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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl būtinybės kurti suderintą kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategiją
(2008/2033(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl būtinybės kurti suderintą kovos su mokestiniu 
sukčiavimu gerinimo strategiją (COM(2006)0254),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl kai kurių pagrindinių aspektų nustatant ES 
kovos su sukčiavimu PVM srityje strategiją (COM(2007)0758),

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl administracinių bendradarbiavimo susitarimų 
naudojimo kovojant su PVM sukčiavimu (COM(2004)0260),

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 7 d., 2006 m. lapkričio 28 d. ir 2007 m. birželio 5 d. 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės išvadas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 8/2007 dėl administracinio 
bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Mokesčių ir muitų politikos vaidmuo 
įgyvendinant Lisabonos strategiją“ (COM(2005)0532),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl PVM sistemos keitimo priemonių siekiant 
kovoti su sukčiavimu (COM(2008)0109),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, siekiant kovoti 
su mokestiniu sukčiavimu sudarant sandorius Bendrijos viduje, ir dėl Tarybos reglamento, 
iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003, siekiant kovoti su mokestiniu 
sukčiavimu sudarant sandorius Bendrijos viduje, (COM(2008)0147),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

A. kadangi mokestinis sukčiavimas turi rimtas pasekmes šalių biudžetams ir ES išteklių 
sistemai, veda prie sąžiningo ir skaidraus apmokestinimo principo sulaužymo ir 
konkurencijos iškraipymo, taip paveikdamas vidaus rinkos veiklą, 

B. kadangi sukūrus tarptautinę rinką didėja tarptautinė prekyba ir tai reiškia, kad didėja tokių 
operacijų skaičius, kurių apmokestinimo vieta ir asmens, privalančio mokėti PVM, 
įsikūrimo vieta yra dviejose skirtingose valstybėse narėse,
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C. kadangi kova su sukčiavimu, nors ir priklauso daugelio valstybių narių kompetencijos 
sričiai, nėra ta problema, kuri gali būti išspręsta nacionaliniu lygmeniu,

D. kadangi nagrinėdamos galimybes Komisija ir valstybės narės neturi svarstyti tokių 
priemonių, kurios uždėtų neproporcingą administracinę naštą įmonėms ir mokesčių 
administratoriams arba kurios sukurtų diskriminaciją tarp prekybininkų, 

E. kadangi tiek Komisija, tiek Audito Rūmai nuolat teigia, kad valstybių narių keitimosi 
informacija apie prekių tiekimą Bendrijos viduje sistema nesuteikia svarbios ir savalaikės 
informacijos, kad būtų galima efektyviai kovoti su sukčiavimu; kadangi raginama sukurti 
aiškesnes ir labiau saistančias taisykles dėl valstybių narių bendradarbiavimo ir įkurti 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybą OLAF),

F. kadangi prekybininkai dažnai gali gauti tik labai mažą dalį informacijos apie jų klientų 
PVM padėtį,

G. kadangi sugriežtinus priemones, skirtas mokestiniam sukčiavimui nustatyti, sustiprėtų 
dabartiniai teisės aktai dėl pagalbos mokesčių išieškojimo, vienodos apmokestinimo 
tvarkos ir verslo vykdymo srityse.

ES kovos su mokestiniu sukčiavimu strategija

1. pažymi, kad ES kovos su mokestiniu sukčiavimu strategijos tikslas turi būti spręsti 
mokesčių praradimo dėl mokestinio sukčiavimo problemą nustatant sritis, kuriose gali būti
atlikti tiek ES teisės aktų, tiek administracinio valstybių narių bendradarbiavimo 
pagerinimai, kurie veiksmingai skatintų mokestinio sukčiavimo mažėjimą neuždedant 
nereikalingos naštos ir mokesčių administratoriams, ir mokesčių mokėtojams;

Bendrieji klausimai: mokestinio sukčiavimo mastas ir jo pasekmės

2. pripažįsta, kad apskaičiuota, jog bendras (tiesioginis ir netiesioginis) mokesčių praradimas 
dėl mokestinio sukčiavimo siekia nuo 200 iki 250 mlrd. EUR, o tai atitinka nuo 2 iki 2,5 
Europos Sąjungos BVP, iš tos sumos 40 mlrd. EUR yra dėl PVM sukčiavimo, o tai sudaro 
10 proc. įplaukų iš PVM, 8 proc. bendrų įplaukų iš akcizo alkoholiniams gėrimams 
1998 m. ir 9 proc. bendrų įplaukų iš akcizo tabako gaminiams; tačiau apgailestauja, kad 
dėl itin skirtingų nacionalinių apskaitos standartų nėra jokių faktinių skaičių;

3. apgailestauja, kad dėl duomenų, surinktų nacionaliniu lygmeniu, stokos neįmanoma nei 
tinkamai nustatyti realaus problemos masto, nei tinkamai įvertinti stebimų pokyčių 
teigiama ar neigiama linkme;

4. ragina valstybes nares sukurti duomenų rinkimo šalies lygmeniu sistemą ir pranešti apie 
mokestinio sukčiavimo atvejus (jei tokių yra), be to, pranešti Komisijai apie procedūras ir 
rezultatus, kad būtų galima sukurti rekomendacijų banką dėl kuo panašesnių visose 
valstybėse narėse duomenų rinkimo būdo;

Dabartinė PVM sistema ir jos trūkumai
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5. pažymi, kad su PVM susijęs mokestinis sukčiavimas kelia itin didelį susirūpinimą dėl 
vidaus rinkos funkcionavimo, nes jis turi tiesioginės įtakos tarptautiniu mastu, yra susijęs 
su didžiulės pajamų sumos praradimu ir tiesiogiai veikia ES biudžetą;

6. pakartoja, kad dabartinė PVM sistema, sukurta 1993 m., turėjo būti tik pereinamoji 
sistema ir kad Parlamentas prašė Komisijos teikti pasiūlymus siekiant iki 2010 m. priimti 
galutinį sprendimą dėl galutinės PVM sistemos;

7. tvirtina, kad dėl laisvo nuo 1993 m. asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo vidaus 
rinkoje ir dėl pažangos mažų, vertingų prekių naujų technologijų srityje vis sudėtingiau 
kovoti su PVM sukčiavimu, ir šis problemos didėjimas atsirado dėl dabartinės sistemos 
sudėtingumo ir suskaidyto pobūdžio, dėl kurių sunku stebėti operacijas, taigi atsiveria 
kelias piktnaudžiauti;

8. pažymi, kad vis dažnėja vadinamasis „karuselinis“ sukčiavimas ir sąmoningas 
piktnaudžiavimas PVM sistema, kuriuos vykdo nusikaltėlių grupuotės, susikuriančios 
schemas, skirtas pasinaudoti PVM sistemos trūkumais; 

9. pritaria Komisijos pastangoms pradėti esminius dabartinės PVM sistemos pokyčius; 
džiaugiasi, kad valstybės narės šį klausimą jau laiko prioritetiniu, ir ragina valstybes nares 
būti pasiruošusias imtis esminių priemonių šioje srityje; 

10. mano, kad dabartinė sistema turi būti atnaujinta ir kad reikia radikalių permainų, tačiau 
neužkraunant per didelės biurokratinės naštos sąžiningiems verslininkams; mano, kad 
status quo išlaikymas nėra nuomonės išraiška;

Alternatyvios dabartinei PVM sistemai sistemos 
Atvirkštinio mokesčio taikymas
11. pažymi, kad atvirkštinio mokesčio taikymo sistemoje PVM taikomas apmokestinamam 

klientui, o ne tiekėjui; pripažįsta, kad tokios sistemos pranašumas yra tas, kad pašalinama 
galimybė užsiimti vadinamuoju „karuseliniu“ sukčiavimu priskiriant apmokestinamą 
asmenį, kuriam prekės tiekiamos, asmeniu, atsakingu už PVM sumokėjimą;

12. pažymi, kad dvigubo PVM sistemos sukūrimas prieštarautų veiksmingam vidaus rinkos 
funkcionavimui, taptų dar sudėtingesnės aplinkos sukūrimo šaltiniu, kai trukdoma verslo 
investicijoms, ir būtų įveiktas tik per ilgą laikotarpį ir tik tada, jei būtų sukurta bendra 
privaloma atvirkštinio mokesčio sistema kaip priešprieša neprivalomai arba pasirenkamai 
tiekimo sistemai;

13. pažymi, kad atvirkštinio mokesčio taikymo sistema neleidžia mokėti dalimis, o visas PVM 
sumokamas tik tiekimo grandinės pabaigoje, taip pašalinant PVM savikontrolės 
mechanizmą; įspėja, kad naujos sukčiavimo formos, įskaitant padidėjusį mokesčių 
praradimą ir piktnaudžiavimą PVM identifikacijos numeriais, gali atsirasti mažmeninėje 
prekyboje ir kad kova su tokiu sukčiavimu įvedant papildomus patikrinimus tik užkrautų 
papildomą naštą sąžiningiems prekybininkams; dėl tos priežasties ragina rimtai ir 
nuodugniai apsvarstyti prieš įvedant atvirkštinio mokesčio taikymo sistemą; nepaisant to 
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pažymi, kad ribos nustatymas siekiant sumažinti neapmokestinto galutinio suvartojimo 
pavojų nepadės; mano, kad 5 000 EUR riba, kurią pasiūlė Taryba, yra pagrįsta;

Bandomasis projektas
14. nors ir išlaikydamas atsargumą pritaria, kad bandomasis projektas gali padėti valstybėms 

narėms geriau suprasti atvirkštinio mokesčio taikymo pavojų, tačiau ragina Komisiją ir 
valstybes nares nustatyti atitinkamas garantijas, užtikrinančias, kad nei savanorės 
valstybės narės, nei jokios kitos valstybės narės nepatirtų didžiulio pavojaus bandomojo 
projekto vykdymo metu;

Tiekimo Bendrijos viduje apmokestinimas 
15. mano, kad geriausias problemos, kaip kovoti su tarptautiniu su PVM susijusiu 

sukčiavimu, sprendimas yra įvesti sistemą, kurioje PVM netaikymo Bendrijos viduje 
nuostata būtų pakeista apmokestinimu 15 proc. tarifu; pažymi, kad tokios sistemos 
veikimas būtų naudingesnis, jei sumažintų tarifų įvairovė ir sudėtingumas supaprastėtų, 
sumažinant administracinę verslo ir mokesčių institucijų naštą;

16. pripažįsta, kad esant skirtingoms PVM normoms, tiekimo Bendrijos viduje 
apmokestinimas pareikalautų mokėjimų perbalansavimo valstybėse narėse; mano, kad 
toks perbalansavimas turi būti atliekamas per „kliringo namus“, kurie palengvintų pajamų 
valstybėse narėse gavimą; pabrėžia, kad „kliringo namų“ veikimas techniškai įmanomas;

17. mano, kad decentralizuota „kliringo namų“ sistema gali būti daug tinkamesnė ir ją 
išvystyti reikia daug sparčiau, nes ji sudaro valstybėms narėms galimybes sudaryti 
dvišalius susitarimus svarbiais klausimais, atsižvelgiant į jų individualius prekybos 
balansus, PVM sistemų panašumus ir jų kontrolės mechanizmus bei savitarpio 
pasitikėjimą;

18. pabrėžia, kad tiekėjų valstybių narių mokesčių administratorius turi būti atsakingas už 
PVM surinkimą iš tiekėjų ir jų pervedimą per „kliringo namus“ gaunančiosios valstybės 
narės mokesčių administratoriui; pripažįsta, kad būtina sukurti mokesčių administratorių 
tarpusavio pasitikėjimą;

Administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba PVM, akcizo mokesčio ir 
tiesioginių mokesčių srityje
19. pabrėžia, kad valstybės narės negali kovoti kiekviena atskirai su tarptautiniu mokestiniu 

sukčiavimu; mano, kad valstybių narių ir Komisijos keitimasis informacija bei 
bendradarbiavimas formos ir greičio požiūriu buvo nepakankami siekiant veiksmingai 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu; mano, kad tiesioginis vietos arba šalies kovos su 
sukčiavimu institucijų bendravimas nėra pakankamai išvystytas ir įgyvendinamas, dėl to 
nepakankamai išnaudojami administracinio bendradarbiavimo susitarimai ir atsiranda 
bendravimo trukdžių;

20. pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies keisti PVM direktyvą ir PVM administracinio 
bendradarbiavimo reglamentą siekiant nuo 2010 m. paspartinti informacijos apie 
Bendrijos viduje vykstančias operacijas rinkimą ir keitimąsi ja; pripažįsta, kad pasiūlytos 
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ataskaitų teikimo taisyklės uždėtų administracinę naštą įmonėms, kurios teikia tik 
paslaugas, nes joms šiuo metu ši taisyklė netaikoma, tačiau pritaria tam, kad taip daryti 
yra būtina kai kurių paslaugų atvejais atsižvelgiant į „karuselinio“ sukčiavimo galimybę;

Mokesčių vengimas
21. džiaugiasi Komisijos pranešimu, susijusiu su santaupų mokesčių direktyvos reforma, ir 

ragina valstybes nares teikti prioritetą šiai reformai;

22. ragina Tarybą ir Komisiją išlyginti ES prekybos jėgą sudarant prekybos ir 
bendradarbiavimo susitarimus su šalių, kuriose maži prekybos mokesčiai, vyriausybėmis, 
siekiant įtikinti jas pašalinti mokesčių nuostatas ir praktiką, kurios palankios vengiant 
mokesčių arba sukčiaujant;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Mokestinio sukčiavimo mastas

Mokestinis sukčiavimas turi rimtas pasekmes šalių biudžetams, veda prie sąžiningo 
apmokestinimo principo sulaužymo ir konkurencijos iškraipymo, taip paveikdamas vidaus 
rinkos veiklą. Iškraipymai, kurių priežastis yra sukčiavimas, susijęs su PVM, kenkia bendrai 
nuosavų išteklių pusiausvyrai, kuri turi būti „sąžininga ir skaidri“ ir turi užtikrinti gerą 
Bendrijos veikimą.

Nors PVM vengimo ir sukčiavimo mastas nebuvo ištirtas visose valstybėse narėse, kai kurie 
įvertinimai buvo paskelbti. Tarptautinė PVM asociacija vertina, kad prarasto PVM kiekis 
siekia nuo 60 iki 100 mlrd. EUR per metus visoje Europos Sąjungoje. Vien tik Jungtinėje 
Karalystėje mokesčių inspekcija (HMRC) įvertina, kad mokestiniu 2005–2006 m. laikotarpiu 
PVM pajamų nuostolis sudarė 18,2 mln. EUR. Vokietijoje Finansų ministerija paskelbė 
tyrimo rezultatus, kurie rodo, kad 2005 m. PVM nuostolis yra 17 mlrd. EUR. Be to, kaip 
primena Audito Rūmai, PVM vengimas ir sukčiavimas turi įtakos ir ES biudžeto 
finansavimui, nes padidėja poreikis reikalauti valstybių narių savų išteklių, pagrįstų 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis1.

PVM sukčiavimas

Primenama, kad dabartinė „pereinamoji“ sistema, kuri įsigaliojo 1993 m., yra sprendimo 
sukurti bendrą rinką be sienų kontrolės ir to, kad valstybės narės nesutiko taip suderinti PVM, 
kad būtų sukurta viena bendra vidaus rinka, kompromisas. Komisija iš pradžių siūlė 
įgyvendinti pradinę sistemą (t. y. apmokestinimas eksportuojančių valstybių narių tarifu). 
Taryba priėmė vadinamąją „pereinamąją sistemą“, kuri leido panaikinti kontrolę prie 
Bendrijos vidaus sienų ir toliau mokesčius rinkti paskirties valstybėje narėje.

Naudojant pereinamąją sistemą PVM (kaip vartotojų mokamas mokestis) yra uždedamas 
vartojančioje valstybėje narėje kaip to produkto išlaidų procentinė dalis. Kai produktas 
keliauja iš vienos įmonės į kitą (tarp registruotų PVM mokėtojų prekybininkų), PVM 
uždedamas, renkamas ir pervedamas vietinei mokesčių inspekcijai.

Operacijų Bendrijos viduje, kurios šiuo metu atleistos nuo pridėtinės vertės mokesčio, atvejais 
eksportuotojas nemoka PVM, tačiau gali pareikalauti grąžinti PVM; ir priešingai, pirkėjas 
nemoka PVM, tačiau turi uždėti jį, jei paskui produktą parduoda, ir grąžinti gautą PVM savo 
mokesčių inspekcijai.

Problemos

Kredito ir grąžinimo mechanizmas

                                               



PR\719564LT.doc 9/14 PE404.725v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Kadangi daugiausia vengimo mokėti PVM atvejų susiję su šešėline ekonomika, auganti 
mokėti PVM vengimo dalis gali būti suprantama kaip šalutinis anksčiau aprašytų PVM 
susitarimų efektas, kurie įsigaliojo nuo 1993 m. ir kurie susiję ypač su operacijų Bendrijos 
viduje atleidimu nuo pridėtinės vertės mokesčio, kai prekybininkai neapmokestinami PVM 
mokesčiu, tačiau gali reikalauti grąžinti PVM. Kadangi operacijos Bendrijos viduje atleistos 
nuo pridėtinės vertės mokesčio, dėl jų gali susidaryti vengimo mokėti PVM atvejai tiek 
tiekėjo šalyje (nes tiekėjas, deklaravęs tiekimą Bendrijos viduje, išlaiko prekes prekybai 
vidaus rinkoje be PVM), tiek paskirties šalyje (nes gavėjas nesumoka PVM dėl gavimo) arba 
dėl vadinamojo „karuselinio sukčiavimo“. 

Karuselinis sukčiavimas

Tokio sukčiavimo metu sukčiai importuoja prekes, kurios atleidžiamos nuo PVM, 
parduodami jas tiekimo grandinėje apmokestina pridėtinės vertės mokesčiu, tačiau užuot 
mokėję pinigus mokesčių inspekcijai pasiima juos sau. „Karuselė“ sukasi, jei prekės 
pakartotinai eksportuojamos ir importuojamos. Nuostoliai dauginami. Tai reiškia, kad 
nusikaltėlių grupuotės, kurios sukuria tokias schemas siekdamos pasinaudoti sistemos 
privalumais, sąmoningai piktnaudžiauja sistema. Technologijų pažanga ir vertingų, mažai 
sveriančių prekių kiekio augimas palengvino sukčiams galimybes vykdyti „karuselinį“ 
sukčiavimą. Mobilieji telefonai ir puslaidininkių kristalų technologijos yra tos sritys, kur 
labiausiai paplitęs sukčiavimas. 

Atleidimas nuo pridėtinės vertės mokesčio

Buvo nustatyta, kad eksporto atleidimas nuo pridėtinės vertės mokesčio (kuris yra PVM 
grąžinimo eksportuotojams priežastis) yra pagrindinis faktorius, leidžiantis atsirasti 
„karuseliniam sukčiavimui“. 

Galimos alternatyvios sistemos

Atvirkštinio mokesčio taikymas
Naudojant atvirkštinio mokesčio taikymo sistemą PVM taikomas apmokestinamam klientui, o 
ne tiekėjui. Kai klientas, kadangi jis turi teisę į nuolaidas, atima šį PVM toje pačioje PVM 
deklaracijoje, bendras rezultatas yra nulis ir jokių mokėjimų atlikti nereikia. Atvirkštinis 
mokestis netaikomas tiekimo privatiems asmenims atvejais ir tiekėjas turi tokiu atveju 
sumokėti PVM mokesčių inspekcijai. Atvirkštinio mokesčio taikymo sistemoje nėra 
mokėjimo dalimis, nes visas PVM sumokamas tik tiekimo grandinės pabaigoje. Kitaip tariant 
bendras atvirkštinio mokesčio taikymo mechanizmas pašalintų pagrindinę PVM funkciją –
PVM mokėjimas tiekiant ir PVM atskaičiavimas perkant – kuri leidžia savikontrolės 
priemonę.

Vokietija savo pirmininkavimo metu pasiūlė taikyti atvirkštinio mokesčio priemonę, tačiau 
šiam pasiūlymui pakankamo pritarimo nebuvo sulaukta. Taip pat buvo siūloma valstybėms 
narėms imtis bendro bandomojo atvirkštinio mokesčio taikymo projekto.

Atvirkštinio mokesčio taikymo sistema irgi turi trūkumų, nes kaip ir PVM atveju PVM 
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surinkimas išlieka galutinio prekybininko, kuris atsakingas už PVM sumokėjimą mokesčių 
inspekcijai, reikalu. Be to, naudojant atvirkštinio mokesčio taikymą gali atsirasti naujos 
sukčiavimo formos, dėl kurių didėtų mokesčių praradimai mažmeninėje prekyboje ir daugėtų 
piktnaudžiavimo PVM identifikacijos numeriais atvejų. Norint to išvengti naudojant šią 
sistemą turi būti įdiegtos tikrinimo priemonės, tačiau tai uždėtų papildomą naštą 
verslininkams.

Kaip pirmoji tikrinimo priemonė gali būti taikoma riba, kuria būtų siekiama sumažinti 
neapmokestinto galutinio suvartojimo riziką. Tarybos siūlymu tokia riba turi būti 5000 EUR. 
Sistema veiktų tokiu būdu:
 kai klientas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas atvirkštinis mokestis (dažniausiai
privatūs asmenys, tačiau ir neapmokestinamieji juridiniai asmenys bei visiškai nuo mokesčių 
atleidžiami asmenys), tiekėjas turi apmokestinti PVM savo klientą;
 kai klientas yra apmokestinamas asmuo, turintis teisę į atvirkštinio mokesčio taikymą,
tiekėjas turi patvirtinti operacijos sumą;
 kai apmokestinama tiekimo suma yra mažesnė nei 5000 EUR, tiekėjas turi
apmokestinti PVM tokį klientą; Verslo klientai gali atimti šį PVM pagal įprastas taisykles;
 kai apmokestinama tiekimo suma yra lygi arba didesnė nei 5000 EUR, tiekėjas neturi
tiekimo apmokestinti PVM. Verslo klientas atsiskaito už tokį PVM tiekimo metu ir gali atimti 
šį PVM pagal įprastas taisykles.

Komisija, remdamasi keletu tyrimų, mano, kad tinkamas ribos taikymas yra vertingiausias 
verslo elementas.

Pagaliau kyla klausimas, ar pasiūlyta atvirkštinio mokesčio taikymo sistema turi būti 
pasirenkama, ar privaloma. Komisija ir daugelis valstybių narių aiškiai išreiškė nuomonę, kad 
pasirenkama bendra atvirkštinio mokesčio taikymo sistema būtų paskata dvigubai PVM 
sistemai atsirasti, o tai prieštarautų veiksmingam vidaus rinkos funkcionavimui bei taptų dar 
sudėtingesnės aplinkos sukūrimo šaltiniu, kai trukdoma verslo investicijoms.

Bandomasis projektas. Atsižvelgiant į empirinių duomenų stoką bandomasis projektas galėtų 
pateikti realesnius atsakymus į klausimus, susijusius su pasiūlytos sistemos tinkamumu. Turi 
būti pasirūpinta, kad nei savanorėms valstybėms narėms, nei jokioms kitoms valstybėms 
narėms nekiltų pavojus.

Pirminė sistema. Pagal šią sistemą PVM apmokestinama eksportuojančios valstybės narės 
tarifu. Kaip paaiškinta anksčiau, Taryba nusprendė priimti „pereinamąją sistemą“, taigi būtų 
sugrąžinta galimybė įvesti pirminę sistemą, kurią numatė Komisija. Valstybės narės nei tada, 
nei šiuo metu nenori perleisti savo valdžios PVM normos lygio nustatymo požiūriu. Todėl 
tam, kad atsirastų galimybė, jog šią sistemą rimtai svarstys Taryba, neturi būti reikalavimo dėl 
normos suderinimo.

Vienas iš sprendimų būtų iš naujo įvertinti išankstinius 1992 m. pasiūlymus dėl kliringo 
namų, kurių dėl pirmiau nurodytų priežasčių valstybės narės nepalaikė. Daugėjant 
sukčiavimo atvejų ir vystantis technologijoms ir vėl verta apie tai svarstyti. Siekiant išlaikyti 
PVM įsteigimo principą, kad PVM yra vartotojų mokamas mokestis, PVM apmokestinama 
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eksportuojančios valstybės narės tarifu, o „kliringo namai“ palengvintų pajamų perdavimą 
tarp valstybių narių. Tiekiančioji valstybė narė turėtų perduoti surinktus PVM importuojančiai 
valstybei narei. Kai prekių paskirties valstybė narė taiko didesnį nei 15 proc. tarifą, papildoma 
PVM dalis kaupiama toje valstybėje narėje; kai prekių paskirties valstybė narė taiko mažesnį 
nei 15 proc. tarifą dėl vieno ar daugiau sumažintų PVM normų arba nulinės normos kai 
kuriose valstybėse narėse, pirkėjo valstybė narė leidžia kreditą tam apmokestinamam 
asmeniui, kuris vykdo įsigijimą Bendrijos viduje. Tokiu pačiu principu prekių atvykimo 
valstybė narė gali rinkti PVM, kuris atsiranda dėl bet kokių kitų apribojimų, taikomų pirkėjo 
teisei atimti panaudotą PVM. Taip konkurencijos iškraipymo, kuris kitu atveju gali atsirasti 
dėl skirtingų šalių PVM tarifų, būtų išvengta.

Pagrindinis sunkiausias klausimas, kuris yra politinis, būtų tas, kad atskiros valstybės narės 
mokesčių gavėjas tampa priklausomas nuo kitų valstybių narių mokesčių pervedimų. Kitaip 
tariant susidarytų dvi valstybių narių grupės: galutiniai gavėjai (t. y. tie, kurių gavimų 
Bendrijos viduje suma viršija tiekimus Bendrijos viduje) ir galutiniai vykdytojai (t. y. tie, 
kurių tiekimų Bendrijos viduje bendra suma viršija bendrą gavimų Bendrijos viduje sumą). 
Kaip parodyta priede ir dėl atitinkamos dvišalės prekybos balanso 16 valstybių narių pagal 
apmokestinimo Bendrijos viduje sistemą būtų „galutiniai gavėjai“, o likusios „galutiniai 
vykdytojai“.

Paskirties šalies sistema. Kita galimybė galėtų būti PVM apmokestinimas importuojančios 
valstybės narės (kurioje įsikūręs pirkėjas) tarifu. Tada nereikėtų kliringo, tačiau viskas turėtų 
vykti „vieno langelio“ principu. Tokiu būdu pardavėjas galėtų įvykdyti PVM įsipareigojimus, 
susijusius su veikla visoje ES, toje valstybėje narėje, kurioje jis įsikūręs. 

Administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba PVM, akcizo mokesčio ir 
tiesioginių mokesčių srityje

Kova su sukčiavimu, nors ir priklauso daugelio valstybių narių kompetencijos sričiai, nėra ta 
problema, kuri gali būti išspręsta nacionaliniu lygmeniu. Kova su mokestiniu sukčiavimu turi 
būti ES prioritetas, ir turi būti raginamos visų valstybių narių mokesčių administravimo 
institucijos glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija.

Atitinkamų administratorių keitimasis informacija bei jų bendradarbiavimas su Komisija nėra 
pakankamai intensyvus ir spartus siekiant veiksmingiau kovoti su mokestiniu sukčiavimu. 
Tiesioginis vietos arba šalies kovos su sukčiavimu institucijų bendravimas nėra pakankamai 
išvystytas ir įgyvendinamas, dėl to nepakankamai išnaudojami administracinio 
bendradarbiavimo susitarimai ir atsiranda bendravimo trukdžių. Siekiant išspręsti šią 
problemą turi būti vykdomas geresnis valstybių narių bendradarbiavimas. Ir tada iškyla 
klausimas, ar reikia saistančių taisyklių. Be to, padėtų ir geresnis supratimas vieni kitų 
sistemų arba bendrų bazių, pvz., CCCTB, sukūrimas. Deja, kai kurie bendras bazes suvokia 
kaip kėsinimąsi į mokesčių tarifus.
Siekiant, kad tinkamai funkcionuotų mokesčių sistemos, būtina panaudoti visas turimas 
technologijas, įskaitant elektroninį tam tikrų PVM duomenų saugojimą ir perdavimą bei 
akcizo mokesčio kontrolę. Todėl turi būti pagerintos keitimosi ir tiesioginės valstybių narių 
prieigos prie elektroniniu formatu saugomų duomenų kiekvienoje valstybėje narėje sąlygos. 
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Ypač operacijos realiuoju laiku naudojantis elektronine sistema (prisijungiant ir patvirtinant 
operaciją) suteiktų atitinkamoms institucijoms didesnių galimybių nustatyti sukčiavimo 
atvejus ir su jais kovoti. Turi būti pasirūpinta, kad būtų užtikrinta tinkama duomenų apsauga.
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Priedas: valstybių narių prekybos balansas (šaltinis: Eurostatas)
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