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Program Fiscalis ma kluczowe znaczenie dla pracy krajowych organów podatkowych i współpracy między nimi. Program Fiscalis pomaga krajowym administracjom podatkowym w walce z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od
opodatkowania, a jednocześnie ułatwia przestrzeganie przepisów podatkowych, tak by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie. Program Fiscalis przyczynia się do uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku i wspiera konkurencyjność UE.

270 MLN EURO NA POPRAWĘ WZAJEMNYCH POŁĄCZEŃ
MIĘDZY ORGANAMI PODATKOWYMI I ZWIĘKSZENIE
SKUTECZNOŚCI TYCH ORGANÓW
Mniej niż 0,05 % całkowitej puli środków finansowych na lata 2021–2027

Oto jak będziemy kontynuować nasze prace na rzecz intensyfikacji współpracy podatkowej w UE:

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI

LEPSZE POŁĄCZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Opracowanie i utrzymywanie interoperacyjnych i opłacalnych rozwiązań informatycznych w celu wspierania
organów podatkowych we wdrażaniu prawodawstwa UE.
•

Istnieje ponad 25 systemów informatycznych, które
łączą ze sobą europejskie organy podatkowe i które
mogą przyczynić się do identyfikowania problemów i
zwalczania nadużyć finansowych.

Współpraca, wymiana dobrych praktyk i szkolenia
znacząco zwiększają efektywność.
•

Od 2014 r. przeszkolono 423 tys. urzędników administracji podatkowych w celu zapewnienia spójnego
wdrażania przepisów podatkowych.

POPRAWA WSPÓŁPRACY NA MIEJSCU

WSPIERANIE JEDNOLITEGO RYNKU

Ulepszenie współpracy w dziedzinie IT, wspólne zarządzanie ryzykiem i kontrole w całej UE.
• Ocenia się, że dzięki wspólnym kontrolom w UE
możliwe będzie odzyskanie niezapłaconych podatków
w kwocie 591 mln euro za sam tylko rok 2015.
• Zwiększenie zdolności w zakresie zwalczania nadużyć
finansowych poprzez współpracę i dzielenie się wiedzą.
Ponad 1000 wspólnych działań zorganizowanych od
2014 r.

Wspieranie konkurencyjności Unii, stymulowanie innowacyjności, ułatwianie wdrażania nowych modeli biznesowych.
•

Opracowanie ulepszonych narzędzi, które mogą
stawić czoła takim modelom gospodarczym, jak handel elektroniczny, gospodarka współpracy i łańcuch
bloków.

