-

beløpet. 

3.  Kostnader knyttet til innkreving skal gjøres opp først, og 

ikke før disse kostnadene er gjort opp, skal den anmodende 

parts fordringer dekkes (prioriteringsregel for kostnader). 

4.  Dersom den anmodede part ikke kan innkreve kostnadene 

knyttet til innkreving direkte fra debitor som følge av den 

anmodede parts nasjonale lovgivning eller fordi beløpet som 

innkreves fra debitor, ikke gjør det mulig å dekke hele 

fordringen, herunder kostnader knyttet til innkreving, kan slike   
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kostnader trekkes fra beløpet som er krevd inn, og den 

anmodede part tilbakebetaler bare restbeløpet til den 

anmodende part. Den anmodede part skal overfor den 

anmodende part dokumentere at disse kostnadene er påløpt. 

5.  I tilfeller der innkrevingstiltaket ikke fører til innkreving 

av et beløp som minst dekker kostnadene til innkreving, eller 

der innkrevingstiltaket er fullstendig mislykket, men der den 

anmodede part har andre kostnader knyttet til innkreving enn 

dem nevnt i nr. 1, skal den anmodende part tilbakebetale 

kostnadene, med mindre partene er enige om en egen 

tilbakebetalingsordning i saken, eller dersom anmodende og 

anmodede part blir enige om å gi avkall på tilbakebetaling av 

slike kostnader. 

6.  Dersom det er åpenbart at innkreving byr på særskilte 

problemer eller er forbundet med svært store kostnader som det 

er lite sannsynlig å kunne innkreve fra debitoren, kan 

anmodende og anmodede part, helst på forhånd, avtale særskilte 

tilbakebetalingsordninger i den aktuelle saken. 

7.  Denne beslutningen skal kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende. Den får anvendelse fra den dagen den 

kunngjøres. 

 __________  

 President for Den administrative kommisjon 

 Anne McMANUS 


