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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad apskritai visas mokesčių vengimas ES kainuoja daugiau nei visų Sąjungos 
sveikatos priežiūros biudžetų suma ir kad, jei būtų užkirstas kelias mokesčių vengimui, 
visi ES deficitai galėtų būti padengti vos per 8,8 metų1;

2 atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių rojų apibrėžimas jau paseno ir kad valstybėse narėse 
vis labiau įprasti tampa pusiau teisėti ir teisėti mokestinių įsipareigojimų vengimo arba 
mažinimo būdai, pavyzdžiui, apskaičiuota, kad vien įmonių, turinčių tik pašto dėžutę, 
pervedimai Olandijoje arba per Olandiją siekia 8 000 mlrd. EUR per metus;

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu mastu vykdomas mokesčių vengimas daro 
pražūtingą poveikį mažesnių įmonių ir net asmenų mokesčių mokėjimo drausmei, nes dėl 
tokio didesnių įmonių elgesio pradeda atrodyti, kad šis vengimas yra priimtina elgesio 
norma;

4. apgailestauja, kad didžioji dalis sumų, kurias sumokėjo Sąjungai pagal susitarimus 
didžiosios tabako bendrovės, nebuvo panaudotos kovos su sukčiavimu priemonėms ir 
programoms, o 90 proc. tų lėšų „konfiskavo“ valstybės narės, kurios pridėjo jas kaip 
pajamas prie atitinkamų savo biudžetų;

5. pabrėžia, kad mokesčių vengimas PVM srityje turi tiesioginį poveikį ir valstybių narių 
ekonomikai, ir ES biudžetui; primena, kad, anot Audito Rūmų, „PVM vengimas paveikia 
valstybių narių interesus. Jis turi poveikį ES biudžetui, kadangi dėl jo sumažėja PVM 
nuosavi ištekliai. Šie nuostoliai kompensuojami BNP pagrįstais ištekliais, iškreipiant 
atskirų valstybių narių įnašus į ES biudžetą. Be to, mokestinis sukčiavimas trikdo vidaus 
rinkos veikimą ir užkerta kelią sąžiningai konkurencijai“2;

6. pažymi, kad pagal Europos Sąjungos PVM sistemą gaunama didelė dalis viešųjų įplaukų 
(2009 m. tai sudarė 21 % įplaukų3), tačiau ši sistema taip pat yra didelių nereikalingų 
sąnaudų atitikčiai ir dažno mokesčių vengimo priežastis;

7. pažymi, kad nuo tada, kai pradėtas taikyti PVM, jo surinkimo modelis nebuvo keičiamas;
pabrėžia, kad šis modelis pasenęs, atsižvelgiant į gausius pokyčius technologinėje ir 
ekonominėje aplinkoje, kurie yra įvykę, ir kad todėl dėl šio modelio patiriama didelių 
nuostolių muitų, PVM ir akcizų srityse;

                                               
1 „Mokesčių atotrūkio Europos Sąjungoje panaikinimas“, finansinę veiklą JK prižiūrinčios institucijos (angl. 

Financial Conduct Authority, FCA) atstovo ir Mokesčių mokslinių tyrimų JK bendrovės (angl. Tax 
Research UK) direktoriaus Richardo Murphy pranešimas Europos Parlamento socialistų ir demokratų 
pažangiojo aljanso frakcijai.

2 Specialioji Audito Rūmų ataskaita Nr.13/2011, p. 11, 5 dalis.
3 Europos Parlamento tyrimas „PVM supaprastinimas ir modernizavimas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“. 

Pateikiamas adresu: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
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8. apgailestauja, kad Taryboje vis dar užblokuotos dvi svarbios iniciatyvos, kuriomis 
siekiama kovoti su sukčiavimu PVM srityje, konkrečiai – pasiūlymas dėl Tarybos 
direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės 
mokesčio bendros sistemos ir taip nustatomas kovos su sukčiavimo pridėtinės vertės 
mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmas (COM(2012) 0428) ir pasiūlymas dėl Tarybos 
direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB nuostatas dėl atvirkštinio 
apmokestinimo sistemos neprivalomo ir laikino taikymo tam tikroms prekėms ir 
paslaugoms, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama (COM(2009) 0511);

9. pabrėžia, kad tinkamas muitų sistemos veikimas daro tiesioginę įtaką PVM skaičiavimui;
yra labai susirūpinęs, kad muitinės patikrinimai ES neveikia tinkamai ir dėl to prarandama 
didelė dalis PVM1; mano, kad yra nepriimtina, jog daugumoje valstybių narių mokesčių 
administratoriai neturi tiesioginės prieigos prie muitinių duomenų ir kad dėl šios 
priežasties neįmanoma atlikti automatizuotos kryžminės patikros pagal mokestinius 
duomenis; pažymi, kad organizuoto nusikalstamumo atstovai labai gerai žino dabartinės 
sistemos trūkumus;

10. pabrėžia, kad teismo bylos dėl mokestinio sukčiavimo yra gremėzdiškos ir ilgai 
trunkančios ir kad tie, kurie pagaliau pripažįstami kalti, yra nubaudžiami palyginti 
švelniai, todėl mokestinis sukčiavimas atrodo nerizikingas nusikaltimas;

11. pabrėžia e. valdžios potencialą skaidrumo ir kovos su sukčiavimu bei korupcija srityse, 
taip padedant apsaugoti viešąsias lėšas; atkreipia dėmesį į tai, kad Europa atsilieka nuo 
savo pramonės partnerių, be kita ko, dėl sistemų sąveikos stokos2; pabrėžia, kad Europos 
Sąjunga privalo dėti daugiau pastangų siekdama pradėti taikyti kitos kartos e. valdžios 
formas, pagal kurias būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas viešųjų finansų srityje;

12. apgailestauja, jog Komisija ir valstybės narės nepajėgė užtikrinti, kad Modernizuotas 
muitinės kodeksas būtų įdiegtas laiku; pabrėžia, kad ekonominė nauda, kuri prarasta dėl 
vėlavimo įdiegti naująjį muitinės kodeksą, siekia apie 2,5 mlrd. EUR per metus galimų 
sutaupyti veiklos išlaidų, kurias sudaro teisės aktų laikymosi išlaidos, srityje ir 
50 mlrd. EUR išplėstinėje tarptautinėje prekybos rinkoje3.

                                               
1 Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 13/2011 nustatė, kad vien taikant 42 muitinės procedūrą1

2009 m. septyniose valstybėse narėse, kuriose atliktas auditas, ekstrapoliuotieji nuostoliai sudarė 
2 200 mln. EUR1, o tai atitinka 29 proc. PVM, kuris teoriškai tose septyniose ES valstybėse narėse buvo 
taikomas visų 2009 m. pagal 42 muitinės procedūrą vykdytų importų apmokestinamai vertei;

2 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010)245).

3 Europos Parlamento tyrimas „Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo programa“, pateikiamas adresu: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf.


