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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης είναι μία από τις 

βασικές, σχετιζόμενες με την φορολογία προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα 

τα κράτη μέλη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ συνιστούν μία 

εξαιρετικά επιβλαβή πρακτική η οποία οδηγεί στην εκτροπή σημαντικών ποσών από τα 

δημοσιονομικά έσοδα των κρατών μελών ενώ, ταυτόχρονα, εμποδίζει τις προσπάθειες 

που αυτά καταβάλλουν για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών τους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ κοστίζει στα κράτη 

μέλη και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους περίπου 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές μορφές απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που 

εξελίσσονται και αφορούν πολλούς οικονομικούς τομείς, οπότε απαιτείται ταχεία 

προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο και απλό 

φορολογικό σύστημα ΦΠΑ το οποίο θα επιτρέπει να προλαμβάνονται οι περιπτώσεις 

απάτης και η δυνητική απώλεια φορολογικών εσόδων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο δημοφιλής τεχνική απάτης στον τομέα του ΦΠΑ είναι η 

αλυσιδωτή (απάτη τύπου carrousel)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σ’ αυτό το είδος απάτης, η 

οποία παρατηρείται πολύ συχνά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, την κινητή τηλεφωνία και 

στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τα εμπορεύματα «περιφέρονται» μεταξύ 

πολλών εταιριών σε διαφορετικά κράτη μέλη, πρακτική που εκμεταλλεύεται το γεγονός 

ότι δεν εισπράττεται φόρος επί της ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως συνεχείς και ενισχυμένες προσπάθειες 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη θέσπιση συνεκτικών και ολοκληρωμένων 

στρατηγικών στον αγώνα κατά της απάτης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους τρέχοντες 

δημοσιονομικούς περιορισμούς της ΕΕ και την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

του εσωτερικού εμπορίου, γεγονός το οποίο έχει εξασθενίσει τον εδαφικό έλεγχο κατά 

την είσπραξη του ΦΠΑ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ είναι 

θεμελιώδες στοιχείο του πολιτικού θεματολογίου της ΕΕ για την ενίσχυση και την 

αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο πρόγραμμα δράσης στον τομέα του ΦΠΑ το 

οποίο αποτελεί θεμελιώδη πρωτοβουλία που από καιρό αναμενόταν για την ενίσχυση και 

την προώθηση της εφαρμογής της πολιτικής προτεραιότητας «Βαθύτερη και δικαιότερη 

εσωτερική αγορά» μέσω της Στρατηγικής της ΕΕ για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και τον 

Ενιαίο Χώρο ΦΠΑ της ΕΕ· τονίζει ότι η αντιμετώπιση του ελλείμματος ΦΠΑ και της 

φορολογικής απάτης θα πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη και πιο δίκαιη ενιαία αγορά που θα 
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συμβάλει στην προαγωγή της φορολογικής δικαιοσύνης, της βιώσιμης κατανάλωσης, της 

απασχόλησης, της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας· θεωρεί ότι 

το νέο σχέδιο δράσης θα πρέπει να υποβληθεί σε διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· 

2. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής με θέμα «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

διακυβέρνησης»· 

3. σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει και νέα βήματα προόδου προς ένα 

αποτελεσματικό και θωρακισμένο έναντι της απάτης οριστικό καθεστώς που θα είναι 

φιλικότερο για τις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου· 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο ΦΠΑ είναι αντιστρόφως προοδευτικός φόρος και 

πλήττει τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος· υπενθυμίζει, συνεπώς, τόσο στην Επιτροπή όσο 

και στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού του γεγονότος όταν 

καθορίζουν τους συντελεστές για τα αγαθά που χρησιμοποιούνται πολύ από τις ομάδες 

χαμηλού εισοδήματος· 

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή να πάρει μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων ΦΠΑ και την εξασφάλιση καλύτερης συμμόρφωσης με τους κανόνες ΦΠΑ· 

χαιρετίζει την εφαρμογή της έννοιας «χώρα προορισμού των αγαθών» (δηλαδή, η χώρα 

στην οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες καταναλώνονται) ως βασικής αρχής για ένα 

οριστικό σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της 

διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ κατά περίπου 40 δισεκατομμύρια EUR ανά έτος· ενθαρρύνει 

την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία ΦΠΑ κατά τρόπον ώστε ο εισαγωγέας να 

καθίσταται συνυπεύθυνος για απώλειες ΦΠΑ στο κράτος μέλος προορισμού· 

6. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο ΦΠΑ επί των 

διασυνοριακών πωλήσεων (αγαθών ή υπηρεσιών) θα πρέπει να εισπράττεται από τη 

φορολογική αρχή της χώρας καταγωγής, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα 

κατανάλωσης, και να μεταφέρεται στη χώρα όπου τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 

καταναλώνονται τελικά· 

7. σημειώνει ότι το ισχύον σύστημα ΦΠΑ παραμένει κατακερματισμένο και δημιουργεί 

σημαντικό διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις· καλεί 

την Επιτροπή να προτείνει τροπολογίες στην οδηγία του ΦΠΑ με σκοπό να καταστεί 

δυνατή μια τεχνολογικά ουδέτερη εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ η οποία θα εξασφαλίσει 

ότι η υλική και η ψηφιακή εκδοχή ενός συγκεκριμένου προϊόντος θα τυγχάνουν της ίδιας 

αντιμετώπισης· καλεί την Επιτροπή να ελαχιστοποιήσει τον περιττό διοικητικό φόρτο, 

ιδίως για τις ΜΜΕ· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί ένα κατώτατο 

όριο χωρίς ΦΠΑ με σκοπό τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων· 

8. υπογραμμίζει τη σημασία υποβολής νομοθετικής πρότασης με σκοπό να επεκταθεί ο 

ενιαίος ηλεκτρονικός μηχανισμός (για την καταχώριση και καταβολή του ΦΠΑ σε 

διασυνοριακές επιχειρήσεις) στις καταναλωτικές διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών, 

προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ένα από τα κύρια εμπόδια στα οποία 

προσκρούουν οι επιχειρήσεις όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο· 
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9. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις ο οποίος 

απορρέει από το κατακερματισμένο καθεστώς ΦΠΑ, με την υποβολή νομοθετικών 

προτάσεων για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος της μικρής μονοαπευθυντικής 

θυρίδας για τα υλικά αγαθά που πωλούνται μέσω Διαδικτύου, ώστε να μπορούν οι 

επιχειρήσεις να κάνουν δηλώσεις και πληρωμές ΦΠΑ στο δικό τους κράτος μέλος· 

10. καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τα εθνικά φορολογικά τους συστήματα και να τα 

καταστήσουν πιο συνεκτικά και άρτια, ώστε, αφενός, να διευκολύνουν την συμμόρφωση 

με τους κανόνες, την πρόληψη, την αποτροπή και την τιμωρία της φορολογικής απάτης 

και φοροδιαφυγής και, αφετέρου, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της είσπραξης 

του ΦΠΑ· 

11. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της 

απλοποίησης του συστήματος λογοδοσίας για τον ΦΠΑ ως ιδίου πόρου· υπενθυμίζει την 

ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης που σχετίζεται με τους 

ιδίους πόρους προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες λαθών και απάτης· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα δράσης δεν εξετάζει τον αντίκτυπο 

στον ΦΠΑ ως ίδιο πόρο· 

12. αναγνωρίζει ότι η έγκριση τον Ιούλιο του 2013 της οδηγίας σχετικά με την προαιρετική 

και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αναστροφής της επιβάρυνσης για τις 

παραδόσεις ορισμένων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά 

απάτης1, και της οδηγίας σχετικά με τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης 

ΦΠΑ2 έχει συμβάλει στην περαιτέρω διαμόρφωση και ενίσχυση του συστήματος 

καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις αντίστοιχες πολιτικές τους για τον μηχανισμό 

αντιστροφής της επιβάρυνσης με καλύτερο τρόπο, με σκοπό να καθιερωθεί μια 

υποχρεωτική ανταλλαγή λεπτομερών και κατανοητών πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή 

να διερευνήσει περαιτέρω, και να αξιολογήσει καλύτερα, τις δυνατότητες να επεκταθεί η 

εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης ΦΠΑ για παραδόσεις αγαθών 

μεταξύ επιχειρήσεων, όπως ισχύει ήδη για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου 

να αποτραπεί η εμφάνιση νέων μορφών απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που θα 

αντικαταστήσει την αλυσιδωτή απάτη, και να αποφευχθεί η αύξηση των διοικητικών 

επιβαρύνσεων που επωμίζονται οι ΜΜΕ· 

14. επισημαίνει ότι τα ελλείμματα ΦΠΑ και οι εκτιμώμενες απώλειες από την είσπραξη του 

ΦΠΑ εντός της Ένωσης ανήλθαν το 2015 σε 170 δισεκατομμύρια EUR, και υπογραμμίζει 

το γεγονός ότι σε 13 από τα 26 κράτη μέλη που εξετάστηκαν το 2014, η εκτιμώμενη κατά 

μέσο όρο απώλεια ΦΠΑ υπερέβη το 15,5%· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση 

των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της με σκοπό να ελέγχει αλλά και να βοηθάει τα κράτη 

μέλη· επισημαίνει ότι η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για τη μείωση του 

ελλείμματος ΦΠΑ απαιτεί συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση επειδή το 

                                                 
1 Οδηγία 2013/43/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ 

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή 

εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης. 
2 Οδηγία 2013/42/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για 

την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. 
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έλλειμμα αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνον απάτης αλλά συνδυασμού παραγόντων που 

περιλαμβάνουν πτώχευση και αφερεγγυότητα, στατιστικά λάθη, καθυστερημένες 

πληρωμές, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να προωθήσει άμεσα νομοθεσία για το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των 

καταγγελτών στην ΕΕ προκειμένου να διερευνάται καλύτερα και να αποτρέπεται η 

απάτη, και να θεσπίσει χρηματοδοτική στήριξη για τη διασυνοριακή ερευνητική 

δημοσιογραφία, η οποία απέδειξε σαφώς την αποτελεσματικότητά της στα σκάνδαλα 

«LuxLeaks», «Ντίζελ-γκέιτ» της Volkswagen και τα «Panama Papers»· 

15. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της στρατηγικής για 

την κάλυψη του φορολογικού ελλείμματος του ΦΠΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου στο βαθμό που αποτελεί μέσο για να προσδιορίσουν τα κράτη μέλη τις αιτίες 

αυτού του ελλείμματος, τα τμήματα των τομέων της οικονομίας που είναι ευάλωτα στην 

απάτη, τις διακυβευόμενες μακροοικονομικές επιπτώσεις και τον συνακόλουθο αντίκτυπο 

στους ιδίους πόρους της ΕΕ· 

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως 

η απάτη τύπου carousel ή απάτη αφανούς εμπόρου, αφενός, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό 

και αφαιρεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σημαντικά ποσά και, αφετέρου, είναι 

επιζήμια για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 

ότι η Επιτροπή δεν έχει αξιόπιστα στοιχεία για τις απάτες τύπου carousel στον τομέα του 

ΦΠΑ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να δρομολογήσει συντονισμένες προσπάθειες από 

πλευράς κρατών μελών για να καταρτιστεί κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών 

στοιχείων για την απάτη ΦΠΑ τύπου carousel· επισημαίνει ότι το εν λόγω σύστημα 

μπορεί να αξιοποιήσει τις πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη· 

17. προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για τη θέσπιση κοινού συστήματος που 

θα επιτρέψει αναλυτικότερη εκτίμηση του μεγέθους της ενδοενωσιακής απάτης στον 

ΦΠΑ, με την κατάρτιση ενδοενωσιακών στατιστικών στον τομέα αυτό, πράγμα που θα 

επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις αντίστοιχες επιδόσεις τους με βάση 

ακριβείς και αξιόπιστους δείκτες μείωσης του ενδοενωσιακού ΦΠΑ και αύξησης της 

ανίχνευσης της απάτης και της συνακόλουθης ανάκτησης των φόρων· εκφράζει την 

άποψη ότι οι νέες προσεγγίσεις ελέγχου, όπως ο ενιαίος έλεγχος ή οι κοινοί έλεγχοι, θα 

πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω για να καλύπτουν και διασυνοριακές συναλλαγές· 

18. υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής νέων στρατηγικών και της 

αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών της ΕΕ, με σκοπό την 

δυναμικότερη καταπολέμηση της στον τομέα του ΦΠΑ· υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη 

διαφάνεια που επιτρέπει να διεξάγονται σωστοί έλεγχοι, και η έγκριση μιας καλύτερα 

διαρθρωμένης προσέγγισης «βάσει κινδύνου» αποτελούν το κλειδί για την ανίχνευση και 

πρόληψη των συστημάτων απάτης και διαφθοράς· 

19. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ εξακολουθεί να μην είναι 

αποτελεσματική όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των μηχανισμών διαφυγής και 

απάτης στον τομέα του ΦΠΑ εντός της ΕΕ, ή για τη διαχείριση διασυνοριακών 

συναλλαγών ή εμπορίου· τονίζει ότι χρειάζεται ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και 

προσιτό σύστημα ΦΠΑ που θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη να μειώσουν τις 

επιβαρύνσεις από τον ΦΠΑ και να καταπολεμήσουν τις απάτες στον τομέα· καλεί, ως εκ 
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τούτου, την Επιτροπή, όταν αξιολογεί συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας να 

πραγματοποιεί περισσότερες επισκέψεις παρακολούθησης στα κράτη μέλη, τα οποία θα 

επιλέγονται με βάση τους κινδύνους· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να εστιάσει τις 

ενέργειές της, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διοικητικών συμφωνιών, στην άρση των 

νομικών εμποδίων που εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών 

και δικαστικών αρχών καθώς και των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη την καθιέρωση 

κοινής ανάλυσης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανάλυσης κοινωνικών 

δικτύων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω 

του Eurofisc έχουν στόχο την απάτη· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, και να βελτιώσουν το σύστημα 

που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ανταλλαγή πληροφοριών· 

20. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το Eurofisc με σκοπό να επιταχυνθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την 

ακρίβεια, την πληρότητα και την έγκαιρη παροχή των πληροφοριών· θεωρεί ότι είναι 

αναγκαίο να συγκεντρωθούν οι δράσεις, και να συντονιστούν οι στρατηγικές, των 

φορολογικών, δικαστικών και αστυνομικών αρχών των κρατών μελών και των 

ευρωπαϊκών οργάνων – όπως η Europol, η Eurojust και η OLAF – οι οποίοι ασχολούνται 

με την καταπολέμηση της απάτης, του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

εξετάσουν περαιτέρω απλά και κατανοητά μοντέλα για ανταλλαγή πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση αντίδραση ή ενέργειες 

μετριασμού για την καταπολέμηση των υφιστάμενων ή των νεοεμφανιζόμενων 

συστημάτων απάτης· 

21. θεωρεί ότι έχει σημασία να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στο Eurofisc σε καθέναν από 

τους τομείς δραστηριότητάς του, ούτως ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνονται 

αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· 

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που επιτρέπουν αποτελεσματικούς 

διασταυρούμενους ελέγχους δεδομένων από τα τελωνεία και τις φορολογικές αρχές, και 

να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παρακολούθηση των κρατών μελών σε σχέση 

με μέτρα που αυτά λαμβάνουν για να βελτιώσουν τις έγκαιρες απαντήσεις τους σε 

αιτήματα παροχής πληροφοριών, καθώς και της αξιοπιστίας του συστήματος ανταλλαγής 

πληροφοριών για τον ΦΠΑ (VIES)· 

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να 

εφαρμόσουν διπλό σύστημα αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (απόδοση αριθμού 

φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στους εμπόρους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο 

ενδοκοινοτικό εμπόριο, ο οποίος διαφέρει από τον εγχώριο αριθμό φορολογικού μητρώου 

ΦΠΑ) και να διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 22 του κανονισμού 

αριθ. 904/2010, παρέχοντας συγχρόνως δωρεάν συμβουλές στους εμπόρους· 

24. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα εκτελωνισμού των 

κρατών μελών είναι σε θέση να διενεργούν και να εκτελούν αυτόματους ελέγχους των 

αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ· 

25. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ με σκοπό 

την επίτευξη περαιτέρω εναρμόνισης των απαιτήσεων υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ των 
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κρατών μελών για τις εντός της ΕΕ παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών· 

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για την από 

κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε περιπτώσεις διασυνοριακού εμπορίου δεν εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι αυτό μειώνει τη δυνατότητα αποτροπής της 

επιχειρηματικής συνεργασίας με εμπόρους που διαπράττουν απάτη· θεωρεί ότι η 

εφαρμογή της οδηγίας για τον ΦΠΑ, όσον αφορά την περίοδο υποβολής των 

ανακεφαλαιωτικών πινάκων, δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός 

που αυξάνει τον διοικητικό φόρτο για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερα από ένα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση 

της Επιτροπής για την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη· 

27. πιστεύει ότι η OLAF και η Europol θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του 

VIES και του Eurofisc και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τις 

πληροφορίες που παρέχουν οι εν λόγω οργανισμοί προκειμένου να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που δρα σε 

διακρατικό επίπεδο· τονίζει ότι η OLAF χρειάζεται σαφείς αρμοδιότητες και εργαλεία για 

να διερευνά την ενδοενωσιακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ· 

28. τονίζει ότι η οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία PIF), σε συνδυασμό με τον 

κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (κανονισμός EPPO) θα μπορούσαν να 

συμπληρώσουν και να ισχυροποιήσουν το νομικό πλαίσιο και να ενισχύσουν σημαντικά 

την καταπολέμηση της απάτης· επαναλαμβάνει τη στάση του στο ζήτημα της επείγουσας 

ανάγκης να εγκριθούν η οδηγία PIF και ο κανονισμός EPPO, και να περιληφθούν στο 

πεδίο εφαρμογής τους οι πιο επιβλαβείς τύποι απάτης ΦΠΑ όπως η διεθνής οργανωμένη 

απάτη· τονίζει ότι η εξαίρεση του ΦΠΑ από το πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προτάσεων 

θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική οπισθοδρόμηση, δεδομένου ότι η απάτη στον 

τομέα του ΦΠΑ καλύπτεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τη σύμβαση PIF, όπως 

υπενθύμισε πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του της 

8ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά Taricco και άλλων (υπόθεση C-105/14)· 

29. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο σε 

διεθνές επίπεδο, να εντείνουν τη συνεργασία με τις χώρες μη μέλη της ΕΕ και να 

ενισχύσουν την αποτελεσματική είσπραξη του ΦΠΑ ούτως ώστε να θεσπίσουν πρότυπα 

και στρατηγικές συνεργασίας με βάση κυρίως τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής 

διακυβέρνησης και της ανταλλαγής πληροφοριών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτες χώρες προκειμένου να 

διευκολυνθεί η επιβολή της είσπραξης του ΦΠΑ, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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