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O programa Fiscalis é vital para o trabalho das autoridades fiscais nacionais e a cooperação entre elas. O programa
ajuda as administrações fiscais nacionais a lutar contra a fraude e a evasão fiscais, ao mesmo tempo que favorece o
cumprimento das obrigações fiscais para garantir uma tributação fiscal justa. O Fiscalis contribui para libertar todas
as potencialidades do mercado único e promover a competitividade da UE.

270 MILHÕES DE EUR PARA MELHORAR A CONEXÃO
E A EFICIÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES FISCAIS
Menos de 0,05 % da verba total para 2021-2027

Eis como vamos continuar a desenvolver o nosso trabalho no sentido de melhorar a cooperação fiscal na UE:

MAIOR EFICIÊNCIA

MELHOR CONEXÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Desenvolvimento e manutenção de soluções informáticas
interoperáveis e eficazes em termos de custos para apoiar
as autoridades fiscais na aplicação da legislação da UE.
•

A cooperação, o intercâmbio de boas práticas e a
formação reforçam a eficiência.
•

Autoridades fiscais europeias interligadas graças a
mais de 25 sistemas informáticos capazes de as ajudar na deteção de problemas e no combate à fraude.

MELHOR COOPERAÇÃO NO TERRENO

Melhoria da colaboração no domínio informático, da
gestão conjunta dos riscos e das auditorias em toda a UE.
•

591 milhões de EUR em impostos apurados suscetíveis de ser recuperados através de controlos
conjuntos da UE num só ano (2015).

•

Maior capacidade para combater a fraude graças à
cooperação e ao intercâmbio de conhecimentos. Mais
de 1000 ações conjuntas organizadas desde 2014.

Desde 2014, 423 000 profissionais da área fiscal
seguiram uma formação para assegurar a execução
coerente das regras fiscais.

APOIO AO MERCADO ÚNICO

Fomento da competitividade da União, promoção da
inovação, facilitação da aplicação de novos modelos
económicos.
•

Desenvolvimento de ferramentas mais eficazes
capazes de gerir modelos económicos como o
comércio eletrónico, a economia colaborativa e a
cadeia de blocos.

