
BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 05. ALCÍM — ADÓPOLITIKA

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

14 05. ADÓPOLITIKA

14 05 01. Korábbi Fiscalis programok befe-
jezése 1.1 — 9 500 000 16 500 000 15 800 000 13 746 267,12 11 047 369,52

14 05 02. A jövedéki adók kezelésének szá-
mítógépesítése (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

14 05. Alcím – Összesen 26 100 000 22 000 000 23 800 000 25 150 000 18 584 936,37 12 896 483,71

14 05 01. Korábbi Fiscalis programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső piacon az adózási rendszerek működésének javítására vonatkozó cselekvési program (Fiscalis 2007)
végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat fedezi, s főleg azokat a kommunikációs és információcsere-rendszereket,
közös fellépéseket és egyéb tevékenységeket finanszírozza, amelyeket az 1999/468/EK tanácsi határozat 4. cikkében foglalt igaz-
gatási eljárással összhangban fogadnak el.

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

– a jelenleg működő rendszerek, különösen a FITS (Fiscalis információs rendszer (melynek összetevői: VIES –
áfainformációcsere-rendszer, jövedékiadó-táblázat és EWSE – korai jövedékiadó-előrejelzési rendszer, közös kommuniká-
ciós hálózat/közös rendszerinterfész [CCN/CSI]) üzemben tartásával kapcsolatos költségek, amelyek elsősorban az említett
rendszerek üzemben tartásának, fejlesztésének és működtetésének költségeit, valamint a hálózatüzemeltetés költségeit
jelentik,

– a tervezett új rendszerek kifejlesztésének, beszerzésének, telepítésének, futtatásának és frissítésének a költségei, ideértve a
jövedéki mozgás ellenőrzési rendszerét, az e-kereskedelmet és a nyolcadik héairányelvet: főleg a rendszerek összekapcsol-
hatóságának és működőképességének a biztosítása érdekében az összes részt vevő ország által használandó közös hard-
vert, szoftvert és hálózatokat,

– a közvetlen adózás területén tervezett új rendszerek megvalósíthatósági tanulmányainak költsége,

– a részt vevő országok azon közvetett adózásért felelős tisztviselőinek utazási és ellátási költségei, akik szakmai cseréken,
szemináriumokon és többoldalú ellenőrzéseken vesznek részt,

– utazási költségek és napidíjak, valamint a képzéshez szükséges anyagok beszerzésének és kifejlesztésének költségei,

– szemináriumok és egyéb hasonló találkozók szervezési költségei,

– egyéb olyan tevékenységek költségei, amelyeket az 1999/468/EK határozat 4. cikkében foglalt igazgatási eljárás lehetővé
tesz.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.
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14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 05. ALCÍM — ADÓPOLITIKA (folytatás)

14 05 01. (folytatás)

Jogalap

Az 1482/2007/EK határozattal (HL L 330., 2007.12.15., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a legutóbb a 885/2004/EK tanácsi ren-
delettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a belső piacon az adózási rendszerek működésének javítására vonatkozó cse-
lekvési program (Fiscalis 2003–2007. évi program) elfogadásáról szóló, 2002. december 3-i 2235/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 341., 2002.12.17., 1. o.)

A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított, a hozzáadottérték-adó területén folyó
együttműködésről és a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. október 7-i 1798/2003/EGK tanácsi ren-
delet (HL L 264., 2003.10.15., 1. o.).

14 05 02. A jövedéki adók kezelésének számítógépesítése (EMCS)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a jövedékiadó-rendszer számítógépesítésére irányuló többéves program elindításával kapcsolatos költ-
ségeket, különösen az alábbiakat:

– a rendszer fejlesztése, támogatása és tesztelése, a kifejlesztett és telepített termékekkel kapcsolatos irányítás és minőség-
ellenőrzés, koordináció, a rendszer közösségi elemeinek meghatározásában szereplő hardver, valamint annak működési és
műszaki előírásai,

– tájékoztatási és képzési tevékenységek kialakítása,

– a rendszer biztonsági terve.

Jogalap

A jövedékiadó-köteles termékek mozgásának és megfigyelésének számítógépesítéséről szóló, 2003. június 16-i 1152/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 162., 2003.7.1., 5. o.).

14 05 03. Fiscalis 2013

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

20 600 000 7 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ez az előirányzat fedezi a Fiscalis 2013 program végrehajtására fordított kiadásokat, különösen a közös fellépések,
IT-tevékenységek és egyéb tevékenységek finanszírozását.

Ez különösen a következőket fedezi:

– az információcsere- és kommunikációs rendszerek bizottsági elemeinek beszerzési, fejlesztési, fenntartási és napi működ-
tetési költségei, nevezetesen az alábbi hálózatok esetében: közös kommunikációs hálózat/közös rendszerinterfész
(CCN/CSI); héainformációcsere-rendszer (VIES); jövedéki rendszerek; jövedéki árumozgást ellenőrző rendszer (EMCS); bár-
milyen új, közösségi jogalkotással létrehozott és a munkaprogramban előírt adóügyi kommunikációs és
információcsere-rendszer,
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– a program igazgatásához közvetlenül kapcsolódó, illetve célkitűzései eléréséhez szükséges előkészítő, felügyeleti, ellenőr-
zési, auditálási és értékelési tevékenységek költsége, különösen tanulmányok, találkozók, tájékoztatási és publikációs tevé-
kenységek, valamint az elsődlegesen információcserére szolgáló IT-hálózatokhoz kapcsolódó költségek,

– a részt vevő országok tisztviselőinél a többoldalú ellenőrzésekkel, munkalátogatásokkal, szemináriumokkal, projektcso-
portokkal kapcsolatosan felmerülő utazási és ellátási költségek,

– szemináriumok és egyéb hasonló találkozók szervezési költségei,

– eseti szakértők és résztvevők részvételével kapcsolatban felmerülő utazási és ellátási költségek,

– a képzési rendszerek és modulok beszerzésének, fejlesztésének, felszerelésének, karbantartásának költsége, amennyiben
ezek valamennyi részt vevő ország számára közösek,

– a program célkitűzéseinek megvalósításához szükséges bármely egyéb tevékenység költségei.

A vám-együttműködési egyezményekben részt vevő nem tagországoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. tétele alá tar-
tozó bevételek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján pótlólagos előirányzatok rendelkezésre
bocsátását eredményezhetik, amelyeket e jogcímcsoportban kell szerepeltetni.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított, a hozzáadottérték-adó területén folyó
együttműködésről és a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. október 7-i 1798/2003/EK tanácsi ren-
delet (HL L 264., 2003.10.15., 1. o.).

A belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program (Fiscalis 2013 program) létrehozásáról szóló,
2007. december 11-i 1482/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 330., 2007.12.15., 1. o.).
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KÖLTSÉGVETÉSI SORBA BE NEM SOROLT TEVÉKENYSÉGEK

– IGAZGATÁSI TÁMOGATÁS AZ ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG SZÁMÁRA
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