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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2119

Nr. 66/243

2019/EØS/66/33

av 2. desember 2016
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning
(EU) nr. 113/2010 med hensyn til tilpasningen av listen over tollprosedyrer og definisjonen av
opplysningene(*)

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 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 2 og
artikkel 6 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)

Det er nødvendig at omfanget av statistikken over handelen med tredjestater blir tilpasset tollprosedyrene i Unionens
tollkodeks.

4)

Forordning (EF) nr. 471/2009 ble gjennomført ved kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010(5) og gjenspeilte
tollbestemmelsene i den moderniserte tollkodeks. Etter at fullstendig anvendelse av Unionens tollkodeks trådte i kraft
fra 1. mai 2016, bør endringer av tollbestemmelsene gjenspeiles i forordning (EF) nr. 471/2009 og forordning (EU)
nr. 113/2010 med hensyn til innsamling av statistiske opplysninger og utarbeiding av statistikk over handelen med
tredjestater.

5)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578(6) fastsetter arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 280 i
forordning (EU) nr. 952/2013 og gjelder de elektroniske tollsystemene som skal utvikles i henhold til Unionens
tollkodeks.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 3.12.2016, s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2018 av
21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort.
(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 (den moderniserte
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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 av 9. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, definisjon av opplysninger,
utarbeiding av handelsstatistikk etter virksomhetskjennetegn og faktureringsvaluta, samt særlige varer eller varebevegelser (EUT L 37 av
10.2.2010, s. 1).
(6) 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).
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6)

Inntil disse elektroniske systemene blir tilgjengelige, er det ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/341(1)
(«delegert overgangsrettsakt») fastsatt overgangstiltak for lagring og utveksling av opplysninger mellom tollmyndighetene og mellom tollmyndighetene og markedsdeltakerne.

7)

Når det gjelder forenklet tollhåndtering gjennom sentralisert klarering, som omhandlet i artikkel 179 i Unionens
tollkodeks, trenger ikke nødvendigvis importen og eksporten som omfattes av denne ordningen, å henføres til
bestemmelsesmedlemsstaten eller den faktiske eksportmedlemsstaten av metodehensyn, siden all berørt forflytning av
varer innenfor Fellesskapet mellom disse medlemsstatene og medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet
da tollprosedyren innledes, bedre og mer enhetlig kan omfattes av statistikken over handelen innenfor EU.

8)

De statistiske definisjonene som gjelder de berørte medlemsstatene, bør imidlertid endres for å kunne identifisere en
økonomisk relevant forflytning etter tollklareringen ved import eller før tollklareringen ved eksport.

9)

De statistiske definisjonene for disse berørte medlemsstatene bør dessuten være enhetlig tilpasset tollklareringsbestemmelsene for sentralisert klarering, der bare den medlemsstaten som i klareringsprosessen er identifisert som
deltakende medlemsstat, kan forvente å motta tilknyttede tollklareringsopplysninger fra medlemsstaten som har tilsyn
med tollklareringen.

10)

Med henblikk på en harmonisert utarbeiding av statistikk over handelen med tredjestater bør definisjonene av visse
andre dataelementer tilpasses for å gjenspeile endringene innført av Unionens tollkodeks.

11)

Forordning (EF) nr. 471/2009 og (EU) nr. 113/2010 bør derfor endres.

12)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med
tredjestater.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 471/2009 skal lyde:
«1. Statistikken over handelen med tredjestater skal registrere import og eksport av varer.
Medlemsstatene skal registrere en eksport når en vare forlater Fellesskapets statistikkområde
a) i samsvar med en av følgende tollprosedyrer fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(*)
(«Unionens tollkodeks»):
— eksport,
— utenlands bearbeiding,
b) i henhold til artikkel 258 i Unionens tollkodeks,
c) i henhold til artikkel 269 nr. 3 i Unionens tollkodeks,
d) i henhold til artikkel 270 i Unionens tollkodeks for å avslutte en prosedyre for innenlands bearbeiding.
Medlemsstatene skal registrere en import når en vare føres inn på Fellesskapets statistikkområde i samsvar med en av
følgende tollprosedyrer fastsatt i Unionens tollkodeks:
a) frigivelse for fri omsetning, herunder sluttbruk,
b) innenlands bearbeiding.
___________
(*) 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).»
(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).
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Artikkel 2
I forordning (EU) nr. 113/2010 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal første ledd lyde:
«Den statistiske verdien skal være basert på varenes verdi på det tidspunkt da og det sted der de krysser grensen til
medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, ved å ankomme den (import) eller
forlate den (eksport).»
b) Nr. 4 skal lyde:
«4. Verdien omhandlet i nr. 2 og 3 skal om nødvendig justeres på en slik måte at den statistiske verdien utelukkende
omfatter alle frakt- og forsikringskostnadene som er påløpt for å levere varene fra avgangsstedet til grensen til
medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes (CIF-verdi ved import, FOB-verdi
ved eksport).»
2) Artikkel 6 nr. 3 og 4 skal lyde:
«3. Følgende gjelder ved import:
Dersom varene frigis for fri omsetning eller henføres til prosedyren for sluttbruk, skal bestemmelsesmedlemsstaten være
den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes. Dersom det imidlertid er kjent på
tidspunktet for utarbeidingen av tolldeklarasjonen at varene skal sendes til en annen medlemsstat etter innledningen av
tollprosedyren, skal denne sistnevnte medlemsstaten være bestemmelsesmedlemsstaten.
Dersom varene henføres til tollprosedyren for innenlands bearbeiding, skal bestemmelsesmedlemsstaten være den
medlemsstaten der den første bearbeidingen finner sted.
Uten at det berører første og annet ledd i dette nummer skal bestemmelsesmedlemsstaten for datautvekslingen, i forbindelse
med oversendelsen av data omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009, være medlemsstaten der varene
befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes.
4.

Følgende gjelder ved eksport:

Faktisk eksportmedlemsstat skal være medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes.
Dersom det imidlertid er kjent at varene ble fraktet fra en annen medlemsstat til medlemsstaten der varene befinner seg på
det tidspunktet da tollprosedyren innledes, skal denne andre medlemsstaten være faktisk eksportmedlemsstat forutsatt at
i)

varene ble fraktet fra den andre medlemsstaten bare for å deklarere dem for eksport, og

ii)

eksportøren ikke er etablert i medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, og

iii) innførselen til medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, ikke er en
anskaffelse innenfor Unionen eller en transaksjon som behandles som dette, som omhandlet i rådsdirektiv
2006/112/EF(*).
Dersom varene eksporteres etter en tollprosedyre for innenlands bearbeiding, skal medlemsstaten der den siste
bearbeidingen fant sted, være den faktiske eksportmedlemsstaten.
Uten at det berører første, annet og tredje ledd i dette nummer skal faktisk eksportmedlemsstat, i forbindelse med
oversendelsen av data omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009, være medlemsstaten der varene befinner
seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes.
___________
(*) Rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystem (EUT L 347 av 11.12.2006,
s. 1).»
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3) I artikkel 7 nr. 2 skal annet ledd lyde:
«Ved import skal opplysningene om avsenderstat angi fra hvilken medlemsstat eller tredjestat varene opprinnelig ble sendt
til medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet da tollprosedyren innledes, dersom det verken har funnet sted
en kommersiell transaksjon (for eksempel salg eller bearbeiding) eller har vært et opphold som ikke har tilknytning til
transporten av varene, i en mellomliggende medlemsstat eller tredjestat. Dersom det har vært et slikt opphold eller funnet
sted en kommersiell transaksjon, skal opplysningene angi siste mellomliggende medlemsstat eller tredjestat.»
4) Artikkel 13 skal lyde:
«Artikkel 13
Næringsdrivendes identifikasjonsnummer
Opplysningen om den næringsdrivende skal være et hensiktsmessig identifikasjonsnummer tildelt importøren ved import og
eksportøren ved eksport.»
5) I artikkel 15 nr. 4 skal annet punktum lyde:
«Myndighetene som har ansvar for å tildele markedsdeltakerne registrerings- og identifikasjonsnummer (EORI-nummer),
skal etter anmodning fra nasjonale statistikkmyndigheter gi tilgang til opplysningene i det elektroniske systemet for EORInummer omhandlet i artikkel 7 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447(*).
____________
(*) 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).»
Artikkel 3
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 2. desember 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

