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Programul Fiscalis este esențial pentru activitatea autorităților fiscale naționale și pentru cooperarea dintre ele.
Fiscalis sprijină administrațiile fiscale naționale în lupta lor împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, facilitând totodată
respectarea normelor fiscale pentru a asigura o impozitare corectă. Fiscalis contribuie la deblocarea întregului potențial al pieței unice și favorizează competitivitatea UE.

270 DE MILIOANE EUR PENTRU CA ADMINISTRAȚIILE
FISCALE SĂ FIE MAI BINE CONECTATE ȘI MAI EFICIENTE
Mai puțin de 0,05 % din pachetul financiar total pentru perioada 2021-2027

Iată cum ne vom continua activitatea pentru a îmbunătăți cooperarea fiscală în UE:

SISTEME INFORMATICE MAI BUNE

MAI MULTĂ EFICIENȚĂ

Dezvoltarea și menținerea unor soluții informatice interoperabile și rentabile pentru a sprijini autoritățile fiscale
în aplicarea legislației UE.

Cooperare, schimb de bune practici și formare, pentru un
plus de eficiență.

•

•

Autoritățile fiscale europene vor fi interconectate cu
ajutorul a peste 25 de sisteme informatice care pot ajuta la detectarea problemelor și la combaterea fraudei.

ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII PE TEREN

Din 2014, circa 423 000 de specialiști în domeniul
fiscalității au urmat cursuri de formare pentru a asigura punerea în aplicare coerentă a normelor fiscale.

SPRIJINIREA PIEȚEI UNICE

O mai bună cooperare în domeniul IT, o gestiune comună a riscurilor și audituri la nivelul UE.

Favorizarea competitivității Uniunii, stimularea inovației,
facilitarea punerii în aplicare de noi modele economice.

•

•

•

Doar într-un singur an (2015), taxe în valoare
de 591 de milioane EUR au făcut obiectul unor
controale comune la nivelul UE, în vederea unei
eventuale recuperări.
Sporirea capacităților de combatere a fraudei prin
cooperare și schimb de cunoștințe.
Peste 1 000 de acțiuni comune organizate în 2014.

Dezvoltarea de instrumente mai performante,
capabile să gestioneze modele economice precum
comerțul electronic, economia colaborativă și tehnologia blockchain.

