
BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 02. ALCÍM — AZ ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG SZAKPOLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDINÁLÁSA

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

14 02. AZ ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS
FŐIGAZGATÓSÁG SZAKPOLI-
TIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOOR-
DINÁLÁSA

14 02 01. A belső piac végrehajtása és
fejlesztése 1.1 3 500 000 3 725 000 3 525 000 3 025 000 1 327 607,— 1 094 870,18

14 02. Alcím – Összesen 3 500 000 3 725 000 3 525 000 3 025 000 1 327 607,— 1 094 870,18
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14 02 01. A belső piac végrehajtása és fejlesztése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 500 000 3 725 000 3 525 000 3 025 000 1 327 607,— 1 094 870,18

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

2 125 716 1 705 000 420 716

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 3 525 000 1 320 000 1 804 284 400 716

2007. évi előirányzatok 3 500 000 1 500 000 1 550 000 450 000

Összesen 9 150 716 3 025 000 3 725 000 1 950 716 450 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső piac befejezéséhez, működéséhez és fejlesztéséhez hozzájáruló intézkedésekkel kapcsolatban felme-
rülő költségek fedezésére szolgál.

Az adózás és a vámok területén ez az előirányzat az alábbiakkal kapcsolatos költségek és további fejlesztések fedezését szolgálja:

– a HÉA-rendszer jogszabályainak egyszerűsítésével és korszerűsítésével kapcsolatos tanulmányok és konferenciák a Bizott-
ság által efogadott új HÉA-stratégiával összhangban a versenytorzulás megszűnése, a gazdasági tevékenység megkönnyí-
tése, valamint a csalás elleni küzdelemben folytatott igazgatási együttműködésnek a tagállamok közötti hatékonyabb infor-
mációáramlás céljából történő erősítése érdekében,

– jövedéki és környezetvédelmi adók, a közlekedéssel, a környezetvédelemmel és az energiával kapcsolatos adópolitikák
elemzése,

– adózás és e-kereskedelem: a jogszabályok fejlesztése és végrehajtása abból a célból, hogy az üzleti vállalkozások számára
biztonságossá váljék a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtása; az e-kereskedelem területén érvényesülő költség-
vetési politika elemzése az elektronikus hálózatok (internet), a szoftverek és általában az európai számítógépes szolgálta-
tások versenyképességének az erősítése céljából,

– közvetlen adózás: a jogszabályok közelítése és harmonizálása az egységes piac működésének biztosítása, valamint a moz-
gás szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósítása érdekében, a szolgáltatások és pénzügyi termékek
területére vonatkozó adópolitikák összehangolása a pénzpiacok integrációjának megerősítése érdekében,
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– adópolitikák: az adórendszerek és kötelező járulékok gazdasági elemzése (a tényleges adómértékekre vonatkozó vizsgálat
körének kiterjesztése a társasági adótól eltérő egyéb adókra), az adópolitika és a tényleges adómértékek vizsgálata a kibő-
vült Európában, a vállalkozások bejegyzett székhelyének áthelyezésére vonatkozó lehetséges bizottsági kezdeményezésről
szóló tanulmány, alapvető, kiterjedt információs forrásokhoz való hozzáférés, a tagállamokban kivetett adók éves nyilván-
tartásának korszerűsítése, az adózás területére vonatkozó bizottsági javaslatok hatásvizsgálatával és gazdasági elemzésével
kapcsolatos tanulmányok, a tényleges adómértékek vizsgálata, az adópolitika jövője a kibővült EU-ban, a 2003/49/EK irány-
elvnek a kamat- és jogdíjfizetésekre vonatkozó tagállamokbeli végrehajtásáról szóló tanulmány; az EU–n belüli adó-
összehangolás és -együttműködés gazdasági hatásának értékelése, a társasági adóalapok egyes strukturális vonatkozásainak
elemzése, különös tekintettel a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban (IFRS) meghatározott elvekre, a határo-
kon átnyúló veszteséglevonásra vonatkozó kezdeményezés hatásának elemzése, a kettős adóztatási szerződések módosí-
tásának hatásvizsgálatáról szóló tanulmány, a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos tanulmányok, a módo-
sított összefonódási rendeletről szóló tanulmány, valamint technikai hozzájárulás a munkaerőre vonatkozó tényleges
adómértékek kiszámításához,

– vám: vámlaboratóriumok igazgatása (a tagállamok vámlaboratóriumaiban alkalmazott munkamódszerek harmonizálásával
foglalkozó vámlaboratóriumok csoportja): kézikönyvek írása,

– külső szolgálat felállítása az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság vámtarifahonlapján (DDS oldal) a felhasználók részéről
feltett kérdések megválaszolására,

– vám: kötelező érvényű vámtarifa-tájékoztatás (BTI), a BTI adatbázis tartalmának és terminológiai frissítésének az értéke-
lése, valamint a BTI-nek az operátorok részére történő megküldése,

– vám: preferenciális származás: a preferenciális származásra vonatkozó szabályok hatásának vizsgálata egyes
termékágazatokban,

– vám: a vegyi anyagok európai vámleltárának (ECICS) frissítése, részleges fordítása és korszerűsítése, műhelyek szervezése,
tudományos segítségnyújtás és titkárság,

– vám: vámtranzitra vonatkozó hatásvizsgálat és az Európai Unió külső határán létesítendő megfigyelőrendszerre vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány,

– vám: a Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer 2012 nómenklatúra korszerűsítése,

– vám: zökkenőmentes átmenet a jelenlegi Customs program és az azt követő program között.

E célkitűzések elérése érdekében ez az előirányzat a konzultációval, tanulmányokkal, hatásvizsgálatokkal, a reklámanyagok elő-
állításával és fejlesztésével, a tudatosság erősítésével, valamint az oktatási anyagokkal (nyomtatott anyagok, audiovizuális anyag-
ok, értékelések, számítógépes eszközök, az információk gyűjtése és terjesztése, az állampolgárok és üzleti vállalkozások részére
nyújtandó tájékoztatás és tanácsok) kapcsolatos költségeket fedezi.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel
(HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (2) bekez-
dése előírja.
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