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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

TANÁCS 

A TANÁCS ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ 
KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT NYILATKOZAT 

a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni 
küzdelemről szóló …-i tanácsi rendelet X. fejezetével létrehozott Eurofisc-ről 

(2010/C 275/06) 

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében 2010. október 7-én ülésező képviselői üdvözlik az Eurofisc 
hálózatnak a 2008. október 7-i tanácsi közvetkeztetésekkel összhangban történő létrehozását. 

A hálózat működését illetően az alábbi szervezeti és működési részletekről állapodnak meg: 

1. Eurofisc-kapcsolattartók 

A tagállamok Eurofisc-kapcsolattartóit a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó szakértők közül választják ki. 
A Közigazgatási Együttműködési Állandó Bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) tájékoztatni kell a 
kapcsolattartók személyéről. 

Az Eurofisc-kapcsolattartók irányítják a tagállamuk általi információcserét azokon a tevékenységi terüle
teken, amelyekkel foglalkoznak, illetve amelyekre vonatkozóan tanulmányokat készítenek, továbbá elemzik 
és megosztják egymással a csalás különböző típusaira vonatkozó tapasztalataikat, a nemzeti kockázatelem
zéseket, valamint a különböző kockázati területekre vonatkozó és az egyéb, héacsaláshoz kapcsolódó 
releváns információkat. Teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek az azokra az Eurofisc tevékenységi terüle
tekre vonatkozó információkhoz, amelyekkel foglalkoznak. 

2. Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok 

Főszabályként tagállamonként legfeljebb egy Eurofisc tevékenységi területi koordinátor lehet. 

Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátor elősegíti az adott tevékenységi területhez tartozó feladatok 
elvégzését, és ösztönzést nyújt ahhoz, hogy az Eurofisc-kapcsolattartók teljesítsék az adott tevékenységi 
területre vonatkozóan jóváhagyott feladatokat. 

3. Az Eurofisc csoport 

Az Eurofisc-kapcsolattartók az Eurofisc csoport elnevezésű struktúra keretében tartják meg üléseiket. Az 
Eurofisc csoport ülésein a Bizottság képviselői is részt fognak venni, azon ülések kivételével, amelyek többek 
között azonosítható adóalanyokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak.
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Az Eurofisc csoport elnöki tisztjét egy Eurofisc-kapcsolattartó látja el, akit az Eurofisc csoport egyéves 
meghosszabbítható időtartamra választ meg. Az Eurofisc csoport keretében az Eurofisc-kapcsolattartók: 

a) megállapodnak az Eurofisc tevékenységi területek létrehozásáról és lezárásáról azok hasznosságának 
megfelelően; 

b) jóváhagyják az éves jelentést, amelyet a bizottságnak kell benyújtani; és 

c) minden egyes tevékenységi területre vonatkozóan legalább évi rendszerességgel értékelik a megosztott 
információk hatékonyságát a csalás elleni küzdelem szempontjából. 

4. Az Eurofisc tevékenységi körökhöz kapcsolódó ülések 

A tagállamok egyes tevékenységi területeken részt vevő Eurofisc-kapcsolattartói szükség szerint tartják meg 
üléseiket. Az üléseket a Bizottság szolgálatai hívják össze az Eurofisc tevékenységi területi koordinátor 
felkérése alapján, aki az ülés elnöke is. Az üléseken az Eurofisc-kapcsolattartók: 

a) megállapodnak arról, hogy mely konkrét témák fogják az információcsere tárgyát képezni; továbbá 
tanácsadással szolgálnak az adott Eurofisc tevékenységi terület által lefedett kockázati területet célzó 
megelőző intézkedésekre vonatkozóan; 

b) megállapodnak a megosztandó információk típusáról és a megosztás gyakorlati lebonyolításáról; és 

c) az adott tevékenységi területen részt vevő tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói közül egyéves meghosz- 
szabbítható időtartamra kiválasztanak egy Eurofisc tevékenységi területi koordinátort. 

5. Az Eurofisc csoport első ülése 

Az Eurofisc csoport első ülésének a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről 
és csalás elleni küzdelemről szóló rendelet X. fejezete rendelkezéseinek hatálybalépésétől számított három 
hónapon belüli időpontra történő összehívására a Tanács féléves elnökségét ellátó tagállam egy Eurofisc- 
kapcsolattartója kéri fel a Bizottságot. 

Az Eurofisc csoport első napirendje tartalmazni fogja a csoport elnökének kinevezését, eljárási szabályza
tának létrehozását, e nyilatkozat tudomásul vételét, valamint a tevékenységi területek létrehozására vonat
kozó javaslatok megvitatását.
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