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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā lielā mērā ir dalībvalstu kompetencē; tā kā, ņemot 
vērā preču un pakalpojumu brīvu apriti Kopienas tirgū, katrai dalībvalstij atsevišķi tomēr 
ir grūti cīnīties pret šādu krāpšanu;

B. tā kā EK līguma 10. un 280. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu to pienākumu izpildi, kas izriet no šā Līguma, un koordinē rīcību, kuras 
mērķis ir aizsargāt pret krāpšanu Kopienas finanšu intereses;

C. tā kā krāpšana nodokļu jomā kļūst par aizvien aktuālāku vispārēja rakstura problēmu, un 
ES līmenī tā tiek lēsta 2–2,5 % apmērā no IKP, kas atbilst 200–250 miljardiem EUR1;

1. uzsver, ka izolēti nav iespējams cīnīties pret krāpšanu nodokļu jomā; uzsver, ka 
nepārprotami ir vajadzīga saskaņota Kopienas pieeja, kas stiprina dalībvalstu sadarbību, 
kā arī sadarbību ar trešām valstīm;

2. norāda, ka karuseļveida krāpniecību (jeb t. s. „pazudušā tirgotāja” darījumus) bieži vien 
veic pārrobežu kontekstā starp vairākām dalībvalstīm, krāpjoties ar preču atkārtotu 
ievešanu un izvešanu;

3. atzīmē, ka Komisija mēģina rast risinājumus, lai mazinātu krāpšanu nodokļu jomā, 
piemēram, veic grozījumus pašreizējā PVN sistēmā un ierosina izmantot reverso 
maksājumu sistēmu;

4. kritiski vērtē reverso maksājumu mehānismu un šajā sakarā plānotos izmēģinājuma 
projektus; uzskata, ka fakultatīva reverso maksājumu mehānisma ietekmē veidotos divas 
vienlaicīgi pastāvošas PVN sistēmas, kā rezultātā nodokļu vide kļūtu krietni 
komplicētāka, rastos juridiskā nenoteiktība un tas viss negatīvi ietekmētu uzņēmējdarbības 
vidi, sevišķi mazos un vidējos uzņēmumus;

5. prasa arī turpmāk un aktīvāk cīnīties pret krāpšanu nodokļu jomā, stiprinot pašreizējos 
dalībvalstu sadarbības tīklus un vienlaikus ES līmenī izstrādājot novatoriskus pasākumus, 
taču neradot lieku birokrātisku slogu attiecīgajām iestādēm un nodokļu maksātājiem; šai 
ziņā atzinīgi vērtē Komisijas nesenos priekšlikumus grozījumiem PVN direktīvā un regulā 
par administratīvu sadarbību PVN jomā (COM(2008) 147);

6. prasa līdz šā likumdošanas perioda beigām izveidot darba grupu, kuras galvenais 
uzdevums būtu izvērtēt iespējamos veidus, kā koordinēt pārrobežu pasākumus cīņai pret 
krāpšanu nodokļu jomā.

                                               
1 Komisijas paziņojums presei: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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