
KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 02 — STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA DYREKCJI GENERALNEJ „PODATKI I UNIA CELNA”

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

14 02 STRATEGIA I KOORDYNACJA
POLITYKI DLA DYREKCJI GENE-
RALNEJ „PODATKI I UNIA
CELNA”

14 02 01 Wdrażanie i rozwój rynku
wewnętrznego 3 2 900 000 3 450 000 2 900 000 3 287 000 703 281,45 1 259 878,52

Rozdział 14 02 — Razem 2 900 000 3 450 000 2 900 000 3 287 000 703 281,45 1 259 878,52
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14 02 01 Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 900 000 3 450 000 2 900 000 3 287 000 703 281,45 1 259 878,52

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

1 209 316 1 109 316 100 000

Środki na pokrycie zobo-
wiązań udostępnione
ponownie i/lub przeniesione
z 2003

Środki 2004 2 900 000 2 177 684 700 000 22 316

Środki 2005 2 900 000 2 650 000 250 000

Ogółem 7 009 316 3 287 000 3 450 000 272 316

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków w związku z działaniami pomagającymi w zakończeniu procesu tworzenia
rynku wewnętrznego, w jego funkcjonowaniu i rozwoju.

W dziedzinie podatków i ceł środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków:

— rozwój: uproszczenie i uaktualnienie prawodawstwa systemu VAT zgodnie z nową strategią podatku VAT, jaką przyjęła
Komisja, i wzmocnienia współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania nadużyć finansowych dla realizacji skutecz-
niejszej wymiany pomiędzy Państwami Członkowskimi,

— akcyza i podatki ekologiczne: analiza polityki fiskalnej w dziedzinie transportu, ochrony środowiska i energii,

— podatki i handel elektroniczny: opracowanie i wprowadzenie prawodawstwa zapewniającego bezpieczeństwo prowadze-
nia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną; analiza polityki podatkowej w dziedzinie
handlu elektronicznego dla podniesienia konkurencyjności sieci elektronicznych (Internetu), usług programistycznych
i komputerowych na terenie Europy,

— podatki bezpośrednie: zbliżenie i harmonizacja prawodawstwa dla zapewnienia funkcjonowania jednolitego rynku i swo-
body przepływu usług i swobody świadczenia usług; koordynacja polityki fiskalnej w dziedzinie usług i produktów finan-
sowych, tak aby wzmocnić integrację rynków finansowych, zwłaszcza w dziedzinie emerytur uzupełniających i ubezpie-
czeń na życie,

— polityka fiskalna i wkłady obligatoryjne: dla kontynuowania całościowych badań nad podatkami w grupie polityki podat-
kowej w celu polepszenia koordynacji polityki podatkowej, wzięcie pod uwagę celów Wspólnoty, a zwłaszcza działań
podatkowych, jakie najprawdopodobniej zostaną zbadane przy rewizji kodeksu postępowań, analiza ekonomiczna syste-
mów podatkowych i wkładów obligatoryjnych (rozszerzenie zakresu badań rzeczywistych stawek podatkowych na pod-
atki inne niż podatek od osób prawnych), badanie polityki podatkowej w poszerzonej Europie, zasad pomocniczości i kosz-
tów braku harmonizacji podatkowej w Europie,
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— cła: administrowanie laboratoriami celnymi (harmonizacja metod roboczych w laboratoriach celnych Państw
Członkowskich),

— stworzenie zewnętrznej służby, która udzielałaby odpowiedzi na zapytania użytkowników witryny poświęconej taryfom
Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł (witryna DDS),

— cła: wiążąca informacja taryfowa (WIT), ocena treści i aktualności terminologicznej bazy WIT wraz z przekazywaniemWIT
podmiotom gospodarczym,

— cła: pochodzenie preferencyjne: analiza kryteriów dla ustalania pochodzenia towarów poprzez prowadzenie badań doty-
czących ich dostosowania do wspólnotowych celów politycznych.

— cła: aktualizacja europejskiego spisu ceł na substancje chemiczne (ECICS),

— cła: ocena oddziaływania tranzytu celnego i analiza oddziaływania funkcjonowania granicy zewnętrznej.

Do realizacji tych celów środki te obejmują koszty konsultacji, badań, różnych dotacji, udziału, produkcji i tworzenia materia-
łów z zakresu promocji, podnoszenia świadomości i szkoleniowych (drukowanych, audiowizualnych, ocen, narzędzi
komputerowych, gromadzenia i upowszechniania informacji, działań informacyjnych i doradczych na rzecz obywateli
i przedsiębiorstw).

Podstawa prawna

Działania wynikające z uprawnień Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z artykułem 49 ustąp 2 rozporządzenia Rady
(WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1).
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