
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE, Euratom) 2016/2366 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

ustanawiająca wzory sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych 
oraz formularz zgłaszania wartości nieodzyskiwalnych odpowiadających należnościom z tytułu 

zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury 
udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na 
DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 4 i art. 13 
ust. 3, 

po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji Komisji 97/245/WE, Euratom (2) ustanowiono ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji 
przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych. 

(2)  Decyzja 97/245/WE, Euratom ma jedną podstawę prawną, tj. rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 1150/2000 (3). Po wejściu w życie decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom (4) przekazywanie informacji Komisji 
przez państwa członkowskie jest regulowane dwoma rozporządzeniami Rady: rozporządzeniem (UE, Euratom) 
nr 608/2014 (5) i rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 609/2014. Należy zatem przyjąć odrębne decyzje 
wykonawcze Komisji w odniesieniu do każdego rozporządzenia. Przepisy dotyczące formularzy i wzoru 
zgłoszenia nadużyć i nieprawidłowości mających wpływ na należności z tytułu zasobów własnych oraz 
sprawozdania z kontroli w odniesieniu do tradycyjnych zasobów własnych określone w decyzji 97/245/WE 
zostały włączone do decyzji wykonawczej (UE, Euratom) 2016/2365 (6). Przepisy dotyczące wzorów sprawozdań 
dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych oraz formularz zgłaszania wartości nieodzyski
walnych odpowiadających należnościom z tytułu zasobów własnych określone w decyzji 97/245/WE, Euratom 
powinny zostać włączone do niniejszej decyzji. 

(3)  Należy ustanowić wzory na potrzeby comiesięcznego przekazywania sprawozdań dotyczących kont A i B, aby 
proces ten przebiegał w sposób ustrukturyzowany. 

(4)  Wzory sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych powinny uwzględniać 
dostosowanie stawki kosztów poboru, którą zatrzymają państwa członkowskie przy poborze tradycyjnych 
zasobów własnych, jak określono w decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom. 

(5)  Decyzją 97/245/WE nałożono na państwa członkowskie obowiązek przedstawiania Komisji informacji 
dotyczących departamentów i agencji odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań. Konieczne jest 
zapewnienie, aby państwa członkowskie również informowały Komisję o wszelkich zmianach tych informacji. 
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(1) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 39. 
(2) Decyzja Komisji 97/245/WE, Euratom z dnia 20 marca 1997 r. ustanawiająca ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji 

przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (Dz.U. L 97 z 12.4.1997, s. 12). 
(3) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie 

systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1). 
(4) Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 

z 7.6.2014, s. 105). 
(5) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów 

własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 29). 
(6) Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2016/2365 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca formularze zgłaszania nadużyć 

i nieprawidłowości mających wpływ na należności z tytułu tradycyjnych zasobów własnych oraz formularze sprawozdań z kontroli 
w odniesieniu do tradycyjnych zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 (zob. s. 24 niniejszego 
Dziennika Urzędowego). 



(6)  Ze względu na przejrzystość i pewność prawa należy uchylić decyzję 97/245/WE, Euratom. 

(7)  Aby państwa członkowskie jak najszybciej zaczęły stosować zmienione formularze, w szczególności jeśli chodzi 
o zmodyfikowaną stawkę zatrzymania, niniejsza decyzja powinna wejść w życie i być stosowana od dnia jej 
publikacji. 

(8)  Ze względów spójności niniejsza decyzja oraz decyzja wykonawcza (UE, Euratom) 2016/2365 powinny zacząć 
obowiązywać tego samego dnia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Państwa członkowskie korzystają ze wzorów określonych w załącznikach I, II, III i IV do niniejszej decyzji w celu 
sporządzenia sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu tradycyjnych zasobów własnych, o których mowa 
w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie korzystają z formularza określonego w załączniku V do niniejszej decyzji w celu sporządzania 
sprawozdań dotyczących należności nieściągalnych odpowiadających należnościom z tytułu tradycyjnych zasobów 
własnych, o których to sprawozdaniach mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014. Przekazują 
te sprawozdania za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania i informacji. 

Artykuł 3 

Państwa członkowskie informują Komisję o departamentach lub agencjach odpowiedzialnych za sporządzanie 
i wysyłanie sprawozdań, o których mowa w art. 1, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 2. Państwa członkowskie 
informują również Komisję o wszelkich zmianach danych tych departamentów lub agencji. 

Artykuł 4 

Decyzja 97/245/WE, Euratom traci moc. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK IV 
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ZAŁĄCZNIK V 
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