
BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

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

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

14 02. AZ ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS
FŐIGAZGATÓSÁG SZAKPOLITI-
KAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDI-
NÁLÁSA

14 02 01. A belső piac végrehajtása és fej-
lesztése 3 2 900 000 3 450 000 2 900 000 3 287 000 703 281,45 1 259 878,52

14 02. Fejezet – Összesen 2 900 000 3 450 000 2 900 000 3 287 000 703 281,45 1 259 878,52
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14 02 01. A belső piac végrehajtása és fejlesztése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

2 900 000 3 450 000 2 900 000 3 287 000 703 281,45 1 259 878,52

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen
kötelezettségvállalások

1 209 316 1 109 316 100 000

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 2 900 000 2 177 684 700 000 22 316

2005. évi előirányzatok 2 900 000 2 650 000 250 000

Összesen 7 009 316 3 287 000 3 450 000 272 316

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 fedezésére szolgál:

– fejlesztés: a HÉA-rendszerre vonatkozó jogszabályoknak a Bizottság által elfogadott új HÉA-stratégiával összhangban tör-
ténő egyszerűsítése és korszerűsítése, valamint az igazgatási együttműködés erősítése a visszaélések elleni küzdelem terén
a tagállamok közötti hatékonyabb csereforgalom érdekében,

– jövedéki és környezetvédelmi adók: a közlekedéssel, a környezetvédelemmel és az energiával kapcsolatos költségvetési poli-
tikák elemzése,

– adózás és e-kereskedelem: a törvényalkotás fejlesztése és érvényesítése abból a célból, hogy az üzleti vállalkozások számára
biztonságossá váljék a szolgáltatások elektronikus kézbesítése; az e-kereskedelem területén érvényesülő költségvetési poli-
tika elemzése az elektronikus hálózatok (internet), a szoftverek és általában az európai számítógépes szolgáltatások
versenyképességének az erősítése céljából,

– közvetlen adózás: a törvényalkotás közelítése és összeegyeztetése az egységes piac működésének biztosítása, valamint a sza-
bad mozgás és a szabad szolgáltatásnyújtás gyakorlása céljából; a szolgáltatási és pénzügyi termékek területére vonatkozó
költségvetési politikák koordinálása a pénzpiacok integrációjának az erősítése céljából, különös tekintettel a kiegészítő
nyugdíjakra és az életbiztosítás területére,

– költségvetési politikák és kötelező hozzájárulások: az adózásnak az adózási politika csoportján belüli átfogó vizsgálata
tanulmányozásának a folytatása a költségvetési politikák koordinációjának erősítése céljából, figyelembe véve a Közösség
egyéb célkitűzéseit is, különös tekintettel azokra az adózási rendelkezésekre, amelyek figyelembevételére a magatartási
kódex felülvizsgálatakor kerül sor; az adózási rendszerek és a kötelező hozzájárulások gazdasági elemzése (a vizsgálat körét
a társasági adón kívül alkalmazott tényleges adókulcsokra kiterjesztve); a költségvetési politikának egy kibővített Európán
belüli vizsgálata; a szubszidiaritás elve és a „költségvetési nem Európa” költsége,
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– vámok: a vámlaboratóriumok igazgatása (a tagállamok vámlaboratóriumaiban alkalmazott munkamódszerek
harmonizálása),

– külső szolgáltatás felállítása az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság vámtarifahonlapján (DDS oldal) a felhasználók részé-
ről feltett kérdések megválaszolására,

– vámok: kötelező érvényű vámtarifa-tájékoztatás (BTI), a BTI adatbázis-tartalmának és terminológiai frissítésének az érté-
kelése, valamint a BTI-nek az operátoroknak történő megküldése,

– vámok: kedvezményes eredet: az áruk eredetmeghatározási kritériumainak elemzése, tanulmányozva annak lehetőségét,
hogy ezeket a kritériumokat a Közösség politikai célkitűzéseihez alkalmazzák,

– vámok: a vegyi anyagok európai vámleltárának (ECICS) frissítése,

– vámok: a vámtranzit hatásvizsgálata, valamint a külső határ működésének a hatáselemzése.

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében ez az előirányzat a konzultációkkal, tanulmányokkal, a reklámanyagok előállításával
és fejlesztésével, a tudatosságfejlesztéssel, valamint az oktatási anyagokkal (nyomtatott anyagok, audiovizuális anyagok, érték-
elések, számítógépes eszközök, az információk gyűjtése és továbbadása, az állampolgárok és üzleti vállalkozások részére nyúj-
tandó tájékoztatás és tanácsok) kapcsolatos költségeket fedezi.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az Európai Közösségek általános költségve-
tésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16, 1. o.) 49. cikkének (2) bekezdése előírja.
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