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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az adócsalás elleni harc igen nagy mértékben a tagállamok hatáskörébe tartozik; 
mivel azonban az áruk és szolgáltatások közösségen belüli szabad mozgása megnehezíti a 
tagállamok e csalásokkal szembeni egyéni küzdelmét;

B. mivel az EK-Szerződés 10. és 280. cikke megköveteli a tagállamoktól a szerződésből 
eredő kötelezettségek végrehajtására irányuló megfelelő intézkedések megtételét, és a 
közösség pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló cselekvések összehangolását;

C. mivel az adócsalás egy globális jellegű növekvő probléma, és uniós szinten a GDP 2–
2,5%-ára becsülik, amely 200–250 milliárd eurót tesz ki1,

1. hangsúlyozza, hogy az adócsalás elleni küzdelmet nem lehet elszigetelten folytatni; 
hangsúlyozza, hogy nyilvánvalóan szükség van egy összehangolt közösségi 
megközelítésre, amely a tagállamok közötti valamint a harmadik országokkal történő 
együttműködést is erősítené;

2. rámutat arra, hogy gyakori az áruk csalárd újrabehozatala és -kivitele általi, határokon 
átnyúló, tagállamok közötti körhintacsalás (csalárd kereskedő csalás);.

3. tudomásul veszi, hogy a Bizottság kutatja az adócsalás-csökkentésnek a jelenlegi héa-
rendszer módosítása, valamint a fordított adókivetési rendszer alkalmazására tett javaslata 
általi lehetőségeit;

4. kritikával fogadja a fordított adókivetési mechanizmust és az erre vonatkozó kísérleti 
projekteket illetően; úgy véli, hogy egy választható fordított adókivetési mechanizmus egy 
párhuzamosan létező, kettős héa-rendszerhez vezetne, amely végső fokon egy összetettebb 
költségvetési környezetet hozna létre, jogi bizonytalanságot eredményezne, és negatív 
hatásai lennének az üzleti környezetre, különösen a kis- és középvállalkozásokra;

5. felhív az adócsalás elleni harc folytatására és elmélyítésére a jelenleg a tagállamok közötti 
együttműködési hálózat erősítése, valamint az  uniós szintű innovációs intézkedések 
párhuzamos fejlesztése által, de anélkül, hogy szükségtelen bürokratikus terhekkel sújtaná 
az érintett hatóságokat és az adófizetőket; ebből a szempontból üdvözli a héa irányelvet és 
a héa közigazgatási együttműködési rendeletet (COM(2008)0147) módosító új bizottsági 
javaslatot;

6. felhív arra, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus végéig hozzanak létre egy munkacsoportot, 
amely az adócsalás elleni, határokon átnyúló küzdelem összehangolásának lehetséges 
módjait értékelné;

                                               
1 A Bizottság sajtóközleménye: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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