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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1253 

av 29. juli 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 92/2010 med hensyn til utveksling av opplysninger mellom 

tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter og utarbeiding av statistikk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over 

handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95(1), særlig artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 471/2009 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over varehandelen med tredjestater. Den viktigste datakilden for denne statistikken er opplysninger fra tolldeklarasjoner. 

Nevnte forordning ble innført for å ta hensyn til særskilte og nye tollklareringsforenklinger som ble gjennomført ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2008(2) («den moderniserte tollkodeks»). Dette gjaldt særlig 

«egenvurderingen», som skulle omfatte et unntak fra kravet om å framlegge en tolldeklarasjon, og ordningen for 

sentralisert klarering, der tollformaliteter ved import eller eksport kunne utføres i mer enn én medlemsstat. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(3) («Unionens tollkodeks») opphevet den moderniserte 

tollkodeks og erstattet fra 1. mai 2016 tollbestemmelsene fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2913/92(4). 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578(5) fastsetter arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 280  

i Unionens tollkodeks og gjelder de elektroniske tollsystemene som skal utvikles i henhold til den. 

4) Inntil disse elektroniske systemene blir tilgjengelige, er det ved delegert kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/341(6) 

(«delegert overgangsrettsakt») fastsatt overgangstiltak for lagring og utveksling av opplysninger mellom toll-

myndighetene og mellom tollmyndighetene og markedsdeltakerne. 

5) Forordning (EF) nr. 471/2009 ble gjennomført ved kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2010(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 30.7.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 71. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2008 av 23. april 2008 om fastsettelse av Fellesskapets tollkodeks (EUT L 145 av 

4.6.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578 av 11. april 2016 om opprettelse av arbeidsprogrammet for utvikling og 

innføring av de elektroniske systemene fastsatt i Unionens tollkodeks (EUT L 99 av 15.4.2016, s. 6). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/341 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 952/2013 med hensyn til overgangsregler for visse bestemmelser i Unionens tollkodeks dersom de relevante elektroniske systemene 

ennå ikke er i drift, og om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 av 15.3.2016, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 92/2010 av 2. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 

om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale 

statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering (EUT L 31 av 3.2.2010, s. 4). 
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6) Det er nødvendig å tilpasse forordning (EU) nr. 92/2010 til bestemmelsene i Unionens tollkodeks med hensyn til de 

særlige framgangsmåter for utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, 

spesielt når det gjelder tollforenklingen omtalt som sentralisert klarering, som er fastsatt i artikkel 179 i Unionens 

tollkodeks. 

7) Tollmyndighetenes tillatelse til en forenklet utarbeiding av tolldeklarasjoner for varer som tilhører ulike underposisjoner 

i tolltariffen, bør gjenspeiles i statistikken som utarbeides. 

8) For å innhente opplysninger om økonomisk relevante bevegelser mellom medlemsstater etter tollklareringen, som 

gjelder importen eller eventuelt eksporten i forkant, bør det treffes tiltak for å identifisere de berørte medlemsstatene  

i handelsstatistikken. 

9) Endringer som krever en justering av dataoverføringen fra medlemsstatene til Kommisjonen (Eurostat), bør bare få 

anvendelse på de månedlige referanseperiodene fra og med referansemåneden januar 2017. 

10) Forordning (EU) nr. 92/2010 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med 

tredjestater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 92/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Bestemmelser om datautveksling mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter 

1. I denne forordning menes med: 

a) «sentralisert klarering i overgangsperioden» sentralisert klarering som omhandlet i artikkel 179 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks(*) («Unionens tollkodeks»), som omfatter 

tollmyndigheter i mer enn én medlemsstat, og der metoden for utvekslingen av opplysninger mellom tollmyndighetene 

omfattes av artikkel 18 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/341(**), 

b) «automatisert sentralisert klarering» sentralisert klarering som omfatter tollmyndigheter i mer enn én medlemsstat, og 

der metoden for utveksling av opplysninger mellom tollmyndighetene omfattes av det respektive tverrnasjonale 

elektroniske systemet for sentralisert klarering for import eller eksport som angitt i arbeidsprogrammet omhandlet i 

artikkel 280 i Unionens tollkodeks(***). 

2. Nasjonale tollmyndigheter skal, uten opphold og senest i løpet av måneden etter måneden da tolldeklarasjonene ble 

mottatt eller ble gjenstand for en beslutning fra tollmyndighetene, framlegge for sine nasjonale statistikkmyndigheter 

opplysninger om import og eksport på grunnlag av tolldeklarasjoner 

a) som er inngitt til dem, eller 

b) der tilleggsdeklarasjonen, i samsvar med artikkel 225 i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2447(****), er tilgjengelig for dem gjennom direkte elektronisk tilgang i godkjenningsinnehaverens system. 

 Tollmyndighetene skal framlegge for sine nasjonale statistikkmyndigheter reviderte opplysninger om import og eksport 

dersom allerede oversendte statistiske opplysninger rettes eller endres. 

 Plikten til å legge fram opplysninger fra tolldeklarasjoner for den nasjonale statistikkmyndigheten får ikke anvendelse på 

tolldeklarasjoner som omfattes av automatisk sentralisert klarering og skal gis til en annen medlemsstat i henhold til nr. 3.  
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 Første ledd skal ikke berøre nasjonale statistikkmyndigheters rett til tilgang til og bruk av administrative registre som nevnt 

i artikkel 17a i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(*****). 

3. Med virkning fra gjennomføringsdatoen for ordningen for gjensidig elektronisk datautveksling i henhold til artikkel 7 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009, som betyr så snart de respektive medlemsstatene begynner å bruke automatisert 

sentralisert klarering, skal følgende gjelde: 

 Dersom en tolldeklarasjon omfattes av automatisk sentralisert klarering, skal tollmyndigheten der tolldeklarasjonen er 

inngitt, sikre at kopier av opplysningene på den tolldeklarasjonen overføres innenfor samme tidsramme som fastsatt  

i henhold til nr. 2 første ledd, til tollmyndigheten i den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet 

tollprosedyren innledes. Plikten til å overføre opplysningene skal også gjelde en tolldeklarasjon der tilleggsdeklarasjonen,  

i samsvar med artikkel 225 i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447, er tilgjengelig gjennom direkte 

elektronisk tilgang i godkjenningsinnehaverens system. 

 Overføring anses for å være gjennomført og tidsrammen overholdt dersom overføringen mellom medlemsstatene finner sted 

i henhold til ordningene fastsatt i artikkel 231 og 232 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447. 

 Den mottakende tollmyndigheten skal uten opphold videresende opplysningene til sin nasjonale statistikkmyndighet. Dette 

skal imidlertid ikke berøre de nasjonale statistikkmyndighetenes rett til tilgang til og bruk av administrative registre nevnt  

i artikkel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009. 

4. Tollmyndighetene skal på anmodning fra de nasjonale statistikkmyndigheter kontrollere at opplysningene de legger 

fram om import og eksport, er korrekte og fullstendige. 

_____________ 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens 

tollkodeks (EUT L 269 av 10.10.2013, s. 1). 

(**) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/341 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 952/2013 med hensyn til overgangsregler for visse bestemmelser i Unionens tollkodeks 

dersom de relevante elektroniske systemene ennå ikke er i drift, og om endring av delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/2446 (EUT L 69 av 15.3.2016, s. 1). 

(***) Den seneste er kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578 av 11. april 2016 om opprettelse av 

arbeidsprogrammet for utvikling og innføring av de elektroniske systemene fastsatt i Unionens tollkodeks (EUT  

L 99 av 15.4.2016, s. 6). 

(****) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447 av 24. november 2015 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om 

fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 343 av 29.12.2015, s. 558). 

(*****) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige 

statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om 

fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske 

fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164).» 

2) I artikkel 2 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a) opplysninger om import og eksport framlagt av tollmyndighetene i henhold til forpliktelsene omhandlet i artikkel 1,». 

3) I artikkel 2 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) bokstav g) skal lyde: 

«g) varekode, 

 dersom det utarbeides statistikk ved hjelp av datakilden omhandlet i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 471/2009, 

og denne datakilden i henhold til de nasjonale statistikkmyndighetenes vurdering berøres av tollmyndighetenes 

tillatelse omhandlet i artikkel 177 i Unionens tollkodeks, skal de nasjonale statistikkmyndighetene gjøre det mulig 

å identifisere dataene hvis relevans eller kvalitet blir berørt av denne tillatelsen, i den utarbeidede statistikken,»,  
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ii) bokstav h) skal lyde: 

«h) medlemsstat der varene befinner seg på det tidspunkt tollprosedyren innledes. Nasjonale statistikkmyndigheter 

skal imidlertid bare være forpliktet til å utarbeide disse opplysningene dersom importen eller eksporten gjelder 

tolldeklarasjoner som omfattes av sentralisert klarering i overgangsperioden, 

 medlemsstat der tolldeklarasjonen inngis. Nasjonale statistikkmyndigheter skal imidlertid bare være forpliktet til å 

utarbeide disse opplysningene dersom importen eller eksporten gjelder tolldeklarasjoner som omfattes av 

automatisert sentralisert klarering,», 

iii) bokstav i) skal lyde: 

«i) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten. 

 For registreringer av import der det ikke foreligger tollopplysninger om bestemmelsesmedlemsstat, skal medlems-

statene bruke andre opplysninger på tolldeklarasjonen som de finner relevante for utarbeiding av statistikk over 

utenrikshandelen etter bestemmelsesmedlemsstat. 

 Dersom nasjonale statistikkmyndigheter ikke får tak i noen direkte eller indirekte opplysninger som gjør slik 

utarbeiding mulig, skal de angi geonomenklaturkode «QV» dersom de anser at bestemmelsesmedlemsstaten er en 

annen enn den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunkt tollprosedyren innledes,», 

iv) bokstav j) skal lyde: 

«j) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten. 

 For registreringer av eksport der det ikke foreligger tollopplysninger om faktisk eksportmedlemsstat, skal 

nasjonale statistikkmyndigheter utnytte andre opplysninger på tolldeklarasjonen som de finner relevante for 

utarbeiding av statistikk over utenrikshandelen etter faktisk eksportmedlemsstat. 

 Dersom nasjonale statistikkmyndigheter ikke får tak i noen direkte eller indirekte opplysninger som gjør slik 

utarbeiding mulig, skal de angi geonomenklaturkode «QV» dersom de anser at faktisk eksportmedlemsstat er en 

annen enn den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunkt tollprosedyren innledes,», 

v) bokstav l) skal lyde: 

«l) ved import, avsenderstat,». 

4) I artikkel 2 nr. 3 skal første punktum lyde: 

 «Statistikken skal inneholde justeringer i tilfelle opplysningene mangler, er forsinket eller er ufullstendige.». 

5) I artikkel 2 nr. 4 skal første punktum lyde: 

 «Medlemsstatene kan utarbeide mindre detaljerte statistikker enn det som er angitt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 471/2009, for enkelttransaksjoner under den statistiske terskelen.». 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 3 og artikkel 1 nr. 4 får anvendelse på referanseperioder fra januar 2017. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


