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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό 
στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών εντός της κοινοτικής αγοράς καθιστά δυσχερή την εκ 
μέρους κάθε κράτους μέλους καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κεχωρισμένως,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 10 και 280 της Συνθήκης ΕΚ υποχρεώνουν τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τη Συνθήκη και να συντονίζουν τις ενέργειές τους ούτως ώστε να προστατεύουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή συνιστά εντεινόμενο πρόβλημα παγκόσμιου 
χαρακτήρα, και ότι εκτιμάται ότι αφορά το 2 έως 2.5% του ΑΕγχΠ, και ανέρχεται σε 200 
έως 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο ΕΕ1,

1. τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η εν απομονώσει διαχείριση της καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής· τονίζει ότι υπάρχει προφανής ανάγκη κοινοτικής συντονισμένης 
προσέγγισης που θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καθώς και τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες·

2. τονίζει ότι η αλυσιδωτή απάτη τύπου carousel (missing trader fraud) πραγματοποιείται 
συχνά σε διασυνοριακή βάση μεταξύ διαφόρων κρατών μελών με τη δόλια επανεισαγωγή 
και επανεξαγωγή αγαθών·

3. επισημαίνει ότι η Επιτροπή διερευνεί τρόπους για την ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής 
με την τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ, προτείνοντας τη χρήση του 
συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης (reverse charge system)·

4. διαφωνεί με το μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης και τα πιλοτικά σχέδια που 
προβλέπονται επί του θέματος· πιστεύει ότι ένας προαιρετικός μηχανισμός αντίστροφης 
επιβάρυνσης μπορεί να προκαλέσει την παράλληλη ύπαρξη συστημάτων διπλού ΦΠΑ, με 
τελική πιθανή συνέπεια να καταστεί το φορολογικό περιβάλλον πιο πολύπλοκο, να 
προκληθεί νομική αβεβαιότητα και να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις επί του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

5. ζητεί να συνεχιστεί και να ενταθεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με την ενίσχυση 
των δικτύων συνεργασίας που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των κρατών μελών και με την εκ 
παραλλήλου εξέλιξη καινοτόμων μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, χωρίς όμως την επιβολή 
περιττών γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων των σχετικών αρχών και των φορολογουμένων· 
χαιρετίζει σχετικώς τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση της 
οδηγίας για το ΦΠΑ και του κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία επί του ΦΠΑ 

                                               
1 Δελτίο τύπου της Επιτροπής: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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6. ζητεί να δημιουργηθεί task force με στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων συντονισμού 
της διασυνοριακής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέχρι τη λήξη της τρέχουσας 
νομοθετικής περιόδου.
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