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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. wskazuje, że w ujęciu ogólnym całkowity koszt uchylania się od opodatkowania w UE 
jest wyższy niż suma budżetów na opiekę zdrowotną w Unii, oraz że jeżeli w całej UE 
zwalczyłoby się uchylanie się od opodatkowania, deficyty można by spłacić w zaledwie 
8,8 lat1;

2 zauważa, że definicja rajów podatkowych nie jest już aktualna i że (pół)legalne środki 
unikania lub ograniczania obowiązków podatkowych stają się coraz powszechniejsze
w państwach członkowskich: np. samo tylko wprowadzanie i wyprowadzanie do Holandii
i przez Holandię za pomocą firm-wydmuszek (których jedyny majątek to skrytka 
pocztowa) szacuje się na 8 bln EUR rocznie;

3. podkreśla, że masowe uchylanie się dużych firm od opodatkowania ma fatalne skutki dla 
dyscypliny finansowej mniejszych firm i nawet osób fizycznych, ponieważ powoduje, że 
uchylanie się od opodatkowania wydaje się akceptowaną normą;

4. wyraża ubolewanie, że olbrzymie sumy płacone Unii przez główne przedsiębiorstwa 
tytoniowe na podstawie umów nie zostały wykorzystanie na środki i programy 
przeciwdziałające nadużyciom finansowym, ale w 90% zostały „skonfiskowane” przez 
państwa członkowskie, które dodały je jako przychody do swoich budżetów;

5. podkreśla, że uchylanie się od opodatkowania w obszarze VAT ma bezpośredni wpływ
zarówno na gospodarkę państw członkowskich, jak i na budżet UE; przypomina, że 
zgodnie ze sformułowaniem, jakiego użył Trybunał Obrachunkowy, „uchylanie się od 
podatku VAT narusza interesy finansowe państw członkowskich. Ma ono również wpływ 
na budżet UE, gdyż prowadzi do pomniejszenia zasobów własnych opartych na VAT.
Strata kompensowana jest z zasobów własnych opartych na DNB, co zakłóca wysokość 
wkładów poszczególnych państw członkowskich do budżetu UE. Ponadto oszustwa 
podatkowe podważają funkcjonowanie rynku wewnętrznego i uniemożliwiają uczciwą 
konkurencję2”;

6. zauważa, że unijny system VAT zapewnia znaczącą część dochodów publicznych – 21%
w 2009 r.3, lecz jest także przyczyną wysokiego poziomu zarówno niepotrzebnych 
kosztów przestrzegania przepisów, jak i uchylania się od opodatkowania;

                                               
1 Usunięcie europejskiej luki podatkowej, sprawozdanie Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i 

Demokratów w Parlamencie Europejskim sporządzone przez biegłego rewidenta Richarda Murphy’ego, 
dyrektora w Tax Research UK. 

2 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 13/2011, s.11, ust. 5.
3 Analiza przygotowana przez Parlament Europejski: „Upraszczanie i modernizacja VAT na jednolitym rynku 

cyfrowym”, osiągalny pod adresem: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=75179
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7. podkreśla, że od momentu wprowadzenia VAT sposób jego pobierania nie uległ zmianie;
podkreśla, że sposób ten jest przestarzały ze względu na wiele zmian w środowisku 
technicznym i gospodarczym, które w międzyczasie zaszły, i dlatego prowadzi do 
znacznych strat w cłach, VAT i akcyzie;

8. ubolewa nad faktem, że nadal pozostają zablokowane w Radzie dwie ważne inicjatywy 
zmierzające do zwalczania nadużyć finansowych związanych z VAT, mianowicie 
wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu 
szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT (COM(2012)0428) oraz 
wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie 
fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa 
(COM(2009)0511);

9. podkreśla, że prawidłowe funkcjonowanie systemu celnego ma bezpośrednie skutki dla 
obliczania VAT; jest głęboko zaniepokojony, że kontrole celne w UE nie działają 
prawidłowo, co skutkuje znacznymi stratami w podatku VAT1; uważa za 
niedopuszczalne, że w większości państw członkowskich organy podatkowe nie mają 
bezpośredniego dostępu do danych celnych i z tego względu zautomatyzowana kontrola 
krzyżowa z danymi podatkowymi nie jest możliwa; zwraca uwagę na fakt, że zajmujący 
się przestępczością zorganizowaną dobrze wiedzą o słabościach obecnego systemu;

10. podkreśla, że postępowania sądowe w sprawach o oszustwa podatkowe są uciążliwe
i długotrwałe, a ci, którzy zostaną w końcu uznani za winnych, otrzymują stosunkowo 
łagodne wyroki, co powoduje, że oszustwa podatkowe stają się przestępstwem niskiego 
ryzyka;

11. podkreśla potencjał administracji elektronicznej pod względem zwiększenia 
przejrzystości, a także zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, a tym samym 
zabezpieczania funduszy publicznych; podkreśla, że Europa pozostaje w tyle za swoimi 
partnerami przemysłowymi, między innymi z powodu braku interoperacyjności 
systemów2; podkreśla, że Europa musi wzmóc wysiłki na rzecz wprowadzania nowych 
form administracji elektronicznej, co zapewni większą przejrzystość finansów 
publicznych; 

12. ubolewa nad faktem, że Komisja i państwa członkowskie nie były w stanie zapewnić 
terminowego wprowadzenia w życie zmodernizowanego kodeksu celnego; podkreśla, że 
szacowane korzyści gospodarcze utracone w wyniku opóźnienia we wprowadzaniu 
nowego kodeksu celnego wynoszą ok. 2,5 mld EUR rocznych oszczędności operacyjnych
w kosztach przestrzegania przepisów oraz aż 50 mld EUR na rozszerzonym 

                                               
1 Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 13/2011 ustalił, że samo stosowanie 

procedury celnej 42 przyczyniło się w 2009 r. do obliczonych na zasadzie ekstrapolacji strat wynoszących 
2 200 mln EUR w siedmiu państwach członkowskich zbadanych przez Trybunał, co stanowi 29% 
teoretycznie należnego podatku VAT od podstawy opodatkowania dla wszystkich przywozów dokonanych 
w ramach procedury celnej 42 w 2009 r. w tych państwach.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów Europejska agenda cyfrowa COM(2010)245.
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międzynarodowym rynku handlowym1.

                                               
1 Analiza przygotowana przez Parlament Europejski „Strategia jednolitego rynku cyfrowego”, osiągalna pod 

adresem: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20121120ATT64961/20121120ATT64961
EN.pdf


