
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 26 listopada 2010 r. 

upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do 
obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209) 

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) 

(2010/720/UE, Euratom) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 
1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jedno
litych warunków poboru środków własnych pochodzących 
z podatku od wartości dodanej ( 1 ), w szczególności jego art. 4 
ust. 4 akapit drugi, 

po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Włas
nych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Portugalia zwróciła się do Komisji o zgodę na wykorzys
tanie rachunków narodowych z lat poprzedzających 
przedostatni rok do obliczenia podstawy zasobów włas
nych opartych na VAT dla roku budżetowego 2009. 

(2) Do celów podziału transakcji według kategorii statystycz
nych, przewidzianego w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 
(EWG, Euratom) nr 1553/89, Portugalia nie jest 
w stanie wykorzystać rachunków narodowych z roku 
przedostatniego w stosunku do roku budżetowego, dla 

którego należy obliczyć podstawę zasobów opartych na 
VAT, ponieważ jedynie rachunki narodowe dotyczące 
roku 2006 są wystarczająco szczegółowe, by można 
było obliczyć średnią ważoną stopę dla roku budżeto
wego 2009. Należy zatem upoważnić Portugalię do 
wykorzystania rachunków narodowych dotyczących 
roku 2006 na potrzeby obliczenia średniej ważonej 
stopy dla roku budżetowego 2009, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Do celów podziału transakcji według kategorii statystycznych 
upoważnia się Portugalię do wykorzystania danych pochodzą
cych z rachunków narodowych dotyczących 2006 r. na 
potrzeby obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na 
VAT dla 2009 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Janusz LEWANDOWSKI 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9.


