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ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/272
від 19 лютого 2015 року
про внесення змін до Імплементаційного регламенту (ЄС) № 612/2013 про функціонування реєстру
економічних операторів і податкових складів, відповідні статистичні дані та звітність відповідно до
Регламенту Ради (ЄС) № 389/2012 про адміністративну співпрацю у сфері акцизних зборів
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,
Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) № 389/2012 від 2 травня 2012 року про адміністративну співпрацю у
сфері акцизних зборів та про скасування Регламенту (ЄС) № 2073/2004 (1), зокрема його статтю 22,
Оскільки:
(1) Необхідно запобігти тому, щоб зареєстровані одержувачі або уповноважені власники складів робили
неправомірні заяви про те, що вони отримали дозвіл відповідно до статті 17(2) Директиви Ради
2008/118/ЄC (2) на переміщення підакцизних товарів у місце прямого постачання в рамках режиму
відстрочення сплати акцизного збору.
(2) З огляду на це, зареєстровані відправники та уповноважені власники складів повинні мати змогу
підтвердити через центральний реєстр, зазначений у статті 19(4) Регламенту (ЄС) № 389/2012, що
зареєстровані одержувачі або уповноважені власники складів отримали такий дозвіл.
(3) Таким чином, до Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) № 612/2013 (3) необхідно внести
відповідні зміни.
(4) Необхідно передбачити достатній період часу для того, щоб Комісія могла імплементувати зміни до
реєстру економічних операторів і податкових складів, зазначеного у статті 19(1) Регламенту (ЄС) №
389/2012.
(5) Заходи, передбачені в цьому Регламенті, відповідають висновку Комітету з акцизних зборів,
УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
До пункту (а) статті 6(3) Імплементаційного регламенту (ЄС) № 612/2013 додати такий пункт (iv):
«(iv)інформація про код ролі оператора, яка вказує на те, чи має зареєстрований одержувач або
уповноважений власник складу відповідно до статті 17(2) Директиви 2008/118/ЄС дозвіл на
переміщення підакцизних товарів у місце прямого постачання (група даних 2.3, викладена в таблиці 2
додатка I).»
Стаття 2
Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику
Європейського Союзу.
Він застосовується з 1 березня 2015 року.
Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх
державах-членах.
Вчинено у Брюсселі 19 лютого 2015 року.
За Комісію
Президент
Jean-Claude JUNCKER
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