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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι το συνολικό κόστος της φοροδιαφυγής στην ΕΕ είναι υψηλότερο από το
σύνολο των προϋπολογισμών υγειονομικής περίθαλψης της Ένωσης και ότι εάν
πατασσόταν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, το σύνολο των ελλειμμάτων της ΕΕ θα 
μπορούσε να καλυφθεί εντός 8,8 ετών1·

2 σημειώνει ότι ο ορισμός των φορολογικών παραδείσων είναι πλέον ξεπερασμένος και ότι 
υπάρχουν (ημι)νόμιμοι τρόποι αποφυγής ή περιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης 
που καθίστανται όλο και πιο συνήθεις στα κράτη μέλη: επί παραδείγματι, οι μεταφορές 
κεφαλαίων μέσω εταιρειών «ταχυδρομικής θυρίδας» στις Κάτω Χώρες ή μέσω αυτών,
εκτιμάται ότι ανέρχονται ετησίως σε 8 δισ. ευρώ·

3. επισημαίνει ότι η μαζική φοροδιαφυγή εκ μέρους μεγάλων εταιρειών έχει καταστροφικό 
αντίκτυπο στην φορολογική πειθαρχία των μικρότερων εταιρειών ακόμη και των φυσικών 
προσώπων, καθόσον καθιστά την φοροδιαφυγή αποδεκτό πρότυπο·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα τεράστια ποσά που καταβάλλονται στην 
Ένωση βάσει συμφωνιών από μεγάλες εταιρείες καπνού δεν αξιοποιήθηκαν για μέτρα και 
προγράμματα καταπολέμησης της απάτης αλλά «κατασχέθηκαν κατά 90%» από τα κράτη 
μέλη, που τα ενέγραψαν ως έσοδα στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους·

5. επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ έχει άμεσο αντίκτυπο, αφενός στις 
οικονομίες των κρατών μελών και. αφετέρου, τον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπενθυμίζει
ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, «η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ 
επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών. Έχει αντίκτυπο στον προϋπο-
λογισμό της ΕΕ, καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων πόρων βάσει του ΦΠΑ. 
Η απώλεια αυτή αντισταθμίζεται από τον ίδιο πόρο ΑΕΕ, με συνέπεια τη στρέβλωση των 
συνεισφορών των επιμέρους κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εκτός αυτού, η 
φορολογική απάτη υπονομεύει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και παρακωλύει τον 
θεμιτό ανταγωνισμό»2·

6. σημειώνει ότι το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ παρέχει σημαντικό τμήμα των δημοσίων εσόδων 
- 21 % το 20093 - αλλά, επίσης, προκαλεί υψηλό επίπεδο αφενός περιττού κόστους 
συμμόρφωσης και, αφετέρου, φοροδιαφυγής·

                                               
1 Κάλυψη του ευρωπαϊκού φορολογικού χάσματος, Έκθεση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας 

Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Richard Murphy FCA, Διευθυντή, 
φορολογικών ερευνών του ΗΒ.

2 Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 13/2011, σελ. 11, παράγραφος 5.
3 Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ‘Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market’. 

Διαθέσιμη στην ιστοθέση:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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7. επισημαίνει ότι από τότε που θεσπίστηκε ο ΦΠΑ, το μοντέλο είσπραξής του παρέμεινε 
αμετάβλητο· επισημαίνει ότι το μοντέλο αυτό είναι ξεπερασμένο, δεδομένων των 
μεγάλων αλλαγών που έχουν επισυμβεί στο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, και 
συνεπώς, οδήγησε σε σημαντικές απώλειες όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, το 
ΦΠΑ και τα ειδικά τέλη κατανάλωσης·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και συγκεκριμένα 
η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ για 
ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας 
αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2012)0428)
και η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ όσον 
αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης 
επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων 
υπηρεσιών που είναι πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης (COM(2009)0511), 
εξακολουθούν να βρίσκονται μπλοκαρισμένες στο Συμβούλιο·

9. επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία του τελωνειακού συστήματος έχει άμεσες επιπτώσεις
στον υπολογισμό του ΦΠΑ· εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 
τελωνειακοί έλεγχοι στην ΕΕ δεν λειτουργούν κανονικά, με αποτέλεσμα να 
παρατηρούνται σημαντικές απώλειες στην είσπραξη ΦΠΑ1· θεωρεί απαράδεκτο το 
γεγονός ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, οι φορολογικές αρχές δεν έχουν άμεση 
πρόσβαση στα τελωνειακά δεδομένα και δεν είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος 
διασταύρωσης με τα φορολογικά στοιχεία· επισημαίνει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει 
πολύ καλή επίγνωση των αδυναμιών του υπάρχοντος συστήματος·

10. επισημαίνει ότι οι νομικές διαδικασίες για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
είναι περίπλοκες και χρονοβόρες και σε αυτούς που βρεθούν ένοχοι, στο τέλος,
επιβάλλονται σχετικά ήπιες ποινές, καθιστώντας έτσι τη φορολογική απάτη ένα είδος
ακίνδυνου εγκλήματος·

11. επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όσον αφορά 
την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και, 
συνακόλουθα, τη διαφύλαξη των δημόσιων πόρων· υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη υστερεί 
έναντι των βιομηχανικών της εταίρων, μεταξύ άλλων, λόγω της έλλειψης 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων2· επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την καθιέρωση μορφών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της επόμενης 
γενεάς που θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά·

12. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν 
κατόρθωσαν να διασφαλίσουν εγκαίρως την εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου 

                                               
1 Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεση αριθ. 13/2011, διαπίστωνε ότι η εφαρμογή της τελωνειακής 

διαδικασίας 421 αντιστοιχούσε από μόνη της, το 2009, σε κατ' εκτίμηση απώλειες σχεδόν 2,2 δισ. ευρώ1

όσον αφορά τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν, ποσό που αντιστοιχούσε στο 29% του θεωρητικά 
εφαρμοζόμενου ΦΠΑ επί της φορολογητέας ύλης όλων των εισαγωγών που διενεργήθηκαν με βάση την 
τελωνειακή διαδικασία 42, το 2009, στα εν λόγω 7 κράτη μέλη της ΕΕ.

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 
(COM(2010)245).
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τελωνειακού κώδικα· επισημαίνει ότι τα οικονομικά οφέλη που εκτιμάται ότι 
απωλέσθησαν λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή του νέου τελωνειακού κώδικα, 
ανέρχονται περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες επιχειρησιακές 
εξοικονομήσεις όσον αφορά το κόστος συμμόρφωσης στο πλήρες καθεστώς και μέχρι 50 
δισ. ευρώ στην ευρύτερη αγορά του διεθνούς εμπορίου1.

                                               
1 Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο ‘Οδικός Χάρτης για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά’, που 

διατίθεται στην ιστοθέση: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf


