
PRILOGA 1 
 

Določila in pogoji za udeležbo Republike Slovenije v programu "Fiscalis" 
 
1. 1. Kot je določeno v 7. členu Sklepa št. 888/98/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z 

dne 30. marca 1998, s katerim se opredeljuje program dejavnosti Skupnosti za 
izboljšanje sistemov posredne obdavčitve na notranjem trgu (program Fiscalis)1 , 
sodelovanje Slovenije v programu Fiscalis (v nadaljevanju: "program") poteka v skladu s 
pogoji, določenimi z Evropskim sporazumom ter v obsegu, ki ga dopušča zakonodaja 
Skupnosti o posrednem obdavčenju. Zato bo sodelovanje Slovenije pri dejavnostih v 
okviru programa potekalo pod naslednjimi pogoji: 
- dejavnosti, predvidene v 4. členu (komunikacijski sistemi in sistemi izmenjave 

informacij, priročniki in navodila) bodo dovoljene, kolikor to omogočajo predpisi 
Skupnosti o posredni obdavčitvi, 

- dejavnosti, predvidene v členu 5(1) (izmenjava uradnikov) in (2) (seminarji), ter tiste, ki 
jih predvideva 6. člen (skupna pobuda za izobraževanje), bodo dovoljene pod pogoji, 
določenimi v omenjenih členih, 

- dejavnosti, predvidene s členom 5(3) (večstranski nadzor), ne bodo dovoljene, ker v 
skladu z Direktivo 77/799/EGS2 in z Uredbo (EGS) št. 218/19923 pravni okvir Skupnosti 
za sodelovanje na tem področju velja samo za države, ki so članice Evropske unije. 

2. Določila in pogoji za predložitev, ocenitev in izbiro vlog za seminarje in izmenjave 
slovenskih uradnikov, so enaki pogojem, ki veljajo za uradnike petnajstih nacionalnih 
administracij držav članic Evropske unije. 

3. Priloga II določa finančni prispevek v splošni proračun Evropske unije, plačilu katerega 
bo Slovenija zavezana na začetku posameznega poslovnega leta za pokritje stroškov 
svojega sodelovanja v programu od 2001 do 2002. Pridružitveni svet ima pravico 
spremeniti višino omenjenega prispevka kadarkoli je to potrebno v skladu z načeli, ki so 
določena v členu 114(2) Evropskega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njenimi 
državami članicami na eni in Slovenijo na drugi strani. 

4. Predstavniki Slovenije bodo sodelovali kot opazovalci in na področjih, ki jih zadevajo, v 
Stalnem odboru za upravno sodelovanje na področju posredne obdavčitve, ki jo določa 
člen 11(1) Sklepa št. 888/98/ES. Pri obravnavanju ostalih področij in pri glasovanju se bo 
ta odbor sestajal brez navzočnosti predstavnikov Slovenije. 

5. Države članice Evropske unije in Slovenija si bodo v okviru obstoječih predpisov po 
svojih najboljših močeh prizadevale za omogočanje prostega gibanja in bivanja vseh 
oseb, ki za to izpolnjujejo pogoje iz programa in ki se gibljejo med Slovenijo in državami 
članicami EU z namenom sodelovanja pri dejavnostih, na katere se Sklep nanaša. 

6. Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije Evropskih skupnosti in Računskega sodišča 
Evropskih skupnosti glede spremljanja in ocenjevanja programa na podlagi Sklepa št. 
888/98/ES, bo sodelovanje Slovenije predmet nenehnega spemljanja na podlagi 
partnerstva med Slovenijo in Komisijo. Slovenija bo Komisiji predložila potrebna poročila 
in bo sodelovala v drugih posebnih dejavnostih, ki jih bo v tem oziru predložila Skupnost. 

7. V prijavnem postopku, pogodbah in zahtevanih poročilih ter drugih upravnih pripravah na 
program se uporablja eden od uradnih jezikov Evropske skupnosti. 

8. Skupnost in Slovenija lahko na podlagi pisne izjave z dvanajstmesečnim odpovednim 
rokom kadarkoli prekineta dejavnosti iz tega Sklepa. Izvajanje dejavnosti, ki bodo ob 
prekinitvi v teku, se bo nadaljevalo do njihovega zaključka pod pogoji, določenimi s tem 
Sklepom. 
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