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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr.   /EF

af

om et fællesskabsprogram til forbedring

af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked

(Fiscalis-programmet 2003-2007)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 361.
2 EFT C
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 13.6.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af            (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) I det indre marked er den faktiske, ensartede og effektive anvendelse af fællesskabsretten af

væsentlig betydning for beskatningssystemernes virkemåde, navnlig når det drejer sig om at

beskytte de forskellige staters og Fællesskabets finansielle interesser gennem bekæmpelse af

skattesvig og -unddragelse, undgå konkurrencefordrejninger og nedbringe byrderne for såvel

administrationer som skatteborgere. Det er en opgave for Fællesskabet i samvirke med med-

lemsstaterne at opnå denne faktiske, ensartede og effektive anvendelse af fællesskabsretten.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 888/98/EF af 30. marts 1998 om et fælles-

skabshandlingsprogram til forbedring af afgiftssystemerne i det indre marked (Fiscalis-

programmet)1 har i høj grad bidraget til virkeliggørelsen af de generelle mål for perioden

1998-2002. Det anses derfor for ønskeligt at videreføre Fiscalis-programmet i en ny femårig

periode.

(3) Et effektivt, reelt og omfattende samarbejde mellem de nuværende og fremtidige medlems-

stater og mellem disse og Kommissionen er af stor betydning for, hvordan beskatningssyste-

merne virker i det indre marked.

(4) Fællesskabets erfaringer med Fiscalis-programmet har vist, at udvekslinger, seminarer og

multilaterale kontrolforanstaltninger kan bidrage til at opfylde programmets mål, idet de giver

embedsmænd fra forskellige nationale administrationer mulighed for at mødes i en faglig

sammenhæng. De pågældende aktiviteter bør derfor videreføres, men udvides til også at

omfatte skat på indkomst, formue og forsikringspræmier.

                                                
1 EFT L 126 af 28.4.1998, s. 1.
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(5) Indførelsen af og virkemåden for en kommunikations- og informationsudvekslingsinfrastruk-

tur spiller en vital rolle, når det drejer sig om at udbygge beskatningssystemerne i Fællesska-

bet. Navnlig har Momsinformationsudvekslingssystemet (VIES), som er omhandlet i Rådets

forordning (EØF) nr. 218/92 af 27. januar 1992 om administrativt samarbejde inden for områ-

det indirekte skatter (moms)1, vist informationsteknologiens værdi som middel til at beskytte

indtægter og samtidig reducere den administrative arbejdsbyrde til et minimum.

(6) For at sikre en ensartet anvendelse af fællesskabsretten er det vigtigt, at de embedsmænd, der

har beskatning som ansvarsområde, har en høj fælles standard for forståelsen af fællesskabs-

retten og dens gennemførelse i de nuværende og fremtidige medlemsstater. En sådan standard

kan kun opnås ved hjælp af effektiv grund- og videreuddannelse fra de nuværende og frem-

tidige medlemsstaters side. En supplerende fællesskabsindsats er et nyttigt middel til koordi-

nation og fremme af denne uddannelse.

(7) Erfaringerne med Fiscalis-programmet har vist, at det ved koordineret udformning og gen-

nemførelse af et fælles uddannelsesprogram har været muligt at opfylde dette programs mål-

sætninger, navnlig ved at skabe en højere fælles standard for forståelsen af fællesskabsretten.

(8) Tilstrækkelige sprogkundskaber blandt embedsmændene i skatteadministrationerne har vist

sig at være af afgørende betydning som middel til at lette samarbejdet. De deltagende lande

bør derfor tilbyde deres embedsmænd den nødvendige sprogundervisning.

                                                
1 EFT L 24 af 1.2.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 792/2002 (EFT L 128 af

15.5.2002, s. 1).
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(9) Selv om ansvaret for, at disse mål føres ud i livet, først og fremmest påhviler de deltagende

lande, er der behov for en supplerende indsats på fællesskabsplan for at koordinere sådanne

aktiviteter, oprette en infrastruktur og sikre det nødvendige incitament. Målene for denne

beslutning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af de deltagende lande og kan derfor på

grund af aktionens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet

kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.

traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel,

går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(10) I denne beslutning fastlægges der for hele programmets samlede varighed en finansierings-

ramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budget-

proceduren1, udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for ram-

merne af den årlige budgetprocedure.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2 –

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

                                                
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG MÅLSÆTNING

Artikel 1

Fiscalis 2007-programmet

1. Der indføres for perioden 1. januar 2003 - 31. december 2007 et flerårigt fællesskabshand-

lingsprogram (Fiscalis 2003-2007), i det følgende benævnt "programmet", for at forbedre beskat-

ningssystemernes virkemåde i det indre marked.

2. Aktiviteterne under programmet omfatter følgende:

a) kommunikations- og informationsudvekslingssystemer

b) multilaterale kontrolforanstaltninger, der omfatter medlemsstaterne og de kandidatlande, der

enten indbyrdes eller med medlemsstater har indgået bilaterale eller multilaterale aftaler, som

gør en sådan aktivitet mulig

c) seminarer

d) udvekslinger
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e) uddannelsesaktiviteter

f) andre arbejdsmøder, besøg eller lignende aktiviteter, der er relevante for de i artikel 3

omhandlede målsætninger for programmet, og som vedtages på et individuelt grundlag efter

proceduren i artikel 14, stk. 2.

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a) "beskatning" følgende skatter og afgifter, der anvendes i de deltagende lande:

i) merværdiafgift

ii) punktafgifter på alkohol, tobaksvarer og mineralolie

iii) indkomst- og formueskatter som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv

77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kom-

petente myndigheder inden for området direkte skatter1

                                                
1 EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
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iv) afgifter på forsikringspræmier er som defineret i artikel 3 i Rådets direktiv 76/308/EØF

af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med

visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger1

b) "administration" de deltagende landes offentlige myndigheder med ansvar for forvaltning af

beskatning

c) "deltagende lande" medlemsstaterne og de i artikel 4 omhandlede lande, der faktisk deltager i

programmet

d) "embedsmand" en embedsmand i administrationen

e) "udveksling" et arbejdsophold, som en embedsmand gennemfører i et andet deltagende lands

administration, og som er tilrettelagt inden for rammerne af programmet

f) "multilateral kontrol" en koordineret kontrol af en eller flere indbyrdes forbundne skatteplig-

tige personers skattetilsvar tilrettelagt af flere deltagende lande og i fælles eller komplemen-

tær interesse.

Artikel 3

Målsætning

1. Den overordnede målsætning for programmet er at forbedre beskatningssystemernes virke-

måde i det indre marked ved at forstærke samarbejdet mellem de deltagende lande og deres admini-

strationer og embedsmænd.

                                                
1 EFT L 73 af 19.3.1976, s. 18. Senest ændret ved direktiv 2001/44/EF (EFT L 175 af

28.6.2001, s. 17).
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2. De specifikke mål for programmet skal være:

a) for merværdiafgift og punktafgifter:

i) at give embedsmænd mulighed for at opnå en høj fælles standard for forståelsen af fæl-

lesskabsretten og dens gennemførelse i medlemsstaterne

ii) at sikre et effektivt, reelt og omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne

iii) at sikre fortsatte forbedringer af de administrative procedurer, således at der tages hen-

syn til behovene i forvaltningerne og hos skatteborgerne gennem udvikling og udbre-

delse af god forvaltningsskik;

b) for direkte beskatning:

at yde støtte til informationsudveksling vedrørende gensidig bistand og at øge kendskabet til

gældende fællesskabsret inden for direkte beskatning

c) for skat på forsikringspræmier:

at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne til sikring af bedre anvendelse af nuværende

regler
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d) for kandidatlandene:

at imødekomme kandidatlandenes særlige behov, således at de træffer de fornødne foranstalt-

ninger i tiltrædelsesøjemed på området skattelovgivning og administrativ kapacitet.

3. Programmets handlingsplan udarbejdes hvert år efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Artikel 4

Kandidatlandenes deltagelse

Programmet er åbent for deltagelse af:

a) de associerede lande i Central- og Østeuropa i overensstemmelse med de betingelser, der er

fastsat i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne dertil og i de respektive associeringsråds afgø-

relser.

b) Cypern, Malta og Tyrkiet på grundlag af bilaterale aftaler herom med disse lande.
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KAPITEL II

AKTIVITETER UNDER PROGRAMMET

Artikel 5

Kommunikations- og informationsudvekslingssystemer

1. Kommissionen og de deltagende lande sikrer, at følgende kommunikations- og informations-

udvekslingssystemer er operationelle, for så vidt deres virke er nødvendigt i henhold til fællesskabs-

retten:

a) Det Fælles Kommunikationsnet/Det Fælles Systeminterface (CCN/CSI), i den udstrækning

det er nødvendigt til støtte for virkemåden for de andre systemer, der er omhandlet i dette

stykke

b) Momsinformationsudvekslingssystemet (VIES) og dets meldingssystemer

c) Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning

d) Det Hurtige Varslingssystem for Punktafgifter

e) Tabelsystemet for Punktafgifter
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f) hvis fællesskabslovgivningen kræver det, kan der udformes nye kommunikations- og infor-

mationsudvekslingssystemer efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

2. Kommunikations- og informationsudvekslingssystemernes fællesskabselementer omfatter

maskinel, programmel og nettilslutninger, der skal være fælles for samtlige deltagende lande for at

sikre systemernes sammenkobling og interoperabilitet, hvad enten disse er installeret hos Kommis-

sionen (eller en udpeget underleverandør) eller hos de deltagende lande (eller en udpeget underleve-

randør). Kommissionen indgår på Fællesskabets vegne de fornødne kontrakter til sikring af disse

elementers operationelle egenskaber.

3. Kommunikations- og informationsudvekslingssystemernes ikke-fællesskabselementer omfat-

ter nationale databaser, som udgør en del af disse systemer, nettilslutninger mellem fællesskabs-

elementerne og ikke-fællesskabselementerne samt det programmel og maskinel, som hvert delta-

gende land måtte anse for hensigtsmæssigt for at få det fulde udbytte af systemerne overalt i sin

administration. De deltagende lande sikrer, at ikke-fællesskabselementerne holdes operationelle, og

sikrer disse elementers interoperabilitet med fællesskabselementerne.

4. Kommissionen koordinerer i samarbejde med de deltagende lande de aspekter ved fastlæggel-

sen af og virkemåden for fællesskabs- og ikke-fællesskabselementerne i systemerne og infrastruktu-

ren, der er omhandlet i stk. 1.
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Artikel 6

Multilaterale kontrolforanstaltninger

De deltagende lande vælger blandt de multilaterale kontrolforanstaltninger de iværksætter, dem,

hvis omkostninger skal bæres af Fællesskabet i henhold til artikel 11. Sådanne kontrolforanstaltnin-

ger omfatter i alle tilfælde kontrol af skattetilsvar i forbindelse med merværdiafgift og/eller punkt-

afgifter.

De deltagende lande indsender hvert år rapporter og evalueringer vedrørende sådanne kontrolforan-

staltninger til Kommissionen.

Artikel 7

Seminarer

Kommissionen og de deltagende lande tilrettelægger sammen seminarer med deltagelse af em-

bedsmænd fra administrationerne, repræsentanter for Kommissionen og om nødvendigt andre eks-

perter.
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Artikel 8

Udveksling af embedsmænd

1. Kommissionen og de deltagende lande tilrettelægger udvekslinger af embedsmænd. Udveks-

lingerne må ikke være længere end én måned. Hver udveksling målrettes mod en særlig erhvervs-

aktivitet, forberedes i tilstrækkelig grad og evalueres efterfølgende af de pågældende embedsmænd

og administrationer. Værtsadministrationen kan med en forudgående begrundelse begrænse antallet

af deltagere i udvekslingen, hvis antallet af modtagne anmodninger forhindrer en passende forbere-

delse og gennemførelse af udvekslingen.

2. De deltagende lande træffer de nødvendige foranstaltninger til, at de udvekslede embeds-

mænd kan deltage effektivt i arbejdet i værtsadministrationen. Med henblik herpå skal de være be-

myndiget til at udføre de opgaver, som svarer til de funktioner, der tildeles dem af værtsadministra-

tionen i overensstemmelse med landets retsorden.

3. I udvekslingsperioden sidestilles den udvekslede embedsmands civilretlige ansvar i forbin-

delse med udøvelsen af hans opgaver med værtsmyndighedens nationale embedsmænds. De ud-

vekslede embedsmænd er underlagt samme regler for tavshedspligt som de nationale embedsmænd.

4. De deltagende lande kan begrænse omfanget af disse udvekslinger til kun at omfatte embeds-

mænd med ansvar for merværdiafgift og/eller punktafgifter.
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Artikel 9

Uddannelsesaktiviteter

1. For at fremme et struktureret samarbejde mellem deres uddannelsesinstitutioner og embeds-

mænd med ansvar for uddannelsen på beskatningsområdet i administrationerne skal de deltagende

lande i samarbejde med Kommissionen:

a) udvikle de eksisterende uddannelsesprogrammer og om nødvendigt udarbejde nye program-

mer med henblik på at etablere en fælles uddannelseskerne for embedsmænd, således at disse

kan erhverve de nødvendige fælles faglige færdigheder og kundskaber

b) åbne de uddannelseskurser på beskatningsområdet, som hvert deltagende land tilbyder sine

egne embedsmænd, for embedsmænd fra alle de deltagende lande, når det er hensigtsmæssigt

c) udvikle de nødvendige fælles værktøjer for uddannelse på beskatningsområdet.

2. Desuden sikrer de deltagende lande, at deres embedsmænd får den nødvendige grundlæg-

gende uddannelse og regelmæssige videreuddannelse med henblik på erhvervelse af de fælles fag-

lige færdigheder og kundskaber i overensstemmelse med de fælles uddannelsesprogrammer samt

den sprogundervisning, som er nødvendig for, at embedsmændene kan tilegne sig tilstrækkelige

sprogkundskaber.
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KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 10

Finansieringsramme

Finansieringsrammen for gennemførelse af programmet i perioden 1. januar 2003 - 31. decem-

ber 2007 fastsættes til 44 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden

for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 11

Udgifter

1. De nødvendige udgifter til gennemførelsen af programmet deles af Fællesskabet og de delta-

gende lande i henhold til stk. 2, 3, 4 og 5.

2. Fællesskabet afholder følgende udgifter:

a) udgifter til udformning, indkøb, installering, vedligeholdelse og daglig drift af fællesskab-

selementerne i de kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, der er beskrevet i

artikel 5
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b) rejse- og opholdsudgifter i tilknytning til multilaterale kontrolforanstaltninger, seminarer, ud-

vekslinger af embedsmænd og uddannelsesaktiviteter

c) udgifter til tilrettelæggelse af seminarer og udvikling af uddannelsesværktøjer

d) udgifter til eksterne evalueringer af programmets virkning under iagttagelse af kravet om op-

lysningernes fortrolighed

e) udgifter til de øvrige aktiviteter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f).

3. Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med finansforordningen af 25. juni 2002 ved-

rørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1 reglerne for betaling af udgifter og

meddeler dem til de deltagende lande.

4. Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger til budgetforvaltning af programmet i

henhold til proceduren i artikel 14, stk. 2.

5. De deltagende lande afholder følgende udgifter:

a) udgifter til udformning, indkøb, installering, vedligeholdelse og daglig drift af ikke-fælles-

skabselementerne i de kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, der er beskre-

vet i artikel 5,

b) udgifter til grund- og videreuddannelse inkl. sprogundervisning af deres embedsmænd.

                                                
1 EFT L
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Artikel 12

Finanskontrol

Fællesskabets finansieringsafgørelser og alle aftaler eller kontrakter, der følger af denne beslutning,

underkastes finanskontrol i henhold til fællesskabsbestemmelserne om finans- og budgetkontrol.

KAPITEL IV

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 13

Gennemførelse

De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre artikel 1, stk. 2, litra f), artikel 3, stk. 3,

artikel 5, stk. 1, litra f), og artikel 11, stk. 4, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 14,

stk. 2.
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Artikel 14

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg, som benævnes "Fiscalis-udvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 15

Opfølgning og evaluering

1. Kommissionen forelægger hvert år det i artikel 14, stk. 1, omhandlede udvalg en opfølgnings-

rapport, som viser de fremskridt, der er gjort for alle aktiviteter under programmet med hensyn til

gennemførelse og resultater i forhold til den årlige handlingsplan. Denne rapport sendes ligeledes til

Europa-Parlamentet.

De deltagende landes administrationer meddeler Kommissionen alle de oplysninger, der er nødven-

dige, for at opfølgningsrapporterne kan udarbejdes på en så effektiv måde som muligt.
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2. Programmet underkastes en midtvejsevaluering og en endelig evaluering, der foretages under

Kommissionens ansvar ved hjælp af opfølgningsrapporterne og de rapporter, som de deltagende

lande har udarbejdet. Programmets effektivitet vurderes på grundlag af de i artikel 3 fastsatte mål.

Evalueringerne baseres på de i stk. 3 omhandlede rapporter.

– I midtvejsevalueringen undersøges de første resultater og virkninger af aktiviteterne under

programmet. Desuden foretages der en vurdering af bevillingsanvendelsen og af fremskridt

med hensyn til opfølgning og gennemførelse

– Formålet med den endelige evaluering er at vurdere effektiviteten af aktiviteterne under pro-

grammet.

3. De deltagende lande sender følgende til Kommissionen:

a) senest den 31. marts 2005 en midtvejsevalueringsrapport om programmets effektivitet

b) senest den 31. marts 2008 en endelig evalueringsrapport om programmets effektivitet.
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4. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet følgende:

a) senest den 30. juni 2005 en midtvejsevalueringsrapport om programmets effektivitet og en

meddelelse om, hvorvidt programmet bør videreføres, i givet fald ledsaget af et forslag hertil

b) senest den 30. juni 2008 en endelig evalueringsrapport om programmets effektivitet.

De i litra a) og b) omhandlede rapporter sendes ligeledes til Det Økonomiske og Sociale Udvalg og

til Regionsudvalget til underretning.

5. De i stk. 4 nævnte evalueringsrapporter udarbejdes hovedsagelig på grundlag af de i stk. 3

nævnte rapporter og de i stk. 1 nævnte opfølgningsrapporter.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fælles-

skabers Tidende.

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2003.
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Artikel 17

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen tilsendte den 17. januar 2002 Rådet en meddelelse 1stilet til Europa-

Parlamentet og Rådet om det ønskelige i at videreføre et handlingsprogram til forbed-

ring af beskatningssystemerne i det indre marked; meddelelsen var ledsaget af et forslag

til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af et fællesskabsprogram til

forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (Fiscalis 2007-

programmet). Forslaget er baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse om forslaget den 13. juni 2002.

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den .... 2

4. Rådet vedtog en fælles holdning efter traktatens artikel 251 den 26. juli 2002.

II. FORSLAGETS FORMÅL

Formålet med forslaget er at videreføre det nuværende Fiscalis-program3 i en ny femårig

periode (1. januar 2003 til 31. december 2007) og udbygge det til at omfatte direkte beskat-

ning. Desuden vil programmet nu være åbent for såvel medlemsstaterne som kandidatlandene.

Det overordnede formål med programmet er at forbedre beskatningssystemernes virkemåde i

det indre marked ved at forstærke samarbejdet mellem de deltagende landes administrationer

og embedsmænd.

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 361.
2 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
3 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 888/98 (EFT L 126 af 28.4.1998, s. 1).



10612/2/02 REV 2 ADD 1 hm/IO/pg 3
DG G I    DA

Mere specifikt har programmet følgende formål:

– for indirekte beskatning (merværdiafgift og punktafgifter): principielt som i det allerede

eksisterende program

– for direkte beskatning: at støtte informationsudveksling vedrørende gensidig  bistand og

at øge kendskabet til gældende fællesskabsret inden for direkte beskatning

– for skat på forsikringspræmier: at sikre bedre anvendelse af de nuværende regler ved at

forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne, og

– for kandidatlandene: at opfylde deres specifikke behov for at styrke deres administrative

kapacitet og hjælpe dem med at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige, admi-

nistrative, organisationsmæssige og tekniske foranstaltninger på området skattelovgiv-

ning.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Selv om Rådet støtter det generelle mål med Kommissionens forslag, afviger den fælles hold-

ning fra forslaget på en række punkter:

– de planlagte aktiviteter bør være klart defineret; dette gælder især "andre aktiviteter",

der nu er præcist affattet med samme ordlyd som i begrundelsen (artikel 1)

– henvisningen til afgifter på forsikringer skal være en henvisning til afgifter på forsik-

ringspræmier (artikel 2)
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– det bør være klart, at programmets overordnede formål er at forbedre beskatningssyste-

mernes virkemåde i det indre marked ved at forstærke samarbejdet mellem administra-

tioner og embedsmænd, uden at man kan få det indtryk, at der tillægges programmet

lovgivningsmæssige beføjelser (artikel 3, stk. 1)

– da det nuværende program efter forslaget skal videreføres, bør målene for indirekte be-

skatning være de samme (artikel 3, stk. 2, litra a))

– med hensyn til direkte beskatning er målene bragt i overensstemmelse med program-

mets anvendelsesområde (artikel 3, stk. 2, litra b))

– der må ikke indføres et nyt kommunikations- og informationsudvekslingssystem, med-

mindre det er nødvendigt i henhold til fællesskabsretten (artikel 5, stk. 1, litra f)

– multilaterale kontrolforanstaltninger skal tage særligt hensyn til indirekte beskatning

(moms og/eller punktafgifter), der har indflydelse på Fællesskabets egne indtægter

(artikel 6)

– antallet af deltagere i udvekslingen af embedsmænd kan begrænses af praktiske hensyn,

og udvekslingerne kan i overensstemmelse med ændringen i de multilaterale kontrolfor-

anstaltninger begrænses til  kun at omfatte embedsmænd inden for indirekte beskatning

(artikel 8)

– finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet må i perioden fra den

1. januar 2003 til den 31. december 2007 ikke overstige 44 mio. EUR (artikel 10)

– ordlyden vedrørende udgifterne er blevet bragt i overensstemmelse med det løbende

program, og der er indført en ny bestemmelse for at sikre en effektiv og rimelig årlig

budgetforvaltning af programmet (artikel 11)

– det er blevet gjort helt tydeligt, at alle fællesskabsrettens bestemmelser om finans- og

budgetkontrol finder anvendelse (artikel 12)
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– bestemmelserne om gennemførelsen af beslutningen og om udvalget er tilpasset i over-

ensstemmelse med komitologiafgørelsen 4 (1999/468/EF) (artikel 13 og 14)

– bestemmelserne om opfølgning og evaluering er skrevet om, og for at få et solidt

informationsgrundlag er tidsfristerne for deltagerlandenes indsendelse af information til

Kommissionen blevet forlænget lidt (artikel 15)

– beslutning 888/98/EF ophæves ikke; herved bevares Kommissionens forpligtelse til at

forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en endelig rapport om gennemførelsen  og

virkningen af det løbende program senest pr. 30. juni 2003.

IV. ÆNDRINGER FORESLÅET AF EUROPA-PARLAMENTET

Rådets fælles holdning omfatter uændret eller i substansen tre af de syv ændringer, Europa-

Parlamentet har vedtaget: ændring 1, 2 og 5. Der bemærkes især følgende:

– Da ændring nr. 1 og 2 om finansieringen af programmet efter 2006 skal godkendes af

budgetmyndigheden, skal de ses på baggrund af punkt 33 i den interinstitutionelle aftale

af 6. maj 1999 om budgetdisciplin5. Dette er der allerede taget højde for i betragtning 10

og artikel 10, andet punktum. Desuden gør artikel 12 det klart, at alle fællesskabsrettens

bestemmelser om finans- og budgetkontrol finder anvendelse.

                                                
4 EFT L 184 af 17.7.1999. s. 23.
5 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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– Ændring 5: Der er blevet indsat en bestemmelse om, at der skal fremsendes en rapport

til Europa-Parlamentet, jf. artikel 15, stk. 1, andet punktum.

Rådet har forkastet ændring 3, 4, 6 og 7.

– Ændring 3 og 4: disse ændringer er mere vidtgående end forslaget anvendelsesområde.

– Ændring 7: nærmere oplysninger om den kommende beslutnings målsætninger anses

ikke for nødvendige, da artikel 3, stk. 3, indeholder bestemmelser herom.

– Ændring 6: Kommissionens forpligtelse til at undersøge, hvordan der bedst kan skabes

synergi mellem beslægtede fællesskabsprogrammer. Der synes at være risiko for, at

dette vil kunne lægge hindringer i vejen for gennemførelsen af programmet, og for så

vidt angår sidste del af den foreslåede ændring tager denne ikke hensyn til Kommissio-

nens initiativret.

________________________



  

BILAG

Fælles holdning vedtaget af Rådet ved skriftlig procedure med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af et fællesskabsprogram til

forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (Fiscalis 2007-

programmet), [2002/0015(COD)].

Fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen:

"Rådet og Kommissionen erklærer, at programmet ikke indebærer harmonisering af skatte- og

afgiftslovgivningen."
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2002/0015 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning om et fællesskabsprogram til forbedring af virkemåden for
beskatningssystemer i det indre marked (Fiscalis 2007-programmet)

1- BAGGRUND

Dato for fremlæggelsen af forslaget for Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2002) 10 endelig – 2002/0015(COD)):

17 januar 2002

Dato for udtalelsen fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 17 juli 2002

Dato for udtalelsen fra Europa-Parlamentet, første behandling: 13 juni 2002

Dato for vedtagelsen af den fælles holdning: 26 juli 2002

2- HENSIGTEN MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Hensigten med Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning er at
forlænge det eksisterende Fiscalis-program1 samt at udvide dets anvendelsesområde til direkte
beskatning og beskatning af forsikringspræmier.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelt

Kommissionen noterer sig med tilfredshed, at Rådet har godkendt hovedindholdet i
Kommissionens oprindelige forslag. Kommissionen noterer sig endvidere, at Rådet
støtter en forlængelse af foranstaltningerne under det eksisterende Fiscalis-program
og hilser i særlig grad Rådets støtte til at udvide disse foranstaltningers
anvendelsesområde til direkte beskatning velkommen.

Kommissionen ønsker imidlertid at give udtryk for sin skuffelse over, at Rådet har
besluttet at nedskære finansieringsforslaget for programmet fra 56 mio. til 44 mio.
EUR. En sådan reduktion af budgettet kan meget vel føre til, at visse af programmets
foranstaltninger ikke vil kunne gennemføres. Imidlertid vedrørte en del af det
foreslåede budget foranstaltninger, som Rådet endnu ikke har godkendt, navnlig på

1 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 888/98/EF om et fællesskabshandlingsprogram til
forbedring af afgiftssystemerne i det indre marked (Fiscalis-programmet), EFT L 126 af 28.4.1998, s. 1.
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IT-området. Hvis Rådet beslutter at fortsætte opbygningen af systemet om
udveksling af information vedrørende grænseoverskridende momsfradrag og
ligeledes træffer beslutning om at gennemføre et nyt system til e-handel-kontrol, vil
Kommissionen, hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed på Fiscalis 2007-
budgettet, foreslå Europa-Parlamentet og Rådet, at budgettet øges. Denne fornyede
budgetbehandling er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ønske om, at
budgetmyndigheden på ny skal høres vedrørende dette program i 2006 (hvilket var
formålet med to af Parlamentets ændringsforslag).

3.2. Kommentarer til de af Parlamentet under førstebehandlingen fremlagte
ændringsforslag

I sin fælles holdning har Rådet accepteret et af Parlamentets ændringsforslag. Dette
ændringsforslag indebærer, at den rapport, som Kommissionen årligt udarbejder over
arbejdets fremadskriden hvad angår programaktiviteternes implementering og
resultater i forhold til den årlige handlingsplan, skal fremlægges for Europa-
Parlamentet. Da lovgivningsmyndighedens anden part har bifaldet dette
ændringsforslag, kan Kommissionen nu også acceptere denne tilgang.

To af Parlamentets ændringsforslag vedrører programmålsætningen for
merværdiafgift og direkte beskatning. Rådet besluttede enstemmigt at foretage
ændringer i Kommissionens forslag, hvad denne målsætning angår. Rådet foretog
ændringer i målsætningen for at understrege, at Fiscalis 2007 ikke er et politisk
program, men derimod et program, der har til formål at styrke det administrative
samarbejde mellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Kommissionen er enig i,
at det ikke er hensigten med programmet at harmonisere skattelovgivningen og
udtrykker sin tilfredshed med, at en erklæring tilføjes mødereferatet i den anledning.

To af Parlamentets ændringsforslag er ikke blevet accepteret af hverken
Kommissionen eller Rådet. Disse ændringsforslag vedrører foranstaltningerne under
programmet og synergiudvikling med fremtidige programmer. Kommissionen
udtrykker sin tilfredshed med, at Rådet ikke har accepteret disse ændringsforslag, da
den mener, at sådanne artikler i beslutningen er overflødige.

3.3. Ændringsforslag stillet af Rådet

Rådet har foreslået en række ændringer. Med undtagelse af ændringen vedrørende
programmets finansielle rammer er alle øvrige ændringer af formuleringsmæssig art,
som ifølge Rådet tydeliggør tekstindholdet. Rådet har enstemmigt vedtaget sine
forslag til ændringer , og Kommissionen kan acceptere alle Rådets forslag, så
programmet vil kunne vedtages inden 31. december 2002.

3.4. Overensstemmelse mellem den fælles holdning og Kommissionens forslag

Den fælles holdning støtter fuldt ud indholdet i Kommissionens forslag, herunder
den foreslåede udvidelse af programforanstaltningerne til også at omfatte direkte
beskatning.
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4- KONKLUSION

Kommissionen mener, at den fælles holdning, som er enstemmigt vedtaget af Rådet,
er udtryk for et rimeligt kompromis. Kommissionen beklager, at der er blevet skåret i
budgettet, men accepterer, at dette er i overensstemmelse med Parlamentets ønske
om at kunne foretage ændringer i budgettet i programmets løbetid.

Kommissionen er overbevist om, at meningsforskellene mellem de to lovgivere nu er
så ubetydelige, at beslutningen meget hurtigt kan vedtages, således at
programaktiviteterne kan fortsætte også efter den 31. december 2002, navnlig IT-
aktiviteterne såsom VIES (momsinformationsudvekslingssystemet).

5. RÅDETS OG K OMMISSIONENS ERKLÆRING TIL MØDEREFERATET

Kommissionen og Rådet har udstedt en fælles erklæring til mødereferatet, som er
vedføjet denne meddelelse.

Formålet med denne erklæring er at bekræfte, at hensigten med dette program ikke er
at harmonisere beskatningsreglerne. Hvis forslaget vedrørte harmoniseringen af
beskatningsreglerne, ville Kommissionen ikke have fremlagt forslaget under
artikel 95 i traktaten, men derimod under artikel 93. I henhold til proceduren under
traktatens artikel 93 kræves der enstemmighed med høring af Europa-Parlamentet.
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Erklæring til mødereferatet

"Rådet og Kommissionen erklærer, at programmet ikke medfører harmonisering af
skattelovgivningen".


