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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi kova su sukčiavimu mokesčių srityje iš esmės priklauso valstybių narių 
kompetencijai; kadangi, nepaisant to, valstybėms narėms sunku pavieniui kovoti su 
minėtuoju sukčiavimu, nes prekės ir paslaugos laisvai juda Bendrijos rinkoje,

B. kadangi pagal EB sutarties 10 ir 280 straipsnius iš valstybių narių reikalaujama imtis visų 
tinkamų priemonių siekiant užtikrinti Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą, taip pat 
koordinuoti savo veiksmus siekiant saugoti Bendrijos finansinius interesus,

C. kadangi sukčiavimas mokesčių srityje yra vis didesnė visuotinio pobūdžio problema ir ES 
lygmeniu siekia 2–2,5 proc. BVP, arba 200–250 mlrd. eurų1,

1. pabrėžia, kad su sukčiavimu mokesčių srityje negalima kovoti pavieniui; pabrėžia, kad 
neabejotinai reikia suderintos Bendrijos strategijos, kuri leistų sustiprinti valstybių narių 
tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis;

2. pažymi, kad vadinamasis karuselinis sukčiavimas (dar vadinamas dingusiojo prekiautojo 
sukčiavimu) dažnai vyksta tarpvalstybiniu lygmeniu, kai sukčiaujama reimportuojant ir 
reeksportuojant prekes keliose valstybėse narėse;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ieško būdų mažinti sukčiavimą mokesčių srityje 
pakoreguojant dabartinę PVM sistemą ir siūlo taikyti atvirkštinio apmokestinimo sistemą;

4. kritiškai vertina atvirkštinio apmokestinimo tvarką ir su ja susijusius bandomuosius 
projektus, kuriuos ketinama įgyvendinti; mano, kad, taikant neprivalomą atvirkštinio 
apmokestinimo tvarką, būtų sukurtos dvi lygiagrečios PVM sistemos, o dėl to mokesčių 
aplinka taptų dar sudėtingesnė, atsirastų teisinis netikrumas, taip pat būtų kenkiama verslo 
aplinkai, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms;

5. ragina toliau tęsti ir stiprinti kovą su sukčiavimu mokesčių srityje plečiant dabartinį 
valstybių narių bendradarbiavimą ir tuo pat metu rengiant naujoviškas ES lygmens 
priemones, tačiau neužkraunant nereikalingos biurokratinės naštos susijusioms 
institucijoms ir mokesčių mokėtojams; atsižvelgdamas į tai, pritaria neseniai pateiktiems 
Komisijos pasiūlymams, pagal kuriuos iš dalies keičiama PVM direktyva ir reglamentas 
dėl administracinio bendradarbiavimo PVM srityje (COM(2008)0147);

6. ragina sudaryti darbo grupę, kuri didžiausią dėmesį skirtų pastangoms iki šios kadencijos 
pabaigos įvertinti būdus, kaip būtų galima koordinuoti tarpvalstybinę kovą su sukčiavimu 
mokesčių srityje.

                                               
1 Komisijos pranešimas spaudai: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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