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Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

14 05 POLITYKA PODATKOWA

14 05 01 Zakończenie poprzedniego pro-
gramu Fiscalis 1.1 — 9 500 000 16 500 000 15 800 000 13 746 267,12 11 047 369,52

14 05 02 Komputeryzacja systemu infor-
macji akcyzowej (EMCS) 1.1 5 500 000 5 500 000 7 300 000 9 350 000 4 838 669,25 1 849 114,19

14 05 03 Fiscalis 2013 1.1 20 600 000 7 000 000

Rozdział 14 05 — Ogółem 26 100 000 22 000 000 23 800 000 25 150 000 18 584 936,37 12 896 483,71

14 05 01 Zakończenie poprzedniego programu Fiscalis

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 9 500 000 16 500 000 15 800 000 13 746 267,12 11 047 369,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem programu działań dla poprawy
funkcjonowania systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (Fiscalis 2007), w szczególności na sfinansowanie systemów
komunikacji i wymiany informacji, działań wspólnych i innych działań uzgodnionych w ramach procedury wykonawczej zgod-
nie z art. 4 decyzji 1999/468/WE.

Środki te obejmują w szczególności:

— koszty związane z utrzymaniem eksploatacji obecnych systemów, w szczególności FITS (systemu informacyjnego Fiscalis),
złożonych z VIES (systemu wymiany informacji o VAT), EWSE (akcyzowego systemu wczesnego ostrzegania) i tabeli po-
datku akcyzowego, CCN/CSI (wspólnej sieci komunikacji/wspólnego interfejsu systemowego): głównie koszty utrzymania,
aktualizacji i eksploatacji tych systemów i koszty operacyjne sieci,

— koszty rozwijania, zakupu, instalacji, eksploatacji i modernizacji nowych, planowanych systemów, włącznie z systemem
weryfikacji ruchów akcyzowych, handlem elektronicznym i ósmą dyrektywą VAT: głównie wspólnego sprzętu kompute-
rowego, oprogramowania i sieci używanych przez wszystkie kraje uczestniczące dla zapewnienia wzajemnego połącze-
nia i interoperacyjności systemów,

— koszty studiów wykonalności nowych systemów planowanych w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego,

— koszty przejazdów i utrzymania urzędników z krajów uczestniczących odpowiedzialnych za opodatkowanie pośrednie,
biorących udział w wymianach, seminariach lub kontrolach wielostronnych,

— koszty przejazdów i utrzymania oraz koszty nabycia i opracowania niezbędnych materiałów szkoleniowych,

— koszty organizacyjne seminariów i innych spotkań,

— koszty innych działań przyjętych w ramach procedury wykonawczej zgodnie z art. 4 decyzji 1999/468/WE.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.
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14 05 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Decyzja nr 2235/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2002 r. przyjmująca wspólnotowy program po-
prawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2003–2007) (Dz.U. L 341 z 17.12.2002,
s. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, s. 1), uchylona decyzją
nr 1482/2007/WE (Dz.U. L 330 z 15.12.2007, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie
podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, s. 1), ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

14 05 02 Komputeryzacja systemu informacji akcyzowej (EMCS)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

5 500 000 5 500 000 7 300 000 9 350 000 4 838 669,25 1 849 114,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków poniesionych podczas wprowadzania wieloletniego programu kompu-
teryzacji systemu akcyzowego, a w szczególności obejmują:

— opracowywanie, wsparcie i testowanie systemu, zarządzanie i kontrolę jakości produktów opracowywanych i montowa-
nych, koordynację, urządzenia zawarte w definicji elementów wspólnotowych w systemie i ich specyfikacje
funkcjonalne i techniczne,

— prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej,

— plan bezpieczeństwa systemu.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 162 z 1.7.2003, s. 5).

14 05 03 Fiscalis 2013

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

20 600 000 7 000 000

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków poniesionych podczas realizacji programu Fiscalis 2013, w szczegól-
ności na sfinansowanie wspólnych działań, działań IT i innych.

Obejmują one w szczególności:

— koszty zakupu, opracowania, instalacji, konserwacji i bieżącego działania wspólnotowych elementów systemu komunika-
cji i wymiany informacji, który obejmuje: wspólną sieć komunikacji/wspólny interfejs systemowy (CCN/CSI); system wy-
miany informacji o VAT (VIES); systemy akcyzowe, system kontroli przemieszczania towarów akcyzowych (EMCS),
wszelkie nowe systemy komunikacji i wymiany informacji związane z cłami, ustanowione na mocy prawodawstwa wspól-
notowego i przewidziane w programie prac,
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— wydatki związane z działaniami przygotowawczymi i związanymi z monitoringiem, kontrolą, audytem i oceną, które do-
tyczą bezpośrednio zarządzania programem i realizacji jego celów, a szczególności koszty badań, spotkań, działań infor-
macyjnych i publikacji oraz wydatki związane z sieciami IT w odniesieniu do wymiany informacji,

— koszty przejazdów i utrzymania poniesione przez urzędników z uczestniczących krajów w związku z wielostronnymi kon-
trolami, wizytami roboczymi, seminariami, grupami zarządzającymi projektami,

— koszty organizacyjne seminariów i innych spotkań,

— koszty przejazdów i utrzymania poniesione w związku z uczestnictwem ekspertów i uczestników ad hoc,

— koszt nabycia, opracowania, instalacji i eksploatacji systemów i modułów szkoleniowych, o ile są one wspólne dla wszyst-
kich uczestniczących krajów,

— koszt wszelkich innych działań niezbędnych dla realizacji celów programu.

Wszelkie dochody związane z udziałem krajów trzecich w porozumieniach o współpracy celnej, uwzględnione w pozy-
cji 6 0 3 2 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków w ramach tego artykułu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie
podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, s. 1), ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

Decyzja nr 1482/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy program
poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) (Dz.U. L 330 z 15.12.2007,
s. 1).
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DZIAŁANIA BEZ LINII BUDŻETOWEJ

— WSPARCIE ADMINISTRACYJNE DLA DYREKCJI GENERALNEJ „PODATKI I UNIA CELNA”
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