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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1482/2007/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Δεκεμβρίου 2007
σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων
φορολογίας στην εσωτερική αγορά (Fiscalis 2013) και την κατάργηση της απόφασης αριθ.
2235/2002/ΕΚ
ρόντων με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, την αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού
και τη μείωση των βαρών για τις δημόσιες υπηρεσίες και
τους φορολογουμένους. Για την επίτευξη αυτής της αποτελεσματικής, ομοιόμορφης και αποδοτικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου, χρειάζεται να ενεργήσει η Κοινότητα
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η αποτελεσματική και
αποδοτική συνεργασία μεταξύ των σημερινών και πιθανών
μελλοντικών κρατών μελών και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λειτουργία των
φορολογικών συστημάτων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στον
προσδιορισμό της νομοθεσίας και των διοικητικών πρακτικών
που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη συνεργασία και στον
εντοπισμό πιθανών λύσεων για τα εμπόδια στη συνεργασία.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, ιδίως,
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
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 στην εσωτερική
αγορά (πρόγραμμα Fiscalis) (3) (εφεξής «πρόγραμμα 2002»)
και η απόφαση αριθ. 2235/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2002,
σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη
βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων
στην εσωτερική αγορά (πρόγραμμα Fiscalis 2003-2007) (4)
(εφεξής: «πρόγραμμα 2007») συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό
στην επίτευξη των στόχων της συνθήκης. Συνεπώς, κρίνεται
σκόπιμο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες που άρχισαν στο
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα που
θεσπίζεται δυνάμει της παρούσας απόφασης (εφεξής «το
πρόγραμμα») πρέπει να ισχύει για εξαετή περίοδο, ούτως
ώστε η διάρκειά του να συμπίπτει με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο περιέχεται στη
διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (5).
(2)
Στην εσωτερική αγορά, η αποτελεσματική, ομοιόμορφη και
αποδοτική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των φορολογικών συστημάτων, ιδίως
μάλιστα για την προστασία των εθνικών οικονομικών συμφε(1) ΕΕ C 93 της 27.4.2007, σ. 1.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2007.
(3) ΕΕ L 126 της 28.4.1998, σ. 1.
4
( ) ΕΕ L 341 της 17.12.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 168
της 1.5.2004, σ. 1).
(5) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(3)

Για τη στήριξη της διαδικασίας προσχώρησης των υποψήφιων χωρών είναι σκόπιμο να παρασχεθούν στις φορολογικές
διοικήσεις των χωρών αυτών πρακτικά μέσα, ώστε να είναι σε
θέση να εκπληρώσουν πλήρως, ήδη από την ημερομηνία
προσχώρησής τους, το σύνολο των καθηκόντων τους βάσει
της κοινοτικής νομοθεσίας. Συνεπώς, και οι υποψήφιες
χώρες πρέπει να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ανάλογη προσέγγιση πρέπει να υιοθετηθεί για τις
δυνάμει υποψήφιες χώρες.

(4)

Τα διευρωπαϊκά μηχανογραφικά συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος 2007 διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων
της Κοινότητας και θα πρέπει, επομένως, να συνεχιστεί η
χρηματοδότησή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα να περιληφθούν στο πρόγραμμα περαιτέρω
συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό
τομέα, όπως το σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης
των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS), το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ.
1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της
πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (6),
καθώς και οποιοδήποτε σύστημα απαιτείται για τους σκοπούς της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης
Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (7).

(6) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 5.
(7) ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 38. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2006/98/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 129).
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Η πείρα που αποκόμισε η Κοινότητα από τα προγράμματα
2002 και 2007 δείχνει ότι το να έρχονται σε επαφή μεταξύ
τους οι υπάλληλοι διαφορετικών εθνικών διοικήσεων στο
πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επισκέψεις
εργασίας, τα σεμινάρια, οι ομάδες έργου και οι πολυμερείς
έλεγχοι, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τέτοιων προγραμμάτων. Συνεπώς, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να
συνεχιστούν, ενώ παράλληλα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ανάπτυξης δράσεων νέου είδους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναγκών.

Η πείρα που αποκομίστηκε από τα προγράμματα 2002 και
2007 δείχνει ότι η συντονισμένη ανάπτυξη και εφαρμογή
κοινού προγράμματος κατάρτισης συμβάλλει σημαντικά στην
επίτευξη των στόχων τέτοιων προγραμμάτων, ειδικότερα επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο κατανόησης του κοινοτικού
δικαίου. Θα πρέπει συνεπώς να αξιοποιηθούν πλήρως οι
ευκαιρίες που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης.
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άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(12)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος, χρηματοδοτικό κονδύλιο που θα αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του
σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου
2006, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(13)

Τα μέτρα που απαιτούνται 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 (1),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
(7)

(8)

Οι φορολογικοί υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Οι
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι υπεύθυνες για
την παροχή της αναγκαίας γλωσσικής κατάρτισης στους
υπαλλήλους τους.

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα διοργάνωσης
ορισμένων δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όπως υπαλλήλων τρίτων χωρών ή εκπροσώπων διεθνών
οργανισμών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πρόγραμμα Fiscalis 2013
1.
Θεσπίζεται πολυετές πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (Fiscalis
2013) (εφεξής «πρόγραμμα») για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου
2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, με σκοπό τη βελτίωση της
λειτουργίας των συστημάτων φορολογίας στην εσωτερική αγορά.
2.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών,
(9)

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 2007 επιβεβαίωσε ότι οι πληροφορίες που πηγάζουν από τις δραστηριότητες του προγράμματος πρέπει να διατίθενται σε όλες
τις συμμετέχουσες χώρες και στην Επιτροπή.

β) πολυμερείς ελέγχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 4,
γ) σεμινάρια και ομάδες έργου,

(10)

Μολονότι την πρωταρχική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος φέρουν οι συμμετέχουσες χώρες,
απαιτείται κοινοτική δράση για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος
αυτού, καθώς και για την παροχή της αντίστοιχης υποδομής
και των απαιτούμενων κινήτρων.

δ) επισκέψεις εργασίας,
ε) δραστηριότητες κατάρτισης και
στ)άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες που θα κριθούν αναγκαίες
για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

(11)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και
μπορούν επομένως να επιτευχθούν καλύτερα, λόγω της εμβέλειας και των αποτελεσμάτων της δράσης, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες των στοιχείων β) έως στ) πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
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Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «φορολογία»: οι ακόλουθοι φόροι που εφαρμόζονται στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 1:
α) φόρος προστιθέμενης αξίας,

α) οι υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους
για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα κοινοτικά προγράμματα,
όπως ορίζονται στη σχετική συμφωνία-πλαίσιο και στις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, και
β) οι δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα
καθοριστούν με τις εν λόγω χώρες μετά τη θέσπιση συμφωνιών
πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα.

β) ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και τον
καπνό, καθώς και φόροι για τα ενεργειακά προϊόντα και την
ηλεκτρική ενέργεια, όπως προβλέπονται στις οδηγίες
92/83/ΕΟΚ (1), 95/59/ΕΚ (2) και 2003/96/ΕΚ (3) αντιστοίχως,

3.
Οι συμμετέχουσες χώρες εκπροσωπούνται από ανώτερους
υπαλλήλους.

γ) φόροι εισοδήματος και περιουσίας όπως ορίζονται στο
άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (4),

Άρθρο 4

δ) φόροι επί των ασφαλίστρων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της
οδηγίας 76/308/ΕΟΚ (5).
2. «διοίκηση»: οι δημόσιες αρχές και άλλοι φορείς των συμμετεχουσών στο πρόγραμμα χωρών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της φορολογίας ή δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με
τη φορολογία,
3. «υπάλληλος»: μέλος της διοίκησης,
4. «πολυμερής έλεγχος»: ο συντονισμένος έλεγχος της φορολογικής
υποχρέωσης ενός ή περισσοτέρων υποκειμένων στο φόρο, που
διοργανώνουν δύο ή περισσότερες χώρες με κοινά ή συμπληρωματικά συμφέροντα και στις οποίες περιλαμβάνεται τουλάχιστον
ένα κράτος μέλος.
Άρθρο 3

Στόχοι
1.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η
ορθή λειτουργία των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική
αγορά με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών
χωρών, των διοικήσεών τους και των υπαλλήλων.
2.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

α) όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης:
i) να εξασφαλίσει την αποδοτική, αποτελεσματική και εκτενή
ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνεργασία μεταξύ
των κρατών μελών,

Συμμετοχή στο πρόγραμμα
1.
Συμμετέχουσες χώρες είναι τα κράτη μέλη και οι χώρες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
(1) Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για
την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που
επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (ΕΕ L 316 της
31.10.1992, σ. 21). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
πράξη προσχώρησης του 2005.
2
( ) Οδηγία 95/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1995, περί
των φόρων, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι επιβαρύνουν
την κατανάλωση των επεξεργασιών καπνών (ΕΕ L 291 της 6.12.1995,
σ. 40). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία
2002/10/ΕΚ (ΕΕ L 46 της 16.2.2002, σ. 26).
(3) Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003,
σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283
της 31.10.2003, σ. 51). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
την οδηγία 2004/75/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 100).
(4) Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, περί
της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον
τομέα των αμέσων φόρων (ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15). Οδηγία
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/98//ΕΚ.
(5) Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, για
την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (ΕΕ L 73 της
19.3.1976, σ. 18). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
πράξη προσχώρησης του 2003.

ii) να επιτρέψει στους υπαλλήλους να επιτύχουν ένα υψηλό
επίπεδο κατανόησης του κοινοτικού δικαίου και της εφαρμογής του στα κράτη μέλη και
iii) να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών για τη συνεκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών και
των φορολογουμένων, μέσω της ανάπτυξης και της διάδοσης
της ορθής διοικητικής πρακτικής·
β) όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας:
i) να εξασφαλίσει την αποδοτική και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης της ορθής διοικητικής πρακτικής και
ii) να επιτρέψει στους υπαλλήλους να επιτύχουν υψηλό επίπεδο
κατανόησης του κοινοτικού δικαίου και της εφαρμογής του
στα κράτη μέλη·
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γ) όσον αφορά τους φόρους επί των ασφαλίστρων, να βελτιώσει τη
συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων ώστε να διασφαλιστεί η
καλύτερη εφαρμογή των ισχυουσών κανόνων, και

3.
Τα κοινοτικά δομικά στοιχεία των συστημάτων επικοινωνίας
και ανταλλαγής πληροφοριών είναι το υλισμικό, το λογισμικό και οι
δικτυακές συνδέσεις, τα οποία είναι κοινά για όλα τα κράτη μέλη.

δ) όσον αφορά τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, να
ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών αυτών ώστε να
θεσπίσουν τα αναγκαία για την προσχώρηση μέτρα στον τομέα
της φορολογικής νομοθεσίας και της διοικητικής ικανότητας.

Η Επιτροπή συνάπτει εξ ονόματος της Κοινότητας τις αναγκαίες
συμβάσεις για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα των στοιχείων
αυτών.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα εργασίας και δείκτες
Η Επιτροπή καταρτίζει κάθε χρόνο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 17, παράγραφος 2. Το πρόγραμμα
εργασίας βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων που
σχεδιάζονται για το σχετικό οικονομικό έτος και στην προβλεπόμενη κατανομή των πόρων. Το πρόγραμμα εργασίας δημοσιεύεται
στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.
Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει δείκτες για τους στόχους του
προγράμματος που κατονομάζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, οι
οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του προγράμματος
στο πλαίσιο των ενδιάμεσων και των τελικών εκθέσεων σύμφωνα
με το άρθρο 19.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6
Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών
1.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα συστήματα
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 να είναι λειτουργικά.
2.
Τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών
περιλαμβάνουν τα εξής:
α) κοινό δίκτυο
(CCN/CSI),

Επικοινωνίας/Κοινή

Διεπαφή

4.
Τα μη κοινοτικά δομικά στοιχεία των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνουν τις εθνικές βάσεις
δεδομένων που αποτελούν μέρος των συστημάτων αυτών, τις
δικτυακές συνδέσεις μεταξύ κοινοτικών και μη κοινοτικών δομικών
στοιχείων, καθώς και το υλισμικό και λογισμικό που κάθε κράτος
μέλος θεωρεί πρόσφορο για την πλήρη λειτουργία των συστημάτων
αυτών στο σύνολο της διοίκησής του.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας των μη
κοινοτικών δομικών στοιχείων και τη διαλειτουργικότητά τους με τα
κοινοτικά δομικά στοιχεία.

5.
Η Επιτροπή συντονίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, όλα
τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των κοινοτικών και μη
κοινοτικών στοιχείων των συστημάτων και υποδομών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστούν η λειτουργικότητα και η διασύνδεσή τους καθώς και η
συνεχής βελτίωσή τους. Τα κράτη μέλη τηρούν τις προθεσμίες
και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 7
Πολυμερείς έλεγχοι
Οι συμμετέχουσες χώρες επιλέγουν, μεταξύ των πολυμερών ελέγχων
τους οποίους διενεργούν, εκείνους που το κόστος τους θα βαρύνει
την Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 14. Μετά από κάθε τέτοιο
έλεγχο, υποβάλλεται στην Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης.

Συστημάτων

β) σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ (VIES),

Άρθρο 8
Σεμινάρια και ομάδες έργου
Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες διοργανώνουν από κοινού
σεμινάρια και ομάδες έργου.

γ) συστήματα για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης,
Άρθρο 9

δ) σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) και

Επισκέψεις εργασίας

ε) κάθε νέο σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών
στο φορολογικό τομέα, το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με
την κοινοτική νομοθεσία και προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5.

1.
Οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να διοργανώνουν επισκέψεις εργασίας για υπαλλήλους. Η διάρκεια των επισκέψεων εργασίας δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Κάθε επίσκεψη εργασίας εστιάζεται σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και προετοιμάζεται επαρκώς, παρακολουθείται και, εν συνεχεία, αξιολογείται
από τους αρμόδιους υπαλλήλους και διοικήσεις.
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2.
Οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοι που
πραγματοποιούν την επίσκεψη να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά
στις δραστηριότητες της διοίκησης υποδοχής. Προς το σκοπό αυτό,
οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ενέργειες σχετικές με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τη διοίκηση υποδοχής, σύμφωνα με το νομικό της σύστημα.

L 330/5
Άρθρο 12
Ανταλλαγή πληροφοριών

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1, παράγραφος 2, δραστηριότητες τίθενται στη διάθεση των
συμμετεχουσών χωρών και της Επιτροπής στο βαθμό που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

3.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας, η αστική
ευθύνη του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την επίσκεψη, κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του, εξομοιώνεται με την αστική
ευθύνη των υπαλλήλων της διοίκησης υποδοχής. Οι υπάλληλοι
που πραγματοποιούν επίσκεψη υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου και διαφάνειας στους οποίους υπόκεινται
και οι εθνικοί υπάλληλοι.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

1.
Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται σε 156 900 000 EUR.

Δραστηριότητες κατάρτισης
1.
Οι συμμετέχουσες χώρες, σε συνεργασία με την Επιτροπή,
διευκολύνουν τη δομημένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων
κατάρτισης και των αρμόδιων για την κατάρτιση υπαλλήλων των
φορολογικών διοικήσεων, με τους ακόλουθους ιδίως τρόπους:
α) την ανάπτυξη των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και,
όπου ενδείκνυται, νέων προγραμμάτων που να παρέχουν κοινή
βάση κατάρτισης υπαλλήλων, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να αποκτούν τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις,
β) όπου κρίνεται σκόπιμο, τη συμμετοχή υπαλλήλων από όλες τις
συμμετέχουσες χώρες στα προγράμματα κατάρτισης στο φορολογικό τομέα που διοργανώνει μια συμμετέχουσα χώρα για τους
δικούς της υπαλλήλους,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 13
Δημοσιονομικό πλαίσιο

2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, σύμφωνα με το σημείο 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Άρθρο 14
Δαπάνες
1.
Οι αναγκαίες δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος επιμερίζονται μεταξύ της Κοινότητας και των συμμετεχουσών χωρών
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6.

2.

Η Κοινότητα αναλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:

γ) όπου ενδείκνυται, την ανάπτυξη των εργαλείων που απαιτούνται
για την κοινή κατάρτιση σε θέματα φορολογίας.
2.
Όπου ενδείκνυται, οι συμμετέχουσες χώρες ενσωματώνουν
στα εθνικά τους προγράμματα κατάρτισης τα από κοινού αναπτυχθέντα προγράμματα κατάρτισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α).
Οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους να
έχουν την αρχική και διαρκή κατάρτιση που απαιτείται για την
απόκτηση των κοινών επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων,
σύμφωνα με τα προγράμματα κατάρτισης, καθώς και τη γλωσσική
κατάρτιση που θα εξασφαλίσει στους εν λόγω υπαλλήλους ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα.
Άρθρο 11
Συμμετοχή σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος
Εμπειρογνώμονες, όπως εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και υπάλληλοι τρίτων χωρών, μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις που
διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, οσάκις αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4.

α) το κόστος αγοράς, ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και
καθημερινής λειτουργίας των κοινοτικών δομικών στοιχείων των
συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που
περιγράφονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3,

β) τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής στα οποία υποβάλλονται οι
υπάλληλοι από τις συμμετέχουσες χώρες για πολυμερείς ελέγχους, επισκέψεις εργασίας, σεμινάρια, ομάδες έργου,

γ) το κόστος διοργάνωσης των σεμιναρίων,

δ) τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, όπως προβλέπονται στο άρθρο 11,

ε) το κόστος αγοράς, ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης
των συστημάτων και μέσων κατάρτισης, στο βαθμό που αυτά
είναι κοινά για όλες τις συμμετέχουσες χώρες, και
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στ) το κόστος άλλης δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο στ), μέχρις ποσοστού 5 % του
συνολικού κόστους του προγράμματος, κατ’ ανώτατο όριο.
3.
Οι συμμετέχουσες χώρες συνεργάζονται με την Επιτροπή
ούτως ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο
γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) (εφεξής
«δημοσιονομικός κανονισμός»), τους κανόνες που αφορούν την πληρωμή των δαπανών, τους οποίους ανακοινώνει στις συμμετέχουσες
χώρες.

σιονομικού κανονισμού και των βάσει αυτού εκδοθεισών εκτελεστικών διατάξεων, η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή, εκ μέρους των
δικαιούχων, της διενέργειας λογιστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο σχετικά με τη χρησιμοποίηση της χορηγηθείσας χρηματοδότησης. Αυτοί οι λογιστικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν
χωρίς προειδοποίηση.
Άρθρο 16
Δημοσιονομικός έλεγχος
Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις και οι τυχόν συμφωνίες ή συμβάσεις
που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή, ιδιαιτέρως από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
17, παράγραφος 2, τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη δημοσιονομική διαχείριση του προγράμματος.
5.
Η συνολική προβλεπόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις δράσεις
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και
αξιολόγησης, οι οποίες είναι άμεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του
προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και ιδίως, δαπάνες
για μελέτες, συνεδριάσεις, δράσεις πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, δαπάνες για δίκτυα πληροφορικής με στόχο την ανταλλαγή
πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για τη
διαχείριση του προγράμματος.
Το μερίδιο των δαπανών διοικητικής λειτουργίας δεν υπερβαίνει το
5 % του συνολικού κόστους του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας που αποδίδονται στην
Επιτροπή.
6.
Οι συμμετέχουσες χώρες αναλαμβάνουν τις ακόλουθες
δαπάνες:
α) το κόστος αγοράς, ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και
καθημερινής λειτουργίας των μη κοινοτικών δομικών στοιχείων
των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που
αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 4, και
β) το κόστος που συνδέεται με την αρχική και διαρκή κατάρτιση
των υπαλλήλων, περιλαμβανομένης της γλωσσικής τους κατάρτισης.
Άρθρο 15
Εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού
Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, σε όλες τις επιχορηγήσεις κατά
την έννοια των άρθρων 108 έως 120 του δημοσιονομικού κανονισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων.
Ειδικότερα απαιτείται προηγούμενη γραπτή συμφωνία με τους
δικαιούχους, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 108 του δημο(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006,
σ. 1).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την «Επιτροπή Fiscalis».

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
Άρθρο 18
Παρακολούθηση
Το πρόγραμμα υπόκειται σε διαρκή από κοινού παρακολούθηση, η
οποία διενεργείται από τις συμμετέχουσες χώρες και την Επιτροπή.
Άρθρο 19
Ενδιάμεση αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση
1.
Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση του προγράμματος
διενεργούνται υπό την ευθύνη της Επιτροπής, με βάση τις εκθέσεις
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τις οποίες συντάσσουν οι
συμμετέχουσες χώρες, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Το
πρόγραμμα αξιολογείται σύμφωνα με τους στόχους που ορίζει το
άρθρο 4.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατά το ήμισυ της διάρκειας του προγράμματος, από πλευράς αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, καθώς και την
καταλληλότητα των στόχων του προγράμματος και τις επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Επίσης, αξιολογεί τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την παρακολούθηση και την υλοποίηση.
Η τελική αξιολόγηση εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα και την
αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο
της Επιτροπής.
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2.
Οι συμμετέχουσες χώρες υποβάλλουν τις ακόλουθες εκθέσεις
αξιολόγησης στην Επιτροπή:

Ωστόσο, οι οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με δράσεις
που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης αυτής εξακολουθούν
να διέπονται από αυτή μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

α) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011, ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης για
την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του
προγράμματος, και
β) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014, τελική έκθεση αξιολόγησης η
οποία εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προγράμματος.
3.
Με βάση τις εκθέσεις της παραγράφου 2 και άλλες σχετικές
πληροφορίες, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο τις ακόλουθες εκθέσεις:

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008.

α) μέχρι τις 31 Ιουλίου 2011, την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης,
καθώς και ανακοίνωση για τη σκοπιμότητα συνέχισης του προγράμματος, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από πρόταση, και
β) μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014, την τελική έκθεση αξιολόγησης.
Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών προς
ενημέρωσή τους.
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Άρθρο 22
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 20
Κατάργηση
Από 1ης Ιανουαρίου 2008 καταργείται η απόφαση αριθ.
2235/2002/ΕΚ.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

