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Програмата„Фискалис“е от жизненоважно значение за работата и сътрудничеството между националните
данъчни органи. „Фискалис“ помага на националните данъчни администрации в борбата им срещу данъчната
измама и отклонението от данъчно облагане, като същевременно улеснява спазването на данъчното законодателство с цел гарантиране на справедливо данъчно облагане. „Фискалис“ съдейства за разгръщане на пълния
потенциал на Единния пазар и насърчава конкурентоспособността в ЕС.

270 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ
МЕЖДУ ДАНЪЧНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ПОВИШАВАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТТА ИМ
По-малко от 0,05 % от общия финансов пакет за периода 2021 — 2027 година

Ето как ще продължим да се опираме върху работата си с оглед на подобряването на сътрудничеството
между митниците в ЕС:

ПО-ДОБРЕ СВЪРЗАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Развиване и поддържане на оперативно съвместими
и икономически изгодни информационни решения
за оказване на съдействие на данъчните власти при
прилагането на законодателството на ЕС.
• Повече от 25 информационни системи, които
могат да спомогнат за обозначаването на проблеми и борбата с измамите, обвързват взаимно европейските данъчни администрации.

Сътрудничество, обмен на добри практики и обучение,
които повишават ефективността.
•

ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА МЯСТО

Подобряване на информационното сътрудничество,
съвместното управление на риска и одитите в целия ЕС.
•

Само за едно година (2015 г.) вследствие на съвместни проверки на ЕС - 591 милиона евро като
данъци, оценени за евентуално събиране.

•

Повишаване на капацитета за борба с измамите посредством сътрудничество и обмяна
на знания. Повече от 1000 съвместни акции
от 2014 г. насам.

От 2014 г. насам 423 000 данъчни служители
са били обучени за гарантиране на прилагането
на данъчните правила.

ПОДПОМАГАНЕ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

Насърчаване на конкурентоспособността на Европейския
съюз, стимулиране на иновациите, улесняване на прилагането на нови икономически модели.
•

Разработване на по-добри инструменти за
справяне с икономическите модели от вида
на електронната търговия, икономиката на
сътрудничеството и блоковите вериги.

