
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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

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 3 525 000 3 025 000 2 900 000 3 450 000 976 674,70 504 200,54

Rozdział 14 02 — Razem 3 525 000 3 025 000 2 900 000 3 450 000 976 674,70 504 200,54
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14 02 01 Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 525 000 3 025 000 2 900 000 3 450 000 976 674,70 504 200,54

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

1 894 686 1 330 000 564 686

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004
Środki 2005 2 900 000 2 120 000 700 000 80 000
Środki 2006 3 525 000 1 760 314 1 670 000 94 686

Ogółem 8 319 686 3 450 000 3 025 000 1 750 000 94 686

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 wydatków i dalszego rozwoju w związku z następującymi
kwestiami:

— uproszczenie i modernizacja prawodawstwa dotyczącego systemu VAT zgodnie z nową strategią VAT przyjętą przez Komi-
sję oraz wzmacnianie współpracy administracyjnej w zwalczaniu nadużyć finansowych w celu zapewnienia bardziej efek-
tywnej wymiany między 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: zbliżanie i harmonizacja prawodawstwa w celu zapewnienia funkcjonowania jednolitego rynku oraz
swobody przepływu i świadczenia usług; koordynacja polityk fiskalnych w dziedzinie usług i produktów finansowych
w celu wzmocnienia integracji rynków finansowych,

— polityki fiskalne: analiza ekonomiczna systemów podatkowych i składek obowiązkowych (rozszerzenie zakresu badania
rzeczywistych stawek podatkowych na podatki inne niż podatek od osób prawnych), kontrola polityki fiskalnej i rzeczy-
wistego opodatkowania w rozszerzonej Europie, badanie dotyczące ewentualnej inicjatywy Komisji dotyczącej przeniesie-
nia zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, dostęp do bogatych źródeł informacji podstawowych, unowocześnienie
corocznego spisu podatków nakładanych w Państwach Członkowskich, ocena ekonomiczna wniosków Komisji z dzie-
dziny podatków, badanie efektywnych stawek podatkowych, przyszła polityka podatkowa w rozszerzonej UE, badanie
dotyczące wdrożenia w Państwach Członkowskich dyrektywy 2003/49/WE dotyczącej odsetek oraz należności licencyj-
nych, ocena wpływu ekonomicznego koordynacji polityk podatkowych w UE, analiza niektórych aspektów struktural-
nych podatków od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw-
czości Finansowej, analiza wpływu inicjatywy dotyczącej transgranicznego potrącenia strat oraz techniczny wkład
w wyliczenie rzeczywistych stawek opodatkowania pracy,
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— cła: administrowanie laboratoriami celnymi (grupa laboratoriów celnych ds. harmonizacji metod roboczych w laborato-
riach 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: ocena wpływu zasad pochodzenia preferencyjnego w niektórych sektorach produkcji,

— cła: aktualizacja, częściowe tłumaczenie i unowocześnienie europejskiego spisu celnego substancji chemicznych (ECICS),
organizowanie warsztatów,

— cła: ocena wpływu tranzytu celnego i przeprowadzenie studium wykonalności dla systemu kontroli granicy zewnętrznej
Unii Europejskiej,

— cła: unowocześnienie Nomenklatury Scalonej,

— cła: gładkie przejście z obecnie obowiązującego do planowanego programu ceł.

Dla osiągnięcia tych celów środki te przeznacza się na pokrycie kosztów konsultacji, badań, oceny wpływu, produkcji i opra-
cowywania materiałów promocyjnych, podnoszenia świadomości i materiałów szkoleniowych (drukowanych, audiowizual-
nych, 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 art. 49 ust. 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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