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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  /   /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση

της λειτουργίας των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά

(πρόγραµµα Fiscalis 2003-2007)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ειδικότερα το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 3

                                                
1 ΕΕ C 103 E, 30.4.2002, σ. 361.
2 ΕΕ C
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του Συµβουλίου της            (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                    (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Στην εσωτερική αγορά, η πραγµατική, ενιαία και αποτελεσµατική εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου είναι ουσιώδους σηµασίας για τη λειτουργία των φορολογικών συστηµάτων, και
ιδιαίτερα για την προστασία των εθνικών και κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων µέσω
της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, της αποφυγής των
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού και της µείωσης της επιβάρυνσης των διοικήσεων και των
φορολογουµένων. Η πραγµατική, οµοιόµορφη και αποτελεσµατική εφαρµογή αποτελεί
ευθύνη της Κοινότητας από κοινού µε τα κράτη µέλη.

(2) Η απόφαση αριθ. 888/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
30ής Μαρτίου 1998 σχετικά µε την έγκριση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τη
βελτίωση των συστηµάτων έµµεσης φορολογίας της εσωτερικής αγοράς (πρόγραµµα
Fiscalis) 1 συνέβαλε σηµαντικά στην επίτευξη των γενικών στόχων για την περίοδο 1998 έως
2002. Θεωρείται εποµένως σκόπιµο να συνεχιστεί το πρόγραµµα Fiscalis για µια ακόµη
πενταετία.

(3) Η αποτελεσµατική, πραγµατική και ευρεία συνεργασία µεταξύ των παρόντων και
µελλοντικών κρατών µελών και µεταξύ αυτών και της Επιτροπής είναι σηµαντική για τη
λειτουργία των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά.

(4) Η πείρα που έχει αποκτήσει η Κοινότητα από το πρόγραµµα Fiscalis έδειξε ότι οι

ανταλλαγές, τα σεµινάρια και η άσκηση πολυµερών ελέγχων θα µπορούσαν να υλοποιήσουν

τους στόχους του προγράµµατος φέρνοντας σε επαφή υπαλλήλους από διαφορετικές εθνικές

διοικήσεις στο πλαίσιο επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει

εποµένως να συνεχιστούν, αλλά και να επεκταθούν για να καλύπτουν τους φόρους

εισοδήµατος, περιουσίας και επί των ασφαλίστρων.

                                                
1 ΕΕ L 126, 28.4.1998, σ. 1.
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(5) Η δηµιουργία και η λειτουργία µιας υποδοµής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών

µπορεί να παίξει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση των φορολογικών συστηµάτων στο εσωτερικό

της Κοινότητας. Ειδικότερα το ηλεκτρονικό σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών για τον

έλεγχο του ΦΠΑ (VIES), που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του

Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1992 για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της έµµεσης

φορολογίας (ΦΠΑ) 1, έδειξε την αξία της τεχνολογίας των πληροφοριών για την προστασία

των εσόδων και την ελαχιστοποίηση των διοικητικών εργασιών.

(6) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου είναι απαραίτητο να έχουν οι

αρµόδιοι για τη φορολογία υπάλληλοι υψηλό κοινό επίπεδο κατανόησης του κοινοτικού

δικαίου και της εφαρµογής του στα σηµερινά και µελλοντικά κράτη µέλη. Αυτό µπορεί να

επιτευχθεί µόνο µέσω αποτελεσµατικής αρχικής και συνεχούς κατάρτισης που θα παρέχουν

τα σηµερινά και µελλοντικά κράτη µέλη. Συµπληρωµατική κοινοτική δράση είναι

απαραίτητη για το συντονισµό και την ενίσχυση της κατάρτισης.

(7) Η πείρα από το πρόγραµµα Fiscalis κατέδειξε ότι η συντονισµένη ανάπτυξη και εφαρµογή

κοινού προγράµµατος κατάρτισης θα µπορούσε να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων

αυτού του προγράµµατος, ειδικότερα επιτυγχάνοντας υψηλότερο βαθµό κατανόησης του

κοινοτικού δικαίου.

(8) Έχει αποδειχθεί ότι ένα επαρκές επίπεδο γλωσσοµάθειας των εφοριακών υπαλλήλων είναι

ουσιώδες για τη διευκόλυνση της συνεργασίας. Οι συµµετέχουσες χώρες θα πρέπει εποµένως

να παράσχουν στους υπαλλήλους τους την απαραίτητη γλωσσική κατάρτιση.

                                                
1 EE L 24, 1.2.1992, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 792/2002 (ΕΕ L 128, 15.5.2002 σ. 1).
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(9) Αν και η πρωταρχική ευθύνη για την επίτευξη αυτών των στόχων ανήκει στις συµµετέχουσες

χώρες, απαιτείται συµπληρωµατική κοινοτική δράση για το συντονισµό αυτών των

δραστηριοτήτων καθώς και για την παροχή της υποδοµής και των αναγκαίων κινήτρων.

∆εδοµένου ότι οι στόχοι των µέτρων της παρούσας απόφασης δεν είναι δυνατόν να

επιτευχθούν επαρκώς από τις συµµετέχουσες χώρες και µπορούν εποµένως να επιτευχθούν

καλύτερα, λόγω της εµβέλειας και των αποτελεσµάτων της δράσης, σε επίπεδο Κοινότητας, η

Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5

της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως καθορίζεται στο εν λόγω

άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων

αυτών.

(10) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου

33 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της

διαδικασίας του προϋπολογισµού 1, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της

ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού

(11) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε

την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, 2

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

                                                
1 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 1

Πρόγραµµα Fiscalis

1. Θεσπίζεται πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης (Fiscalis 2003-2007), εφεξής καλούµενο

«το πρόγραµµα», για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007, για τη

βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά.

2. Οι δραστηριότητες του προγράµµατος συνίστανται στα εξής :

(α) συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών·

(β) πολυµερείς έλεγχοι στους οποίους συµµετέχουν τα κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες οι

οποίες έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ τους ή µε τα κράτη µέλη οι

οποίες επιτρέπουν τέτοιες δραστηριότητες·

(γ) σεµινάρια·

(δ) ανταλλαγές·
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(ε) δραστηριότητες κατάρτισης·

(στ) άλλες συνεδριάσεις εργασίας, επισκέψεις ή παρεµφερείς δραστηριότητες, στο πλαίσιο των

στόχων του προγράµµατος κατ� άρθρο 3, που θα αποφασίζονται εκάστοτε µε τη διαδικασία

του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης :

(α) ως «φορολογία» νοούνται οι ακόλουθοι φόροι που εφαρµόζονται στις συµµετέχουσες χώρες :

(i) φόρος προστιθέµενης αξίας,

(ii) ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά, τον καπνό και τα πετρελαιοειδή,

(iii) φόροι εισοδήµατος και περιουσίας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της

οδηγίας 77/799/EΟΚ 1 του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1977 περί της αµοιβαίας

συνδροµής των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των αµέσων φόρων,

                                                
1 ΕΕ L 336, 27.12.1977. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του

1994.
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(iv) φόροι επί των ασφαλίστρων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 76/308/EΟΚ 1 του

Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976, για την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη

απαιτήσεων σχετικών µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και άλλα µέτρα,

(β) ως «διοίκηση» νοούνται οι δηµόσιες αρχές των συµµετεχουσών χωρών που είναι αρµόδιες

για τη φορολογία,

(γ) ως «συµµετέχουσες χώρες» νοούνται τα κράτη µέλη και οι χώρες που αναφέρονται στο

άρθρο 4 που πράγµατι µετέχουν στο πρόγραµµα,

(δ) ως «υπάλληλος» νοείται κάθε υπάλληλος της διοίκησης,

(ε) ως «ανταλλαγή» νοείται η επίσκεψη εργασίας που πραγµατοποιεί ένας υπάλληλος διοίκησης

σε άλλη συµµετέχουσα χώρα, η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο του προγράµµατος,

(στ) ως «πολυµερής έλεγχος» νοείται ο συντονισµένος έλεγχος της φορολογικής οφειλής ενός ή

περισσότερων φορολογούµενων, ο οποίος οργανώνεται από πολλές συµµετέχουσες χώρες και

έχει κοινό ή συµπληρωµατικό ενδιαφέρον.

Άρθρο 3

Στόχοι

1. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να βελτιωθεί η ορθή λειτουργία των φορολογικών

συστηµάτων στην εσωτερική αγορά µε την αύξηση της συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχουσών

χωρών, των διοικήσεων και υπαλλήλων.

                                                
1 ΕΕ L 73, 19.3.1976, σ. 18. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2001/44/EΚ,

ΕΕ L 175, 28.6.2001, σ. 17.
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2. Οι επί µέρους στόχοι του προγράµµατος είναι :

(α) Για το φόρο προστιθέµενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης :

i) να επιτρέψει στους υπαλλήλους να επιτύχουν ένα υψηλό κοινό επίπεδο κατανόησης του

κοινοτικού δικαίου και της εφαρµογής του στα κράτη µέλη·

ii) να εξασφαλίσει την αποδοτική, αποτελεσµατική και εκτενή συνεργασία µεταξύ των

κρατών µελών,

iii) να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών για την

αντιµετώπιση των αναγκών των υπηρεσιών και των φορολογούµενων, µέσω της

ανάπτυξης και της διάδοσης της ορθής διοικητικής πρακτικής,

(β) Για την άµεση φορολογία :

να υποστηριχθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών στο πλαίσιο της αµοιβαίας συνδροµής και να

γίνει πιο γνωστή η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της άµεσης φορολογίας,

(γ) Για τους φόρους επί των ασφαλίστρων :

να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, εξασφαλίζοντας µια καλύτερη εφαρµογή

των υφιστάµενων κανόνων,
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(δ) Για τις υποψήφιες χώρες :

να αντιµετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες των υποψήφιων χωρών προκειµένου να λάβουν τα

αναγκαία για την προσχώρηση µέτρα στον τοµέα της φορολογικής νοµοθεσίας και της

διοικητικής ικανότητας.

3. Το σχέδιο δράσης του προγράµµατος καθορίζεται ετησίως µε τη διαδικασία του άρθρου 14

παρ. 2.

Άρθρο 4

Συµµετοχή των υποψηφίων χωρών

Το πρόγραµµα θα είναι ανοιχτό στη συµµετοχή :

(α) των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σύµφωνα µε τους όρους

που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις

των αντίστοιχων συµβουλίων σύνδεσης·

(β) της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας µε βάση τις σχετικές διµερείς συµφωνίες που θα

συναφθούν µε αυτές τις χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 5

Συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών

1. Η Επιτροπή και οι συµµετέχουσες χώρες εξασφαλίζουν τη λειτουργία των ακόλουθων

συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών εφόσον η λειτουργία τους είναι αναγκαία

βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας :

(α) του κοινού δικτύου επικοινωνιών/διεπαφής κοινού συστήµατος (CCN/CSI) στο βαθµό που

απαιτείται για να υποστηριχθεί η λειτουργία των άλλων συστηµάτων που καθορίζονται στην

παρούσα παράγραφο·

(β) του ηλεκτρονικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για τον έλεγχο του ΦΠΑ (VIES)

και των συστηµάτων του για ανταλλαγή µηνυµάτων·

(γ) του συστήµατος επαλήθευσης της κυκλοφορίας εµπορευµάτων που υπόκεινται σε ειδικούς

φόρους κατανάλωσης·

(δ) του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

(ε) του συστήµατος πινάκων ειδικών φόρων κατανάλωσης·
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(στ) οιωνδήποτε άλλων νέων συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2, όταν η εγκαθίδρυσή τους απαιτείται

βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.

2. Τα κοινοτικά στοιχεία συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών είναι ο

εξοπλισµός, το λογισµικό και οι ζεύξεις δικτύου που θα είναι κοινά σε όλες τις συµµετέχουσες

χώρες για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων,

ανεξάρτητα από το εάν τα στοιχεία είναι εγκατεστηµένα σε χώρους της Επιτροπής (ή ενός

εξουσιοδοτηµένου υπεργολάβου) ή στις εγκαταστάσεις των συµµετεχουσών χωρών (ή ενός

εξουσιοδοτηµένου υπεργολάβου). Η Επιτροπή συνάπτει τις αναγκαίες συµβάσεις για να

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία αυτών των στοιχείων εξ ονόµατος της Κοινότητας.

3. Τα µη κοινοτικά στοιχεία των συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών

περιλαµβάνουν τις εθνικές βάσεις δεδοµένων που αποτελούν τµήµα των εν λόγω συστηµάτων, τις

ζεύξεις δικτύου µεταξύ των κοινοτικών και µη κοινοτικών στοιχείων καθώς και το λογισµικό και

τον εξοπλισµό που κάθε συµµετέχουσα χώρα κρίνει απαραίτητα για την πλήρη αξιοποίηση των εν

λόγω συστηµάτων από το σύνολο της διοίκησής της. Οι συµµετέχουσες χώρες εξασφαλίζουν τη

διατήρηση της λειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των µη κοινοτικών στοιχείων µε τα

κοινοτικά στοιχεία.

4. Η Επιτροπή συντονίζει, σε συνεργασία µε τις συµµετέχουσες χώρες, τα θέµατα της

καθιέρωσης και της λειτουργίας των κοινοτικών και µη κοινοτικών στοιχείων των συστηµάτων και

υποδοµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 6

Πολυµερείς έλεγχοι

Οι συµµετέχουσες χώρες δύνανται να επιλέξουν, µεταξύ των πολυµερών ελέγχων που οργανώνουν

οι ίδιες, εκείνους τους ελέγχους των οποίων το κόστος θα αναληφθεί από την Κοινότητα κατ�

άρθρο 11. Οι εν λόγω έλεγχοι συµπεριλαµβάνουν οπωσδήποτε τον έλεγχο των φορολογικών

υποχρεώσεων που αφορούν τον φόρο προστιθέµενης αξίας και/ή τους ειδικούς φόρους

κατανάλωσης.

Οι συµµετέχουσες χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις και αξιολογήσεις όσον

αφορά αυτούς τους ελέγχους.

Άρθρο 7

Σεµινάρια

Η Επιτροπή και οι συµµετέχουσες χώρες διοργανώνουν από κοινού σεµινάρια στα οποία

συµµετέχουν υπάλληλοι των διοικήσεων, αντιπρόσωποι της Επιτροπής και, εάν παραστεί ανάγκη,

άλλοι εµπειρογνώµονες.
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Άρθρο 8

Ανταλλαγές υπαλλήλων

1. Η Επιτροπή και οι συµµετέχουσες χώρες οργανώνουν ανταλλαγές υπαλλήλων. Η διάρκεια

των ανταλλαγών δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα. Κάθε ανταλλαγή εστιάζεται σε µία συγκεκριµένη

επαγγελµατική δραστηριότητα, προετοιµάζεται δε επαρκώς, και µετά το πέρας της αξιολογείται

από τους υπαλλήλους και τις διοικήσεις που συµµετείχαν. Η διοίκηση υποδοχής µπορεί

αιτιολογηµένως να περιορίσει τον αριθµό των συµµετεχόντων στις ανταλλαγές εάν ο αριθµός των

αιτήσεων που έχουν υποβληθεί εµποδίζει την κατάλληλη προετοιµασία και διεξαγωγή τους.

2. Οι συµµετέχουσες χώρες λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτρέπεται στους

συµµετέχοντες στις ανταλλαγές υπαλλήλους να µετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της

διοίκησης υποδοχής. Για το σκοπό αυτό επιτρέπεται στους υπαλλήλους αυτούς να εκτελούν τις

εργασίες οι οποίες αντιστοιχούν στα καθήκοντα που τους αναθέτει η διοίκηση υποδοχής σύµφωνα

µε την έννοµη τάξη της.

3. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, η αστική ευθύνη του υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των

καθηκόντων του εξοµοιώνεται µε την αστική ευθύνη των υπαλλήλων της διοίκησης υποδοχής. Οι

συµµετέχοντες στην ανταλλαγή υπάλληλοι υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελµατικού

απορρήτου που ισχύουν και για τους εθνικούς υπαλλήλους.

4. Οι συµµετέχουσες χώρες δύνανται να περιορίζουν το πεδίο των εν λόγω ανταλλαγών σε

υπαλλήλους αρµόδιους για το φόρο προστιθέµενης αξίας και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
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Άρθρο 9

∆ραστηριότητες κατάρτισης

1. Οι συµµετέχουσες χώρες, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, προκειµένου να ενθαρρύνουν την

οργανωµένη συνεργασία µεταξύ των εθνικών οργανισµών κατάρτισης και των υπαλλήλων που

είναι επιφορτισµένοι µε την φορολογική κατάρτιση εντός των διοικήσεων :

(α) αναπτύσσουν τα υφιστάµενα προγράµµατα κατάρτισης και, ενδεχοµένως, εκπονούν νέα

προγράµµατα ώστε να παρέχουν στους υπαλλήλους έναν κοινό κορµό κατάρτισης και να

τους επιτρέπουν να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελµατικά προσόντα και γνώσεις·

(β) όπου κρίνεται σκόπιµο, δέχονται στα τµήµατα φορολογικής κατάρτισης που προβλέπει κάθε

συµµετέχουσα χώρα για τους υπαλλήλους της, τους υπαλλήλους όλων των συµµετεχουσών

χωρών·

(γ) αναπτύσσουν τα αναγκαία κοινά εργαλεία για την φορολογική κατάρτιση.

2. Οι συµµετέχουσες χώρες µεριµνούν επίσης ώστε όλοι οι υπάλληλοί τους να λαµβάνουν την

αρχική και συνεχή κατάρτιση που απαιτείται για την απόκτηση των κοινών επαγγελµατικών

προσόντων και γνώσεων σύµφωνα µε τα κοινά προγράµµατα κατάρτισης, καθώς και την αναγκαία

γλωσσική κατάρτιση που θα τους παράσχει ένα επαρκές επίπεδο γλωσσοµάθειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο

Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του προγράµµατος κατά την περίοδο από

1ης Ιανουαρίου 2003 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007 καθορίζεται σε 44 εκατοµ. ευρώ. Οι ετήσιες

πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 11

∆απάνες

1. Οι αναγκαίες δαπάνες εφαρµογής του προγράµµατος επιµερίζονται µεταξύ της Κοινότητας

και των συµµετεχουσών χωρών σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5.

2. Η Κοινότητα αναλαµβάνει τις εξής δαπάνες :

(α) το κόστος για την ανάπτυξη, αγορά, εγκατάσταση, συντήρηση και καθηµερινή λειτουργία

των κοινοτικών στοιχείων των συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που

περιγράφονται στο άρθρο 5,
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(β) τα οδοιπορικά και τις δαπάνες διαµονής των υπαλλήλων για τους πολυµερείς ελέγχους, τα

σεµινάρια, τις ανταλλαγές υπαλλήλων και τις δραστηριότητες κατάρτισης,

(γ) τις δαπάνες σχετικά µε τη διοργάνωση των σεµιναρίων και την ανάπτυξη µέσων κατάρτισης,

(δ) το κόστος των µελετών αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος που

πραγµατοποιούνται από τρίτους, διατηρώντας τον απαιτούµενο εµπιστευτικό χαρακτήρα των

δεδοµένων,

(ε) το κόστος των άλλων δραστηριοτήτων κατ� άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

3. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τον ∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό της 25 Ιουνίου 2002 που

εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, καθορίζει τους κανόνες

που αφορούν την καταβολή των δαπανών και τις ανακοινώνει στις συµµετέχουσες χώρες.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει οιαδήποτε µέτρα απαιτούνται για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του

προγράµµατος µε τη διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 2.

5. Οι συµµετέχουσες χώρες αναλαµβάνουν τις εξής δαπάνες :

(α) το κόστος σχεδιασµού, αγοράς, εγκατάστασης, συντήρησης και καθηµερινής λειτουργίας των

µη κοινοτικών στοιχείων των συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών κατ�

άρθρο 5,

(β) το κόστος αρχικής και συνεχούς κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της γλωσσικής

κατάρτισης, των υπαλλήλων τους.

                                                
1 ΕΕ L
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Άρθρο 12

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

Οι αποφάσεις κοινοτικής χρηµατοδότησης και οι συµφωνίες ή συµβάσεις που απορρέουν από την

παρούσα απόφαση, αποτελούν αντικείµενο δηµοσιονοµικού ελέγχου σύµφωνα µε την κοινοτική

νοµοθεσία περί οικονοµικού και δηµοσιονοµικού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Εφαρµογή

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο στ), του

άρθρου 3, παράγραφος 3, του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο στ) και του άρθρου 11,

παράγραφος 4 θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 2.
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Άρθρο 14

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή («επιτροπή Fiscalis�).

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 15

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1, έκθεση

παρακολούθησης που περιγράφει την πρόοδο όλων των δραστηριοτήτων του προγράµµατος όσον

αφορά την υλοποίηση και τα αποτελέσµατα σε σχέση µε το ετήσιο σχέδιο δράσης. Η έκθεση αυτή

διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι διοικήσεις διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για να πραγµατοποιηθούν οι

εκθέσεις παρακολούθησης µε τον πιο αποτελεσµατικό δυνατό τρόπο.
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2. Το πρόγραµµα υφίσταται ενδιάµεση και τελική αξιολόγηση που πραγµατοποιούνται υπό την

ευθύνη της Επιτροπής µε τη βοήθεια των εκθέσεων παρακολούθησης και των εκθέσεων που έχουν

υποβάλει οι συµµετέχουσες χώρες. Η αποτελεσµατικότητα και η απόδοση του προγράµµατος

αξιολογούνται σύµφωνα µε τους στόχους του άρθρου 3. Οι αξιολογήσεις εξασφαλίζονται µέσω των

εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ως εξής :

− Η ενδιάµεση αξιολόγηση εξετάζει τα πρώτα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των

δραστηριοτήτων του προγράµµατος. Εκτιµά επίσης τη χρησιµοποίηση των πιστώσεων, τη

διεξαγωγή της παρακολούθησης και της εφαρµογής.

− Η τελική αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσµατικότητα και την απόδοση των

δραστηριοτήτων του προγράµµατος.

3. Οι συµµετέχουσες χώρες διαβιβάζουν στην Επιτροπή :

(α) έως τις 31 Μαρτίου 2005, ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης για την αποτελεσµατικότητα και

την απόδοση του προγράµµατος,

(β) έως τις 31 Μαρτίου 2008, τελική έκθεση αξιολόγησης για την αποτελεσµατικότητα και την

απόδοση του προγράµµατος.



10612/2/02 REV 2 GA/ag 20
DG G    EL

4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο :

(α) έως τις 30 Ιουνίου 2005, ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης για την αποτελεσµατικότητα και την

απόδοση του προγράµµατος καθώς και ανακοίνωση για τη σκοπιµότητα συνέχισης του

προγράµµατος, συνοδευόµενη, κατά περίπτωση, από κατάλληλη πρόταση,

(β) έως τις 30 Ιουνίου 2008, τελική έκθεση αξιολόγησης για την αποτελεσµατικότητα και την

απόδοση του προγράµµατος.

Οι εκθέσεις υπό (α) και (β) διαβιβάζονται επίσης προς ενηµέρωση στην Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της παραγράφου 4, εκπονούνται, πρωτίστως, βάσει των εκθέσεων

της παραγράφου 3, και των εκθέσεων παρακολούθησης της παραγράφου 1.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2003.
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Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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I. ΕΙΣΑΓΩΓH

1. Στις 17 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο ανακοίνωση 1 προς το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τη σκοπιµότητα συνέχισης ενός

προγράµµατος δράσης για τη βελτίωση των φορολογικών συστηµάτων της εσωτερικής

αγοράς, µαζί µε πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

για την υιοθέτηση κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση της λειτουργίας των

φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά (πρόγραµµα Fiscalis 2007).  Η πρόταση

αυτή βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του επί της πρότασης σε πρώτη ανάγνωση

στις 16 Ιουνίου 2002 2.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της 2 στις �

4. Το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης στις 26

Ιουλίου 2002.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι να προβλέψει τη συνέχιση του τρέχοντος προγράµµατος

Fiscalis 3 για µια ακόµη πενταετία (από 1ης Ιανουαρίου 2003 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2007)

καθώς και την επέκτασή του, ιδίως όσον αφορά την άµεση φορολογία. Επιπλέον, το

πρόγραµµα θα είναι τώρα ανοικτό στα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες.

Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να βελτιωθεί η λειτουργία των φορολογικών

συστηµάτων στην εσωτερική αγορά µε την αύξηση της συνεργασίας µεταξύ των

διοικήσεων και των υπαλλήλων των συµµετεχουσών χωρών.

                                                
1 ΕΕ C 103 E της 30.4.2002, σ. 361
2 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
3 πόφαση αριθ. 888/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 126 της

28.4.1998, σ. 1).
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Οι συγκεκριµένοι στόχοι του προγράµµατος είναι:

- όσον αφορά την έµµεση φορολογία (φόρος προστιθέµενης αξίας και φόροι

κατανάλωσης): ουσιαστικά, οι ίδιοι στόχοι µε το υπάρχον πρόγραµµα·

- όσον αφορά την άµεση φορολογία: να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών

στον τοµέα της αµοιβαίας συνδροµής και να βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά µε

το κοινοτικό δίκαιο που ισχύει στον τοµέα της άµεσης φορολογίας·

- όσον αφορά τους φόρους στα ασφάλιστρα: να εξασφαλίσει καλύτερη εφαρµογή των

υπαρχόντων κανόνων µέσω βελτιωµένης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών·

και

- όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες: να καλύψει τις συγκεκριµένες ανάγκες τους

προκειµένου να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητά τους και να τις βοηθήσει να

εφαρµόσουν τα απαραίτητα νοµοθετικά, διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά µέτρα

στον τοµέα της φορολογικής νοµοθεσίας.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μολονότι το Συµβούλιο υποστηρίζει το γενικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής, η κοινή

θέση διαφέρει από την τελευταία σε ορισµένα σηµεία:

- οι σχεδιαζόµενες δραστηριότητες πρέπει να οριστούν µε σαφήνεια, ιδίως αυτές που

καλύπτονται από τη φράση «κάθε άλλη δραστηριότητα», οι οποίες έχουν τώρα

διατυπωθεί επακριβώς, µε τη χρήση των όρων του σκεπτικού (άρθρο 1)·

- αντί για «φόρους ασφάλισης», θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε φόρους επί των

ασφαλίστρων (άρθρο 2)·
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- πρέπει να είναι σαφές ότι ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να βελτιωθεί η

ορθή λειτουργία των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά µε την

αύξηση της συνεργασίας µεταξύ διοικήσεων και υπαλλήλων και να µη δηµιουργηθεί

η εντύπωση ότι στο πρόγραµµα παρέχονται νοµοθετικές εξουσίες (άρθρο 3.1)·

- εφόσον η πρόταση προβλέπει τη συνέχιση του τρέχοντος προγράµµατος, οι στόχοι

για την έµµεση φορολογία πρέπει να είναι οι ίδιοι (άρθρο 3.2 α))·

- όσον αφορά την άµεση φορολογία, οι στόχοι έχουν ευθυγραµµιστεί µε το πεδίο

εφαρµογής του προγράµµατος (άρθρο 3.2. β))·

- κανένα νέο σύστηµα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών δεν µπορεί να

εγκαθιδρυθεί, εκτός αν απαιτείται από την κοινοτική νοµοθεσία (άρθρο 5.1 στ))·

- οι πολυµερείς έλεγχοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην έµµεση φορολογία

(φόροι Φ.Π.Α ή/και κατανάλωσης), εφόσον αυτή έχει επιπτώσεις στους ίδιους

πόρους της Κοινότητας (άρθρο 6)·

- ο αριθµός των συµµετεχόντων στις ανταλλαγές υπαλλήλων µπορεί να περιοριστεί για

πρακτικούς λόγους και, σύµφωνα µε την τροπολογία σχετικά µε τους πολυµερείς

ελέγχους, οι ανταλλαγές µπορούν να περιορίζονται στους υπαλλήλους τους

αρµόδιους για την έµµεση φορολογία (άρθρο 8)·

- το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του προγράµµατος δεν µπορεί να

υπερβεί τα 44 εκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι

τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 (άρθρο 10)·

- η διατύπωση σχετικά µε τις δαπάνες έχει ευθυγραµµιστεί µε το τρέχον πρόγραµµα

και έχει προστεθεί µια νέα διάταξη προκειµένου να προβλεφθεί µια αποδοτική και

δίκαιη ετήσια δηµοσιονοµική διαχείριση του προγράµµατος (άρθρο 11)·

- πρέπει να γίνει σαφές ότι εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου

σχετικά µε τον οικονοµικό και δηµοσιονοµικό έλεγχο (άρθρο 12)·
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- οι διατάξεις σχετικά µε την εφαρµογή της απόφασης και µε την επιτροπή έχουν

προσαρµοστεί ώστε να συµφωνούν µε την απόφαση «επιτροπολογίας» 4

(1999/468/EK) (άρθρα 13 και 14)·

- οι διατάξεις σχετικά µε τη συνέχιση και την αξιολόγηση έχουν συµπτυχθεί µε σκοπό

να υπάρξει µια στέρεη βάση πληροφόρησης. Οι προθεσµίες για την αποστολή

πληροφοριών στην Επιτροπή εκ µέρους των συµµετεχουσών χωρών έχουν ελαφρώς

παραταθεί (άρθρο 15)·

- η απόφαση 888/98/EK δεν ακυρώνεται προκειµένου να διατηρηθεί η υποχρέωση της

Επιτροπής να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο τελική

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή και τις επιπτώσεις του τρέχοντος προγράµµατος

µέχρι τις 30 Ιουνίου 2003 το αργότερο.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει, αυτούσιες ή ως προς τα βασικά τους

σηµεία, τρεις από τις επτά τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: τις

τροπολογίες 1, 2 και 5. Ειδικότερα:

- Οι τροπολογίες αριθ. 1 και 2, κατά τις οποίες η χρηµατοδότηση του

προγράµµατος πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 θα πρέπει να υποβληθεί προς

έγκριση στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, πρέπει να εξεταστούν υπό

το φως του σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 για τη

δηµοσιονοµική πειθαρχία 5. Αυτό προβλέπεται ήδη στην αιτιολογική

παράγραφο 10 και το άρθρο 10, δεύτερη πρόταση. Επιπλέον, το άρθρο 12

καθιστά σαφές ότι εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου

σχετικά µε τον οικονοµικό και δηµοσιονοµικό έλεγχο.

                                                
4 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23
5 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1.
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- Τροπολογία 5 : Υποβολή έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει

προστεθεί. Βλ. άρθρο 15.1, δεύτερη πρόταση.

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 3, 4, 6 και 7.

- Τροπολογίες 3 και 4 : υπερβαίνουν το πεδίο της πρότασης.

Τροπολογία 7 : οι λεπτοµέρειες των στόχων της µελλοντικής απόφασης δεν

κρίθηκαν απαραίτητες, εφόσον αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στην

παράγραφο 3 του άρθρου 3.

- Τροπολογία 6 : η υποχρέωση της Επιτροπής να εξετάζει ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθεί η σύµπραξη µεταξύ παρόµοιων
κοινοτικών προγραµµάτων. Θεωρήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος αυτό να
παρεµποδίσει την ορθή εφαρµογή του προγράµµατος και, όσον αφορά το
τελευταίο µέρος της προτεινόµενης τροπολογίας, ότι παραβιάζει το δικαίωµα
πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

--------------------------



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο της 26/7/2002 µε γραπτή
διαδικασία εν όψει της εκδόσεως αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση
της λειτουργίας των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά (πρόγραµµα
Fiscalis 2007, [2002/0015 (COD)]),

Kοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι το πρόγραµµα δεν συνεπάγεται την εναρµόνιση της
φορολογικής νοµοθεσίας».





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 20.08.2002
SEC(2002) 892τελικό

2002/0015 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση κοινοτικού

προγράµµατος που αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών καθεστώτων
στην εσωτερική αγορά (πρόγραµµα Fiscalis 2007)
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2002/0015 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση κοινοτικού

προγράµµατος που αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών καθεστώτων
στην εσωτερική αγορά (πρόγραµµα Fiscalis 2007)

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2002)10τελικό – 2002/0015(COD)):

17 Ιανouάριος 2002

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής: 17 Ιουλίου 2002

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µετά
από πρώτη ανάγνωση:

13 Ιουνίου 2002

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 26 Ιουλίου 2002

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής για µια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου είναι η συνέχιση του υφιστάµενου προγράµµατος Fiscalis1 και η επέκταση του
πεδίου εφαρµογής του στην άµεση φορολογία και στους φόρους που επιβάλλονται στα
ασφάλιστρα.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι το Συµβούλιο υιοθέτησε τη γενική
προσέγγιση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Σηµειώνει ότι το Συµβούλιο

υποστηρίζει τη συνέχιση των τρεχουσών δράσεων βάσει του υφιστάµενου
προγράµµατος Fiscalisκαι κάνει θερµά δεκτή την υποστήριξη του Συµβουλίου για
την επέκταση των δράσεων αυτών στον τοµέα της άµεσης φορολογίας.

1
Απόφαση 888/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση

κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τη βελτίωση των συστηµάτων έµµεσης φορολογίας της

εσωτερικής αγοράς (πρόγραµµα Fiscalis),ΕΕ L 126, της 28.4.1998,σ.1.
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Ωστόσο η Επιτροπή εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο
αποφάσισε να µειώσει την πρότασή του για χρηµατοδότηση του προγράµµατος από

€56 σε €44 εκατοµµύρια. Η µείωση του προϋπολογισµού σε τέτοιο βαθµό µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα τη µη εφαρµογή ορισµένων προβλεπόµενων, βάσει του

προγράµµατος, ενεργειών. Ωστόσο, ένα µέρος του προτεινόµενου προϋπολογισµού
συνδέεται µε δραστηριότητες που δεν είχαν ακόµη εγκριθεί από το Συµβούλιο, ιδίως
στον τοµέα της ΤΠ. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο αποφασίσει να προχωρήσει µε
το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών για τη διασυνοριακή έκπτωση του ΦΠΑ και

τη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εµπορίου, η
Επιτροπή θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, εάν δεν
επαρκούν τα κονδύλια στον προϋπολογισµό του 2007, την αύξηση του
προϋπολογισµού. Αυτή η επανεξέταση του προϋπολογισµού ευθυγραµµίζεται µε την
επιθυµία που εξέφρασε το Κοινοβούλιο να ζητηθεί εκ νέου η γνώµη της αρµόδιας
για τον προϋπολογισµό αρχής σχετικά µε το πρόγραµµα αυτό το 2006 (που ήταν ο
στόχος δύο εκ των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο).

3.2. Εξέταση των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

Στην κοινή θέση του το Συµβούλιο έλαβε υπόψη µια από τις τροπολογίες που
πρότεινε το Κοινοβούλιο. Η εν λόγω τροπολογία συνδέεται µε την υποβολή στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της έκθεσης που θα υποβάλλει ετησίως η Επιτροπή όπου
θα παρουσιάζεται η πρόοδος των δραστηριοτήτων του προγράµµατος όσον αφορά

την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα του ετήσιου σχεδίου δράσης. Εφόσον αυτή είναι
η άποψη των συν-νοµοθετών, η Επιτροπή µπορεί τώρα να κάνει δεκτή την

προσέγγιση αυτή.

∆ύο από τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο τροποποιούν τους στόχους

του προγράµµατος σε σχέση µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας και την άµεση
φορολογία. Το Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα την τροποποίηση της πρότασης της
Επιτροπής σύµφωνα µε τους στόχους αυτούς. Ο λόγος για τον οποίο το Συµβούλιο
τροποποίησε τους στόχους αυτούς ήταν για να υπογραµµιστεί ότι το Fiscalis 2007
δεν ήταν ένα «πολιτικό» πρόγραµµα αλλά ένα πρόγραµµα σχεδιασµένο ώστε να
αυξήσει τη διοικητική συνεργασία µεταξύ των εφοριακών υπαλλήλων των κρατών

µελών. Η Επιτροπή συµφωνεί ότι δεν ήταν στόχος του προγράµµατος η εναρµόνιση
της φορολογικής νοµοθεσίας και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να διαθέτει

συνηµµένη δήλωση πρακτικών για το λόγο αυτό.

∆ύο τροπολογίες που προτείνονται από το Κοινοβούλιο δεν έχουν γίνει δεκτές από

την Επιτροπή ούτε από το Συµβούλιο. Οι τροπολογίες αυτές συνδέονται µε τις
δράσεις του προγράµµατος και την ανάπτυξη συνέργιας µε µελλοντικά

προγράµµατα. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το
Συµβούλιο δεν ενέκρινε τις τροπολογίες αυτές, καθώς πιστεύει ότι τέτοιου είδους
άρθρα είναι άχρηστα για την απόφαση.

3.3. Τροπολογίες που προτείνει το Συµβούλιο

Σειρά νέων στοιχείων έχουν υποβληθεί από το Συµβούλιο. Με εξαίρεση την αλλαγή
στο οικονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος, όλα τα υπόλοιπα νέα στοιχεία έχουν τη
µορφή σχεδίου, που κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, διασαφηνίζουν το κείµενο. Τα
νέα στοιχεία που προτείνονται από το Συµβούλιο εγκρίθηκαν οµόφωνα, και η
Επιτροπή µπορεί να κάνει δεκτές όλες τις προτάσεις του Συµβουλίου, ώστε το
πρόγραµµα να εγκριθεί πριν από τις 31∆εκεµβρίου 2002.
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3.4. Σηµεία σύγκλισης µεταξύ της κοινής θέσης και της πρότασης της Επιτροπής

Η κοινή θέση υποστηρίζει πλήρως την προώθηση της πρότασης της Επιτροπής,
συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασης των δραστηριοτήτων του προγράµµατος στην
άµεση φορολογία.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύµφωνα µε την άποψη της Επιτροπής, η κοινή θέση, που εξέδωσε οµοφώνως το
Συµβούλιο, αποτελεί τον ενδεικνυόµενο συµβιβασµό. Εκφράζει τη λύπη της για τη
µείωση στο µέγεθος του προϋπολογισµού, αλλά δέχεται ότι αυτό ευθυγραµµίζεται µε
την επιθυµία που εκφράστηκε από το Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του
προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια ζωής του προγράµµατος.

Η Επιτροπή έχει τη βεβαιότητα ότι το κενό µεταξύ των νοµοθετών είναι σήµερα
τόσο µικρό που η απόφαση µπορεί να εγκριθεί πολύ γρήγορα, επιτρέποντας έτσι τη
συνέχιση των δραστηριοτήτων του προγράµµατος µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2002·
τη συνέχιση των δραστηριοτήτων ΤΠ ιδίως, όπως είναι το σύστηµα ανταλλαγής

πληροφοριών ΦΠΑ (VIES), που είναι απαραίτητο για την οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΑΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Επιτροπή διατύπωσε από κοινού µε το Συµβούλιο δήλωση σχετικά µε τα

πρακτικά, που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Στόχος της δήλωσης αυτής είναι να επιβεβαιώσει ότι πρόθεση του προγράµµατος

δεν είναι η εναρµόνιση των φορολογικών κανόνων. Εάν η πρόταση αφορούσε την
εναρµόνιση των φορολογικών κανόνων, τότε η Επιτροπή θα είχε υποβάλει την

πρόταση βάσει του άρθρου 93 της συνθήκης και όχι βάσει του άρθρου 95. Η
διαδικασία βάσει του άρθρου 93 της συνθήκης είναι οµοφωνία ύστερα από

γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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∆ήλωση σχετικά µε τα πρακτικά

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι το πρόγραµµα δεν προϋποθέτει την εναρµόνιση
της φορολογικής νοµοθεσίας».


