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RADA 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH 
W RADZIE 

w sprawie Eurofisc, ustanowionego na mocy rozdziału X rozporządzenia Rady w sprawie 
współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej 

(2010/C 275/06) 

Przedstawiciele rządów państw członkowskich, zebrani w Radzie w dniu 7 października 2010 r., 
z zadowoleniem odnotowują ustanowienie sieci Eurofisc zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 
7 października 2008 r. 

Uzgadniają następujące organizacyjne i operacyjne szczegóły działania sieci: 

1. Urzędnicy łącznikowi Eurofisc 

Urzędnik łącznikowy (urzędnicy łącznikowi) Eurofisc z poszczególnych państw członkowskich zostaną 
wybrani spośród ekspertów w dziedzinie zwalczania oszustw podatkowych. Stały Komitet Współpracy 
Administracyjnej (zwany dalej „komitetem”) otrzyma wykaz wybranych ekspertów. 

Urzędnicy łącznikowi Eurofisc będą ukierunkowywać prowadzoną przez swoje państwa członkowskie 
wymianę informacji w dziedzinach roboczych, w których uczestniczą, oraz badać, analizować 
i wymieniać doświadczenia dotyczące różnych rodzajów oszustw, krajowe analizy ryzyka, informacje na 
temat dziedzin podatnych na zagrożenia i inne istotne informacje odnoszące się do oszustw związanych 
z VAT. Będą mieli pełny dostęp do informacji wymienianych w dziedzinach roboczych Eurofisc, w których 
uczestniczą. 

2. Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc 

Co do zasady na każde państwo członkowskie powinien przypadać nie więcej niż jeden koordynator 
dziedziny roboczej Eurofisc. 

Koordynator dziedziny roboczej Eurofisc będzie ułatwiał wypełnianie zadań wykonywanych w danej dzie
dzinie roboczej i zachęcał do tego, by urzędnicy łącznikowi Eurofisc wypełniali zadania uzgodnione w danej 
dziedzinie roboczej. 

3. Grupa Eurofisc 

Urzędnicy łącznikowi Eurofisc będą się spotykać w ramach grupy, która ma zostać nazwana „grupą Euro
fisc”. Przedstawiciele Komisji będą uczestniczyć w posiedzeniach grupy Eurofisc, z wyjątkiem przypadków, 
gdy omawiane zagadnienia będą dotyczyć możliwych do zidentyfikowania podatników.
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Grupie Eurofisc będzie przewodniczyć urzędnik łącznikowy Eurofisc wybrany przez grupę Eurofisc na okres 
jednego roku, z możliwością przedłużenia. W ramach grupy Eurofisc urzędnicy łącznikowi Eurofisc będą 
w szczególności: 

a) uzgadniać kwestie tworzenia i zamykania dziedzin roboczych Eurofisc stosownie do potrzeb; 

b) zatwierdzać roczne sprawozdanie, które ma być przedkładane komitetowi; oraz 

c) co najmniej raz w roku dokonywać oceny skuteczności wymiany informacji w ramach zwalczania 
oszustw w każdej z dziedzin roboczych. 

4. Posiedzenia dotyczące dziedzin roboczych Eurofisc 

Urzędnicy łącznikowi Eurofisc z państw członkowskich uczestniczących w każdej z dziedzin roboczych 
będą spotykać się w razie potrzeby. Służby Komisji będą zwoływać takie posiedzenia na wniosek koordy
natora dziedziny roboczej Eurofisc, który będzie przewodniczyć takim posiedzeniom. Na posiedzeniach 
dotyczących dziedzin roboczych urzędnicy łącznikowi Eurofisc: 

a) będą uzgadniać konkretne przypadki stanowiące przedmiot ich zainteresowania, które będą podlegać 
wymianie informacji; będą również doradzać w kwestii środków zapobiegawczych dla zagrożonego 
sektora należącego do danej dziedziny roboczej Eurofisc; 

b) będą uzgadniać rodzaj informacji, które mają podlegać wymianie, jak również praktyczne ustalenia 
dotyczące takiej wymiany; oraz 

c) wybiorą koordynatora dziedziny roboczej Eurofisc spośród urzędników łącznikowych Eurofisc z państw 
członkowskich uczestniczących w danej dziedzinie roboczej, na okres jednego roku, z możliwością 
przedłużenia. 

5. Pierwsze posiedzenie grupy Eurofisc 

Urzędnik łącznikowy Eurofisc z państwa członkowskiego sprawującego sześciomiesięczną prezydencję 
w Radzie zwróci się do Komisji o zwołanie pierwszego posiedzenia grupy Eurofisc, które odbędzie się 
w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania przepisów rozdziału X rozporządzenia Rady 
w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. 

Porządek pierwszego posiedzenia grupy Eurofisc będzie zawierał punkty dotyczące: powołania przewodni
czącego, ustanowienia regulaminu wewnętrznego, z uwzględnieniem niniejszego oświadczenia, oraz dyskusji 
na temat propozycji utworzenia dziedzin roboczych.
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