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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής
(2008/2033(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη χάραξης 
συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 
(COM(2006)0254),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία που 
συμβάλλουν στη χάραξη στρατηγικής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον 
τομέα του ΦΠΑ στο πλαίσιο της ΕΕ (COM(2007)0758),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση μέσων διοικητικής 
συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2004)0260),

– έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης 
Ιουνίου 2006, της 28ης Νοεμβρίου 2006 και της 5ης Ιουνίου 2007,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συμβολή των φορολογικών 
και τελωνειακών πολιτικών στη στρατηγική της Λισαβόνας (COM(2005)0532),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την αλλαγή του 
συστήματος ΦΠΑ με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης (COM(2008)0109),

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα 
φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις 
ενδοκοινοτικές πράξεις και για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται 
με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (COM(2008)0147),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και το σύστημα ίδιων πόρων της ΕΕ, οδηγεί σε καταπάτηση της αρχής 
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της δίκαιης και διαφανούς φορολογίας και ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του
ανταγωνισμού με απώτερη συνέπεια τη διατάραξη της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου που προκάλεσαν η 
εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς σημαίνει ότι αυξάνεται ο αριθμός των συναλλαγών 
στις οποίες ο τόπος φορολόγησης και ο τόπος εγκατάστασης του υπόχρεου να καταβάλει 
τον ΦΠΑ βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της απάτης ανήκει μεν κατά κύριο λόγο στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να 
επιλυθεί αποκλειστικά στο εθνικό επίπεδο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εξέταση των επιλογών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να καταλήξουν σε μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις ή θα επέβαλαν διακρίσεις μεταξύ των 
εμπόρων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δηλώσει 
επανειλημμένα ότι το υπάρχον σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών δεν παρέχει συναφείς και 
έγκαιρες πληροφορίες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον 
τομέα του ΦΠΑ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτό καθιστά αναγκαία τη θέσπιση 
σαφέστερων και πιο δεσμευτικών κανόνων που θα διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών, και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι έμποροι μπορούν να έχουν μόνο πολύ αποσπασματικές 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ των πελατών τους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των μέσων για την ανίχνευση της φοροδιαφυγής 
πρέπει να συνοδευτεί από την ενίσχυση της σημερινής νομοθεσίας στον τομέα της 
συνδρομής για την είσπραξη των φόρων, την ισότιμη μεταχείριση των υποκείμενων σε 
φόρους και την πρακτικότητα για τις επιχειρήσεις,

Η στρατηγική της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής

1. επισημαίνει ότι ο στόχος της στρατηγικής της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι 
η μείωση της απώλειας φορολογικών εσόδων λόγω φοροδιαφυγής μέσω του εντοπισμού 
των τομέων που επιδέχονται βελτιώσεις τόσο από την άποψη της κοινοτικής νομοθεσίας 
όσο και από την άποψη της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την 
αποδοτική μείωση της φοροδιαφυγής χωρίς την περιττή επιβάρυνση των φορολογικών 
αρχών και των φορολογούμενων·

Γενικά θέματα: έκταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και οι συνέπειές του

2. αναγνωρίζει ότι οι εκτιμώμενες συνολικές (άμεσες και έμμεσες) απώλειες φορολογικών 
εσόδων λόγω φοροδιαφυγής κυμαίνονται από 200 έως 250 εκατ. ευρώ, ήτοι από 2 έως 
2,25 % του AΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ οφείλονται 
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σε μη καταβολή ΦΠΑ· εκτιμάται ότι οι εν λόγω απώλειες ανέρχονται σε 10 % των 
εσόδων ΦΠΑ, 8 % των συνολικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα 
αλκοολούχα ποτά το 1998 και 9 % των συνολικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης επί των προϊόντων καπνού· εκφράζει τη λύπη του που δεν διατίθενται 
πραγματικά αριθμητικά στοιχεία λόγω των σοβαρών αποκλίσεων μεταξύ των επιμέρους 
εθνικών προτύπων συλλογής δεδομένων·

3. εκφράζει τη λύπη του, συνεπώς, που δεν είναι δυνατή η ανάδειξη της πραγματικής 
έκτασης του προβλήματος, ούτε η παρακολούθηση των αλλαγών, είτε προς το καλύτερο 
είτε προς το χειρότερο, λόγω της έλλειψης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο·

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν σύστημα συλλογής δεδομένων και 
υποβολής εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη φοροδιαφυγή, εάν δεν υπάρχει ήδη, 
και να κοινοποιούν τις σχετικές διαδικασίες και αποτελέσματα στην Επιτροπή ώστε οι 
συστάσεις αναφορικά με τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων να είναι όσο το δυνατόν πιο 
ομοιογενείς στο σύνολο των κρατών μελών·

Το τρέχον σύστημα ΦΠΑ και οι αδυναμίες του

5. επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερης 
βαρύτητας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς έχει άμεσο διασυνοριακό 
αντίκτυπο, συνεπάγεται σημαντικές απώλειες εσόδων και επηρεάζει άμεσα τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

6. τονίζει ότι το τρέχον καθεστώς ΦΠΑ, που θεσπίστηκε το 1993, επρόκειτο να αποτελέσει 
μεταβατικό καθεστώς και ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε την κατάθεση προτάσεων από την 
Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί μια τελική απόφαση για το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ 
έως το 2010·

7. επιβεβαιώνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων
εντός της εσωτερικής αγοράς από το 1993 και μετά, καθώς και η πρόοδος που έχει 
συντελεστεί στην παραγωγή αγαθών μικρού μεγέθους και υψηλής αξίας, δυσχεραίνουν 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ· το πρόβλημα εντείνεται από 
τη σύνθετη και κατακερματισμένη φύση του τρέχοντος συστήματος, η οποία καθιστά 
ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηση των συναλλαγών και κατά συνέπεια διευκολύνει 
το έργο των φοροφυγάδων·

8. επισημαίνει την αυξανόμενη συχνότητα της απάτης του «αφανούς εμπόρου» και την 
προμελετημένη δόλια χρήση του συστήματος ΦΠΑ από εγκληματίες που 
εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος·

9. υποστηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της για εκ βάθρων αλλαγή του τρέχοντος 
καθεστώτος ΦΠΑ· επιδοκιμάζει την απόδοση υψηλής προτεραιότητας στο θέμα από τα 
κράτη μέλη και τα παροτρύνει να δρομολογήσουν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στο 
πλαίσιο αυτό·

10. θεωρεί ότι το τρέχον σύστημα είναι παρωχημένο και χρήζει ριζικής μεταρρύθμισης χωρίς 
να επιβαρυνθούν οι νομοταγείς επιχειρήσεις με επιπλέον γραφειοκρατία· πιστεύει ότι η 
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συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης δεν συνιστά βιώσιμη επιλογή·

Εναλλακτικά συστήματα ΦΠΑ

Μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης

11. σημειώνει ότι σε ένα σύστημα αντίστροφης επιβάρυνσης ο ΦΠΑ αποδίδεται από τον 
υποκείμενο στο φόρο πελάτη και όχι από τον προμηθευτή· αναγνωρίζει ότι αυτός ο 
μηχανισμός έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επιτρέπει τις αλυσιδωτές απάτες (απάτες 
«αφανούς εμπόρου») καθώς ο υποκείμενος στον φόρο λήπτης των αγαθών είναι ο 
υπόχρεος για την πληρωμή του ΦΠΑ·

12. σημειώνει ότι η δημιουργία ενός συστήματος διπλού ΦΠΑ θα αντέβαινε στην αποδοτική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα οδηγούσε σε περιπλοκή του οικονομικού 
περιβάλλοντος αποθαρρύνοντας ενδεχομένως τις επενδύσεις και ότι αυτό το εμπόδιο θα 
μπορούσε να υπερκερασθεί μακροπρόθεσμα μόνον με ένα γενικευμένο, υποχρεωτικό 
σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης, σε αντιδιαστολή με ένα προαιρετικό σύστημα ή 
ένα σύστημα επιλεγμένων μόνον παραδόσεων·

13. σημειώνει επίσης ότι το σύστημα αντίστροφης επιβάρυνσης δεν προβλέπει μηχανισμό 
τμηματικής καταβολής και ότι ο συνολικός ΦΠΑ καταβάλλεται στο τέρμα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, με αποτέλεσμα να αίρεται ο αυτοελεγχόμενος μηχανισμός αστυνόμευσης 
του ΦΠΑ· προειδοποιεί ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες μορφές απάτης, όπως 
μεταξύ άλλων οι αυξημένες απώλειες φόρου σε επίπεδο λιανικής και η δόλια χρήση των 
αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, και ότι η καταπολέμηση αυτού του είδους απάτης 
μέσω της επιβολής επιπλέον ελέγχων θα συνεπαχθεί ενδεχομένως επιπλέον διοικητικό 
φόρτο για τους νομοταγείς εμπόρους· κατά συνέπεια, συνιστά περίσκεψη και προσεκτική 
αξιολόγηση πριν από την εισαγωγή ενός συστήματος αντίστροφης επιβάρυνσης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή ενός κατώτατου ορίου για τη μείωση του κινδύνου 
μη υποκείμενης σε φόρο τελικής κατανάλωσης θα αποδειχθεί χρήσιμη· θεωρεί ότι το όριο 
των 5 000 ευρώ που προτείνει το Συμβούλιο είναι εύλογο·

Πιλοτικό πρόγραμμα

14. αν και διατηρεί τις επιφυλάξεις του, δέχεται ότι ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενδέχεται να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τους εγγενείς κινδύνους του 
μηχανισμού αντίστροφης επιβάρυνσης, παροτρύνει ωστόσο την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εκτεθεί 
σε σοβαρούς κινδύνους το κράτος μέλος εθελοντής ούτε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος 
κατά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος·

Φορολογία ενδοκοινοτικών παραδόσεων

15. πιστεύει ότι η βέλτιστη λύση για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής 
στον τομέα του ΦΠΑ είναι η εισαγωγή ενός συστήματος βάσει του οποίου η απαλλαγή 
από ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα αντικατασταθεί από φορολογικό 
συντελεστή 15%· σημειώνει ότι η λειτουργία αυτού του συστήματος θα διευκολυνθεί εάν 
εναρμονιστούν σε σημαντικό βαθμό η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των μειωμένων 
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συντελεστών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για τις φορολογικές αρχές·

16. αναγνωρίζει ότι με τις διαφοροποιήσεις των συντελεστών ΦΠΑ, η φορολόγηση των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων θα απαιτούσε εξισορροπητικές πληρωμές μεταξύ των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι αυτή η εξισορρόπηση πρέπει να γίνει μέσω ενός συστήματος 
συμψηφισμού που θα διευκολύνει τη μεταφορά των φορολογικών εσόδων μεταξύ των 
κρατών μελών· τονίζει ότι η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος συμψηφισμού είναι 
τεχνικά εφικτή·

17. πιστεύει ότι ένα αποκεντρωμένο σύστημα συμψηφισμού θα είναι περισσότερο 
ενδεδειγμένο και θα μπορούσε να αναπτυχθεί ταχύτερα, εφόσον δοθεί η δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε διμερή βάση διάφορες σημαντικές λεπτομέρειες, 
λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε εμπορικά ισοζύγια, τις ομοιότητες στη λειτουργία των 
συστημάτων ΦΠΑ και τους εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου, και επί τη βάσει αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης·

18. επισημαίνει ότι πρέπει να είναι ευθύνη των φορολογικών αρχών του κράτους μέλους της 
παράδοσης η είσπραξη του ΦΠΑ από τον προμηθευτή και η μεταφορά των χρημάτων 
μέσω του συστήματος συμψηφισμού στη φορολογική αρχή της χώρας όπου 
πραγματοποιήθηκε η ενδοκοινοτική απόκτηση· αναγνωρίζει ότι πρέπει να καλλιεργηθεί η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των φορολογικών αρχών·

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή και συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης και των άμεσων φόρων

19. τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή 
φοροδιαφυγή μόνα τους· πιστεύει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή ήταν μέχρι σήμερα ανεπαρκής για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής τόσο επί της ουσίας όσο και από την 
άποψη της ταχύτητας· θεωρεί ότι η άμεση επαφή μεταξύ των τοπικών ή των εθνικών 
υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη και δεν 
εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με αποτέλεσμα αναποτελεσματικότητα, ανεπαρκή 
αξιοποίηση των μηχανισμών διοικητικής συνεργασίας και καθυστερήσεις στην 
επικοινωνία·

20. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ και του 
κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ με σκοπό την επιτάχυνση
της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
από το 2010 και μετά· αναγνωρίζει ότι οι προτεινόμενοι κανόνες υποβολής μηνιαίων 
εκθέσεων θα αποτελέσουν πρόσθετο διοικητικό φόρτο για επιχειρήσεις που παρέχουν 
μόνο υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν επί του παρόντος στον εν λόγω κανόνα, αλλά δέχεται 
ότι αυτό είναι απαραίτητο υπό το πρίσμα της πιθανότητας να διαπραχθούν απάτες τύπου 
καρουζέλ σε ορισμένες υπηρεσίες·
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Φοροδιαφυγή

21. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τη 
φορολογία των αποταμιεύσεων και παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στη μεταρρύθμιση αυτή·

22. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μοχλεύσουν την ισχύ της ΕΕ στο διεθνές 
εμπόριο κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας με τις 
κυβερνήσεις φορολογικών παραδείσων, προκειμένου αυτές να πεισθούν να καταργήσουν 
φορολογικές διατάξεις και πρακτικές που ευνοούν τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική 
απάτη·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έκταση της φοροδιαφυγής

Η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες στους εθνικούς προϋπολογισμούς, οδηγεί σε 
καταπάτηση της αρχής της δίκαιης φορολογίας και ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού με απώτερη συνέπεια την διατάραξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 
Οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από τις απάτες στον τομέα του ΦΠΑ υπονομεύουν τη 
συνολική ισορροπία του συστήματος των ιδίων πόρων, το οποίο οφείλει να είναι δίκαιο και 
διαφανές, ώστε να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Κοινότητας.
Μολονότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες για το μέγεθος της φοροδιαφυγής και της 
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη, έχουν δημοσιευτεί αρκετές εκτιμήσεις. 
Η Διεθνής Ένωση ΦΠΑ αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες ζημίες στον τομέα του ΦΠΑ 
κυμαίνονται από 60 έως 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και μόνον, η υπηρεσία HM Revenue and Customs (HMRC) 
εκτιμά ότι στο φορολογικό έτος 2005-2006 οι απώλειες εισοδημάτων από τον ΦΠΑ ανήλθαν 
σε 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γερμανία, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε τα 
αποτελέσματα μιας μελέτης η οποία αξιολογούσε, για το 2005, τις απώλειες στον τομέα του 
ΦΠΑ σε 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, όπως υπενθυμίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 
φοροδιαφυγή και η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ έχουν επίσης αντίκτυπο στη χρηματοδότηση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, καταλήγοντας σε αυξημένη ανάγκη χρησιμοποίησης των ιδίων 
πόρων των κρατών μελών που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα.1

Απάτη στον τομέα του ΦΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι το τρέχον «μεταβατικό» καθεστώς που χρονολογείται από το 1993 είναι το 
αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού μεταξύ αφενός της απόφασης για δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και αφετέρου του γεγονότος ότι τα κράτη 
μέλη δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με εναρμόνιση του ΦΠΑ η οποία θα επέτρεπε μια 
πλήρως ομοιογενή εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή αρχικά πρότεινε την υιοθέτηση του 
συστήματος «καταγωγής» (δηλαδή φορολόγηση στο ύψος που ισχύει στο εξάγον κράτος 
μέλος). Το Συμβούλιο προτίμησε το αποκαλούμενο «μεταβατικό» σύστημα, βάσει του οποίου 
κατέστη δυνατή η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας ενώ 
ταυτόχρονα διατηρήθηκε το καθεστώς είσπραξης του φόρου στο κράτος μέλος προορισμού.

Σύμφωνα με το εν λόγω μεταβατικό σύστημα, ο ΦΠΑ (εκλαμβανόμενος ως φόρος 
κατανάλωσης) χρεώνεται στον τόπο κατανάλωσης ως ποσοστό επί του κόστους του 
προϊόντος. Κατά τη μετάβαση του προϊόντος από τη μία εταιρεία στην επόμενη (μεταξύ 
εμπόρων με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ) ο ΦΠΑ χρεώνεται και εισπράττεται 
προκειμένου να αποδοθεί στην εθνική φορολογική αρχή.

                                               
1 Ειδική έκθεση αριθ. 8/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του 
φόρου προστιθέμενης αξίας συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής, παράγραφος 2.
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Όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι οποίες επί του παρόντος υπόκεινται σε 
μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, ο εξαγωγέας δεν χρεώνει ΦΠΑ αλλά δύναται να ζητήσει 
επιστροφή του ΦΠΑ εισροών· από την άλλη πλευρά, ο αγοραστής δεν καταβάλλει ΦΠΑ αλλά 
οφείλει να τον χρεώσει σε μεταγενέστερη πώληση και να αποδώσει τον εισπραττόμενο ΦΠΑ 
στην οικεία φορολογική αρχή.

Προβλήματα

Μηχανισμός πίστωσης και επιστροφής

Αν και η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη σκιώδη 
οικονομία, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται με αυξανόμενη συχνότητα και ως παρενέργεια 
του προαναφερθέντος μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ που τέθηκε σε ισχύ το 1993, ιδίως στις 
μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ενδοκοινοτικές συναλλαγές, για τις οποίες οι έμποροι ενώ δεν 
χρεώνουν ΦΠΑ μπορούν να ζητούν επιστροφή του ΦΠΑ εισροών. Καθώς οι ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, μπορούν να οδηγήσουν σε φοροδιαφυγή είτε στη χώρα 
καταγωγής (αν ο προμηθευτής, έχοντας δηλώσει ενδοκοινοτική παράδοση στη συνέχεια 
παρακρατήσει τα αγαθά για πώληση στην εγχώρια αγορά χωρίς ΦΠΑ) είτε στη χώρα 
προορισμού (αν ο παραλήπτης δεν καταβάλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ κατά την άφιξη) είτε 
τέλος μέσω της λεγόμενης απάτης του «αφανούς εμπόρου».

Απάτη του αφανούς εμπόρου

Σε αυτού του είδους την απάτη (γνωστή και ως απάτη τύπου καρουζέλ), οι φοροφυγάδες 
εισάγουν αγαθά μη υποκείμενα σε ΦΠΑ, στη συνέχεια χρεώνουν ΦΠΑ κατά τη μετέπειτα 
πώλησή τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και κρατούν τον φόρο αντί να τον αποδίδουν στις 
φορολογικές αρχές. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί ξανά και ξανά κατά την 
αλλεπάλληλη εξαγωγή και εισαγωγή των προϊόντων. Οι απώλειες πολλαπλασιάζονται. 
Πρόκειται στην ουσία για προμελετημένη κατάχρηση του συστήματος από εγκληματικές
ομάδες που εκμεταλλεύονται τα κενά του. Η τεχνολογική πρόοδος και η παραγωγή αγαθών 
υψηλής αξίας και μικρού βάρους έχει διευκολύνει σημαντικά την αλυσιδωτή απάτη. Τα 
κινητά τηλέφωνα και η τεχνολογία μικροτσίπ είναι οι δύο τομείς όπου παρατηρείται 
συχνότερα αυτός ο τύπος απάτης.

Μηδενικός συντελεστής

Ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για τις εξαγωγές (και η μετέπειτα επιστροφή ΦΠΑ στους 
εξαγωγείς) θεωρείται ο βασικός παράγοντος που καθιστά δυνατή την απάτη τύπου καρουζέλ.

Δυνατά εναλλακτικά συστήματα

Αντιστροφή της επιβάρυνσης
Σε ένα σύστημα με αντιστροφή της επιβάρυνσης, ο ΦΠΑ αποδίδεται από τον υποκείμενο στο 
φόρο πελάτη και όχι από τον προμηθευτή. Ο πελάτης, ο οποίος δικαιούται πλήρη έκπτωση 
του φόρου, αποδίδει τον φόρο και ταυτόχρονα εκπίπτει από αυτόν στην ίδια δήλωση ΦΠΑ· 
συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα είναι μηδέν και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό. Η 
αντιστροφή της επιβάρυνσης δεν εφαρμόζεται όταν ο λήπτης του προϊόντος είναι ιδιώτης· 
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στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει να χρεώσει και να καταβάλει στις αρχές το 
πλήρες ποσό του ΦΠΑ. Δεν υφίσταται τμηματική καταβολή σε ένα τέτοιο σύστημα 
αντιστροφής της επιβάρυνσης καθώς ο ΦΠΑ καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο τέρμα της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Με άλλα λόγια, ένα γενικευμένο σύστημα αντιστροφής της 
επιβάρυνσης καταργεί το βασικό χαρακτηριστικό του ΦΠΑ, ήτοι την καταβολή ΦΠΑ επί των 
παραδόσεων και την έκπτωση ΦΠΑ επί των αγορών, που προϋποθέτει έναν αυτοελεγχόμενο 
μηχανισμό αστυνόμευσης.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της η Γερμανία πρότεινε την εφαρμογή ενός μηχανισμού 
αντιστροφής της επιβάρυνσης, αλλά η πρότασή της δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό. Έγιναν επίσης προτάσεις για τη δοκιμαστική υιοθέτηση ενός γενικευμένου 
συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης από ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο ενός πιλοτικού 
προγράμματος.

Η αντιστροφή της επιβάρυνσης έχει τους επικριτές της οι οποίοι τονίζουν το γεγονός ότι, 
όπως και ο φόρος επί των πωλήσεων, έτσι και η είσπραξη του ΦΠΑ επαφίεται στον τελικό 
έμπορο ο οποίος φέρει την ευθύνη καταβολής του συνολικού ΦΠΑ στις αρχές. Επίσης, με το 
σύστημα της αντιστροφής της επιβάρυνσης, είναι πιθανό να προκύψουν νέοι τύποι απάτης με 
αποτέλεσμα αυξημένες απώλειες φόρου σε επίπεδο λιανικής και δόλια χρήση των αριθμών 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το σύστημα θα 
μπορούσε να συνοδευτεί από μέτρα αναχαίτισης αλλά κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν αυξημένο 
φόρτο για τις επιχειρήσεις.

Ένα πρώτο μέτρο αναχαίτισης θα ήταν η εφαρμογή κατώτατου ορίου προκειμένου να 
περιοριστεί ο κίνδυνος της τελικής κατανάλωσης χωρίς την καταβολή φόρου. Το Συμβούλιο 
πρότεινε το όριο αυτό να τεθεί στα 5 000 ευρώ. Το σύστημα θα είχε ως εξής:
 όταν ο πελάτης δεν δικαιούται να υπαχθεί σε αντιστροφή της επιβάρυνσης (κυρίως οι 
ιδιώτες αλλά και νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο και πρόσωπα υποκείμενα στον
φόρο που όμως τυγχάνουν πλήρους απαλλαγής) ο προμηθευτής θα πρέπει να χρεώνει ΦΠΑ 
στον πελάτη του·
 όταν ο πελάτης είναι πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο που δικαιούται να υπαχθεί σε 
αντιστροφή της επιβάρυνσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να επαληθεύει το ποσό της 
συναλλαγής·
 όταν το φορολογητέο ποσό της παράδοσης είναι μικρότερο από 5 000 ευρώ, ο 
προμηθευτής πρέπει να χρεώσει ΦΠΑ στον πελάτη του. Ο πελάτης της εταιρείας μπορεί να 
εκπέσει του ΦΠΑ σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες·
 όταν το φορολογητέο ποσό της παράδοσης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 5 000 ευρώ, ο 
προμηθευτής δεν χρεώνει ΦΠΑ επί της παράδοσης. Ο πελάτης της εταιρείας υπόκειται σε
ΦΠΑ για την εν λόγω παράδοση και μπορεί να εκπέσει του ΦΠΑ σύμφωνα με τους συνήθεις 
κανόνες.

Η Επιτροπή, βασιζόμενη σε πολλές μελέτες, θεωρεί ότι η σωστή εφαρμογή του κατώτατου 
ορίου είναι το πλέον επιβαρυντικό από οικονομικής άποψης στοιχείο για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, τίθεται το ζήτημα εάν το προτεινόμενο σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης θα 
πρέπει να είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό. Η Επιτροπή και η πλειονότητα των κρατών 
μελών έχουν καταστήσει σαφές ότι ένα προαιρετικό γενικευμένο σύστημα αντιστροφής της 
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επιβάρυνσης θα συνεπαγόταν τη δημιουργία ενός συστήματος διπλού ΦΠΑ που θα αντέβαινε 
στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα οδηγούσε σε περιπλοκή του 
οικονομικού περιβάλλοντος αποθαρρύνοντας ενδεχομένως τις επενδύσεις.

Πιλοτικό πρόγραμμα Δεδομένης της έλλειψης εμπειρικών αποδείξεων, ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα θα μπορούσε να παράσχει τεκμηριωμένη απάντηση στα ερωτήματα που αφορούν 
τη σκοπιμότητα του προτεινόμενου συστήματος. Χρειάζεται προσοχή ώστε να διασφαλιστεί 
ότι το κράτος μέλος εθελοντής αλλά και τα άλλα κράτη μέλη δεν θα εκτεθούν σε σοβαρούς 
κινδύνους.

Σύστημα καταγωγής Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, ο ΦΠΑ χρεώνεται στο ύψος που ισχύει 
στο εξάγον κράτος μέλος. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, το Συμβούλιο αποφάσισε να 
υιοθετήσει ένα «μεταβατικό» σύστημα, οπότε η εφαρμογή ενός συστήματος καταγωγής 
συνιστά στην ουσία επιστροφή στην αρχική ιδέα της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη δεν ήταν –
και εξακολουθούν να μην είναι– πρόθυμα να εγκαταλείψουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους 
όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, προκειμένου αυτό το 
σύστημα να εξεταστεί σοβαρά από το Συμβούλιο, δεν πρέπει να θέτει ως προϋπόθεση την 
εναρμόνιση των συντελεστών.

Μια λύση θα ήταν η εκ νέου αξιολόγηση των προτάσεων για το σύστημα συμψηφισμού που 
διατυπώθηκαν πριν από το 1992 αλλά δεν έτυχαν θερμής υποδοχής από τα κράτη μέλη για
τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Δεδομένης της αύξησης της φοροδιαφυγής και της 
προόδου της τεχνολογίας, το θέμα χρήζει επανεξέτασης. Προκειμένου να διατηρηθεί η 
θεμελιώδης αρχή του ΦΠΑ, δηλαδή ότι πρόκειται για φόρο κατανάλωσης, ο ΦΠΑ πρέπει να 
χρεώνεται στο ύψος της χώρας εξαγωγής· η ύπαρξη ενός συστήματος συμψηφισμού θα 
διευκόλυνε τη μεταφορά των σχετικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών. Το κράτος μέλος 
παράδοσης θα πρέπει να διαβιβάζει τον εισπραχθέντα ΦΠΑ στο εισάγον κράτος μέλος. Όταν 
το κράτος μέλος άφιξης των εμπορευμάτων εφαρμόζει συντελεστή υψηλότερο του 15%, ο 
επιπλέον αυτός ΦΠΑ θα περιέλθει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· όταν το κράτος μέλος 
άφιξης των εμπορευμάτων εφαρμόζει συντελεστή χαμηλότερο του 15% λόγω της εφαρμογής 
ενός ή περισσοτέρων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ ή μηδενικού συντελεστή σε ορισμένα 
κράτη μέλη, το κράτος μέλος του αγοραστή θα πιστώσει τον υποκείμενο στον φόρο που 
προβαίνει στην ενδοκοινοτική απόκτηση. Ομοίως, το κράτος μέλος άφιξης θα μπορεί να 
εισπράξει τον ΦΠΑ που προκύπτει από τυχόν περιορισμό του δικαιώματος του αγοραστή να 
εκπέσει τον ΦΠΑ επί των εισροών. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που θα μπορούσε να προκαλέσει η εφαρμογή διαφορετικών εθνικών 
συντελεστών ΦΠΑ.

Το δυσκολότερο ζήτημα, το οποίο είναι πολιτικής φύσης, αναμένεται να είναι η εξάρτηση 
των φορολογικών εσόδων των επιμέρους κρατών μελών από τις μεταβιβάσεις που θα 
πραγματοποιούν άλλα κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν δύο ομάδες κρατών μελών: 
οι «καθαροί αποδέκτες» όπου το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων υπερβαίνει αυτό των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων και οι «καθαροί συνεισφέροντες» όπου το συνολικό ποσό των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων υπερβαίνει αυτό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Όπως 
φαίνεται στο παράρτημα, στο πλαίσιο ενός συστήματος υποκείμενων σε φορολογία 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων και βάσει του εκάστοτε διμερούς εμπορικού ισοζυγίου, δεκαέξι
κράτη μέλη θα ήταν καθαροί αποδέκτες ενώ τα υπόλοιπα θα ήταν καθαροί συνεισφέροντες.
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Σύστημα προορισμού – Μια άλλη λύση θα ήταν η χρέωση του ΦΠΑ στο ύψος που ισχύει 
στο εισάγον κράτος μέλος (το κράτος όπου βρίσκεται ο αγοραστής). Δεν θα υπήρχε ανάγκη 
συμψηφισμού αλλά αυτή η λύση θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα σύστημα μίας και μόνης 
θυρίδας ώστε ο έμπορος να μπορεί να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
ΦΠΑ για δραστηριότητες στο σύνολο της ΕΕ στο κράτος μέλος όπου εδρεύει.

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή και συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης και των άμεσων φόρων

Η αντιμετώπιση της απάτης ανήκει μεν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών, αλλά ταυτόχρονα είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά στο 
εθνικό επίπεδο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για 
την ΕΕ και αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών κάθε κράτους μέλους 
και με την Επιτροπή.
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών αρχών καθώς και μεταξύ των 
αρχών και της Επιτροπής δεν είναι αρκετά εντατική και ταχεία προκειμένου η απάτη να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά. Η απευθείας επικοινωνία μεταξύ τοπικών ή εθνικών 
υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη και δεν εφαρμόζεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό με αποτέλεσμα αναποτελεσματικότητα, ανεπαρκή αξιοποίηση των 
μηχανισμών διοικητικής συνεργασίας και καθυστερήσεις στην επικοινωνία. Για την επίλυση 
αυτού του προβλήματος απαιτείται αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
τίθεται το ζήτημα της θέσπισης δεσμευτικών κανόνων. Η διευκόλυνση της κατανόησης των 
επιμέρους συστημάτων ή η θέσπιση μιας κοινής βάσης, π.χ. μέσω της κοινής ενοποιημένης
βάσης φορολογίας των επιχειρήσεων («ΚΕΦΒΕ»), επίσης θα βοηθούσε. Δυστυχώς, ορισμένοι 
εκλαμβάνουν τις κοινές βάσεις ως απόπειρα περιορισμού της εθνικής αρμοδιότητας όσον 
αφορά τη θέσπιση των φορολογικών συντελεστών.
Η χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης και μετάδοσης ορισμένων δεδομένων για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης με σκοπό τον έλεγχο, είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία των 
φορολογικών συστημάτων. Οι όροι ανταλλαγής δεδομένων αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική 
μορφή και άμεσης πρόσβασης των κρατών μελών σε αυτά πρέπει συνεπώς να βελτιωθούν. 
Πιο συγκεκριμένα, η χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση και 
επικύρωση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο θα έδινε στις αρχές τη δυνατότητα να 
εντοπίζουν και να καταπολεμούν τις δόλιες συμπεριφορές. Πρέπει ωστόσο να ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα για τη δέουσα προστασία των δεδομένων.
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Παράρτημα – Εμπορικά ισοζύγια μεταξύ κρατών μελών (πηγή: Eurostat)

2005 2006

Κράτος μέλος
Έλλειμα εμπορ. 

ισοζυγίου σε εκατ. 
ευρώ

Πλεόνασμα 
εμπορ. ισοζυγίου 

σε εκατ. ευρώ

Έλλειμα εμπορ. 
ισοζυγίου σε 
εκατ. ευρώ

Πλεόνασμα 
εμπορ. ισοζυγίου 

σε εκατ. ευρώ
ΑΤ -10 092 -8 376

ΒΕ 21 539 22 700

BG -2 283 -2 384

CY -2 649 -3 042

CZ 3 636 5 035

DE 98 946 103 087

DK 5 227 2 996

EE -1 427 -2 852

EL -16 655 -18 363

ES -36 898 -37 406

FI -1 396 122

FR -37 210 -38 664

HU 3 537 4 105

IE 19 479 16 691

IT -186 -738

LT -1 202 -2 481

LU 749 1 410

LV -2 087 -3 459

MT 1 226 -1 076

NL 116 108 127 332

PL -5 019 -3 608

PT -13 130 -13 432

RO -4 915 -7 647

SI -2 435 -2 247

SK 197 1 216

SV -1 609 222

UK -55 212 -57 459
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Σύνολο -195 631 269 418 -203 234 284 916
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