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ANEXA 1 

Listă neexhaustivă a formelor posibile de acțiuni 

menționate la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf literele (a), (b) și (d) 

Acțiunile menționate la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf literele (a), (b) și (d) pot lua, 

printre altele, următoarele forme:  

(a) În ceea ce privește reuniunile și evenimentele ad hoc similare: 

– seminar și atelier, la care participă, în general, toate țările și în cadrul căruia se 

fac prezentări, iar participanții sunt angrenați în discuții și activități intensive 

pe un anumit subiect; 

– vizită de lucru organizată pentru a le permite funcționarilor să dobândească sau 

să își dezvolte experiența sau cunoștințele în domeniul politicii fiscale;  

– prezența în birourile administrative și participarea la anchete administrative.  

(b) În ceea ce privește colaborarea structurată:  

– grup de proiect, în general compus dintr-un număr limitat de țări, care 

funcționează pentru o perioadă limitată și urmărește realizarea unui obiectiv 

predefinit, cu rezultate definite cu precizie, inclusiv coordonarea sau analiza 

comparativă;  

– grup operativ, și anume forme structurate de cooperare, cu un caracter 

permanent sau temporar, care pun în comun expertiza pentru a îndeplini 

atribuții în domenii specifice sau pentru a efectua activități operaționale, 

beneficiind eventual de sprijinul serviciilor de colaborare online, de asistență 

administrativă și de infrastructură și echipamente; 

– control multilateral sau simultan, constând în verificarea coordonată a situației 

fiscale a uneia sau a mai multor persoane impozabile, organizat de două sau 

mai multe țări, printre care se numără cel puțin două state membre, cu interese 

comune sau complementare; 

– audit comun, constând în verificarea comună a situației fiscale a uneia sau a 

mai multor persoane impozabile de către o singură echipă de audit compusă din 

două sau mai multe țări, printre care se numără cel puțin două state membre, cu 

interese comune sau complementare;  

– orice altă formă de cooperare administrativă stabilită prin Directiva 

2011/16/UE, Regulamentul (UE) nr. 904/2010, Regulamentul (UE) 

nr. 389/2012 sau Directiva 2010/24/UE. 

(d) În ceea ce privește acțiunile de dezvoltare a competențelor umane și acțiunile de 

consolidare a capacităților:  

– acțiuni comune de formare sau dezvoltarea unor programe de învățare online 

(eLearning), care să sprijine formarea competențelor și dobândirea 

cunoștințelor profesionale necesare în domeniul fiscal; 

– asistență tehnică, menită să îmbunătățească procedurile administrative, să 

consolideze capacitatea administrativă și să amelioreze funcționarea și 

operațiunile administrațiilor fiscale prin inițierea și schimbul de bune practici. 
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ANEXA 2 

Indicatori  

Obiectiv specific: să sprijine politica fiscală, cooperarea în domeniul fiscal și consolidarea 

capacității administrative, inclusiv a competențelor umane, precum și dezvoltarea și operarea 

sistemelor electronice europene. 

1. Consolidarea capacităților (capacități administrative, umane și informatice): 

1. Indexul privind aplicarea și implementarea legislației și a politicilor Uniunii 

(numărul de acțiuni din cadrul programului organizate în acest domeniu și 

recomandări emise în urma acțiunilor respective) 

2. Indexul privind învățarea (modulele de învățare utilizate; numărul de funcționari 

formați; scorul de calitate per participant) 

3. Disponibilitatea sistemelor electronice europene (în procente referitoare la timp) 

4. Disponibilitatea rețelei comune de comunicații (în procente referitoare la timp) 

5. Proceduri informatice simplificate pentru administrațiile naționale și operatorii 

economici (numărul de operatori economici înregistrați, numărul cererilor și numărul 

de consultări ale diferitelor sisteme electronice finanțate de program) 

2. Schimbul de cunoștințe și colaborarea în rețele: 

1. Indexul privind robustețea colaborării (gradul de colaborare în rețea generat, numărul 

de reuniuni față în față, numărul de grupuri de colaborare online) 

2. Indexul privind bunele practici și orientări (indicele numărului de acțiuni din cadrul 

programului organizate în acest domeniu; procentul de administrații fiscale care au 

utilizat o practică de lucru/o orientare dezvoltată cu sprijinul programului) 


