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Το πρόγραμμα Fiscalis είναι ζωτικής σημασίας για το έργο των εθνικών φορολογικών αρχών και τη μεταξύ τους συνεργασία.
Το πρόγραμμα Fiscalis βοηθά τις εθνικές φορολογικές διοικήσεις να καταπολεμήσουν τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη φορολογική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη φορολόγηση. Το πρόγραμμα
Fiscalis συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς και προάγει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

270 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Λιγότερο από το 0,05 % του συνολικού κονδυλίου για την περίοδο 2021-2027

Να πώς θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το έργο μας για να βελτιώσουμε τη φορολογική συνεργασία στην ΕΕ:

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

Ανάπτυξη και συντήρηση διαλειτουργικών και αποδοτικών
ως προς το κόστος πληροφοριακών συστημάτων για τη
στήριξη των φορολογικών αρχών κατά την εφαρμογή της
ενωσιακής νομοθεσίας.
•

Συνεργασία, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και κατάρτιση
που αυξάνει την αποτελεσματικότητα.
•

Πάνω από 25 πληροφοριακά συστήματα που διασυνδέουν τις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές μπορούν
να συμβάλουν στον εντοπισμό προβλημάτων και στην
αντιμετώπιση της απάτης.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, 423 000 επαγγελματίες
στον τομέα της φορολογίας έχουν εκπαιδευτεί για να
διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των φορολογικών
κανόνων.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Καλύτερη συνεργασία στον τομέα της πληροφορικής,
κοινή διαχείριση κινδύνου και λογιστικοί έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ.
• Φόροι ύψους 591 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκαν για
πιθανή ανάκτηση μέσω κοινών ενωσιακών ελέγχων
μέσα σε ένα μόνο έτος (2015).
• Μεγαλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης της απάτης
μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί
περισσότερες από 1 000 κοινές δράσεις.

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, τόνωση
της καινοτομίας, διευκόλυνση της εφαρμογής νέων οικονομικών μοντέλων.
•

Ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων ικανών να χειρίζονται
οικονομικά μοντέλα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η
συνεργατική οικονομία και η αλυσίδα κοινοποιήσεων
(blockchain).

