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Program Fiscalis na lata 2021–2027 
W 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program Fiscalis na rzecz 
współpracy w dziedzinie opodatkowania na lata 2021–2027. Program ma wspierać organy podatkowe, 
usprawnić funkcjonowanie jednolitego rynku, zwiększyć konkurencyjność oraz chronić interesy finansowe i 
gospodarcze Unii Europejskiej. Po wczesnym osiągnięciu porozumienia z Radą w drugim czytaniu w marcu 
2021 r. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad formalnym przyjęciem rozporządzenia w maju. 

Kontekst 
Niewystarczająca współpraca między państwami członkowskimi UE i z państwami trzecimi oznaczała, że 
niezbędne są skuteczne wspólne działania w walce z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od 
opodatkowania i unikaniem opodatkowania oraz w dziedzinie cyfryzacji i nowych modeli biznesowych. 
Jednocześnie należy unikać niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw w 
transakcjach transgranicznych. Program Fiscalis 2020 (rozporządzenie (UE) nr 1286/2013) ujęty w 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2014–2020 i poprzedzające go programy przyczyniły się do 
poprawy i umocnienia współpracy między organami podatkowymi UE. Ogólnym celem programu Fiscalis 
2020 było usprawnienie funkcjonowania systemów podatkowych na jednolitym rynku. W szczególności 
oznaczało to zaostrzenie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i 
agresywnym planowaniem podatkowym oraz usprawnienie wymiany informacji przy jednoczesnym 
zmniejszeniu obciążeń dla organów podatkowych i kosztów przestrzegania przepisów ponoszonych przez 
podatników. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
8 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program 
Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania, objęty WRF na lata 2021–2027. Wniosek ma 
zastąpić program Fiscalis 2020. Ma on ogólnie wspierać organy podatkowe i politykę podatkową, usprawnić 
funkcjonowanie jednolitego rynku, zwiększyć konkurencyjność oraz chronić interesy finansowe i 
gospodarcze UE. Jego cele szczegółowe obejmują utrzymanie polityki i współpracy podatkowej, 
budowanie zdolności administracyjnych oraz wspieranie rozwoju i działania europejskich elektronicznych 
systemów podatkowych. Budżet zostałby przeznaczony głównie na infrastrukturę IT ułatwiającą 
współpracę podatkową. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
17 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął w sprawie wniosku stanowisko w pierwszym czytaniu, które 
odzwierciedla wspólne podejście współprawodawców. Rada dostosowała swój mandat negocjacyjny w 
świetle porozumienia w sprawie WRF 8 stycznia 2021 r. W związku z tym współprawodawcy mogli wznowić 
negocjacje w celu osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. W następstwie decyzji Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej (ECON) o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych z 4 lutego 2021 
r., ogłoszonej na posiedzeniu plenarnym 8 lutego 2021 r., 30 marca 2021 r. osiągnięto kompromis z Radą.  
Pula środków finansowych na realizację programu w latach 2021–2027 wzrośnie do 269 mln EUR w cenach 
bieżących w porównaniu z 223,2 mln EUR w latach 2014–2020. Komisja ECON zatwierdziła wstępne 
porozumienie 22 kwietnia 2021 r., a Coreper przyjął je w imieniu Rady 5 maja 2021 r. Po formalnym przyjęciu 
przez Radę stanowiska w pierwszym czytaniu oczekuje się, że Parlament przeprowadzi debatę na ten temat 
podczas majowej sesji plenarnej na podstawie zalecenia komisji ECON. Przyjęcie wniosku przez Parlament 
w drugim czytaniu zakończyłoby zatem procedurę ustawodawczą, a rozporządzenie mogłoby wejść w życie 
i zacząć obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1286&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0443&from=PL
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0404_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2021/04-13/ECON_AG(2021)691258_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8239-2021-REV-1/en/pdf
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