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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EG) Nr. 37/2009 VAN DE RAAD

van 16 december 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 betreffende de administratieve samenwerking op
het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, ter bestrijding van de belastingfraude in

het intracommunautaire verkeer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor een efficiënte bestrijding van de fraude inzake de
belasting over de toegevoegde waarde (btw) is het van
wezenlijk belang dat de lidstaten de gegevens over de
intracommunautaire transacties zo spoedig mogelijk ver
zamelen en uitwisselen. Een termijn van één maand be
antwoordt het best aan deze behoefte en houdt ook
rekening met de boek- en verslagjaren in het bedrijfsleven
en de doelstelling van beperking van de administratieve
lasten van het bedrijfsleven.

(2) Gelet op de bij Richtlijn 2008/117/EG van de Raad van
16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding
van de belastingfraude in het intracommunautaire ver
keer (3) aangebrachte wijzigingen in de termijn voor de
indiening van de lijst van intracommunautaire handelin
gen, dienen de verwijzingen naar die termijn in Verorde
ning (EG) nr. 1798/2003 (4) te worden aangepast.

(3) Daar de doelstellingen van de overwogen maatregel ter
bestrijding van btw-fraude niet voldoende kunnen wor
den verwezenlijkt door de lidstaten, die in dit opzicht
afhankelijk zijn van de gegevens die door de andere lid
staten worden verzameld, en derhalve wegens de nood
zakelijke betrokkenheid van alle lidstaten beter kunnen
worden verwezenlijkt door de Gemeenschap, kan de Ge
meenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Ver
drag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen ne
men. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder
dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(4) Gelet op het feit dat de in deze verordening vervatte
wijzigingen noodzakelijk zijn om Verordening (EG)
nr. 1798/2003 aan te passen aan de maatregelen waarin
Richtlijn 2008/117/EG voorziet en waaraan de lidstaten
zich met ingang van 1 januari 2010 moeten conforme
ren, moet deze verordening op dezelfde datum in werk
ing treden.

(5) Verordening (EG) nr. 1798/2003 moet derhalve dien
overeenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1798/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 23 wordt de tweede alinea vervangen door:

„De in punt 2), eerste alinea, bedoelde waarden worden uit
gedrukt in de munteenheid van de lidstaat die de inlichtingen
verschaft, en hebben betrekking op de overeenkomstig arti
kel 263 van Richtlijn 2006/112/EG voor iedere belasting
plichtige vastgestelde tijdvakken voor indiening van de
lijsten.”.
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(1) Advies uitgebracht op 4 december 2008 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).

(2) Advies uitgebracht op 22 oktober 2008 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).

(3) Zie bladzijde 7 van dit Publicatieblad.
(4) PB L 264 van 15.10.2003, blz. 1.



2. In artikel 24 wordt de tweede alinea vervangen door:

„De in punt 2), eerste alinea, bedoelde waarden worden uit
gedrukt in de munteenheid van de lidstaat die de inlichtingen
verschaft, en hebben betrekking op de overeenkomstig arti
kel 263 van Richtlijn 2006/112/EG voor iedere belasting
plichtige vastgestelde tijdvakken voor indiening van de
lijsten.”.

3. In artikel 25 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

„1. Wanneer de bevoegde autoriteit van een lidstaat
krachtens de artikelen 23 en 24 verplicht is toegang tot
inlichtingen te verlenen, doet zij dit zo spoedig mogelijk

en uiterlijk binnen één maand te rekenen vanaf het einde
van het tijdvak waarop de inlichtingen betrekking hebben.

2. In afwijking van lid 1 wordt, wanneer in de in arti
kel 22 bedoelde omstandigheden inlichtingen aan de gege
vensbank worden toegevoegd, zo spoedig mogelijk en bin
nen de maand volgend op het tijdvak waarin de inlichtingen
zijn verkregen, toegang tot de toegevoegde inlichtingen
verleend.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2008.

Voor de Raad
De voorzitster

R. BACHELOT-NARQUIN
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