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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Κ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά 

την αντιστροφή της επιβάρυνσης τα 

δοκιμαστικά σχέδια δεν πρέπει να 

προκαλέσουν ή να οδηγήσουν σε τυχόν 

καθυστέρηση στην καθιέρωση ενός 

οριστικού συστήματος ΦΠΑ, όπως 

προβλέπεται στον χάρτη πορείας της 

Επιτροπής για το σχέδιο δράσης· 
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38. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας 

αντιστροφής της επιβάρυνσης, και όχι 

μόνο για τους επιμέρους τομείς που είναι 

ιδιαίτερα ευεπίφοροι σε απάτη, όσον 

αφορά τα οφέλη, το κόστος συμμόρφωσης, 

την απάτη, την αποτελεσματικότητα και τα 

προβλήματα συμμόρφωσης, όπως επίσης 

τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, μέσω δοκιμαστικών 

σχεδίων, όπως έχουν ζητήσει ορισμένα 

κράτη μέλη και έχει επιβεβαιώσει ρητά η 

Επιτροπή στο μεταξύ, μολονότι αυτό δεν 

περιλαμβάνεται ως τώρα στο σχέδιο 

δράσης της· 

38. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας 

αντιστροφής της επιβάρυνσης, και όχι 

μόνο για τους επιμέρους τομείς που είναι 

ιδιαίτερα ευεπίφοροι σε απάτη, όσον 

αφορά τα οφέλη, το κόστος συμμόρφωσης, 

την απάτη, την αποτελεσματικότητα και τα 

προβλήματα συμμόρφωσης, όπως επίσης 

τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, μέσω δοκιμαστικών 

σχεδίων, όπως έχουν ζητήσει ορισμένα 

κράτη μέλη και έχει επιβεβαιώσει ρητά η 

Επιτροπή στο μεταξύ, μολονότι αυτό δεν 

περιλαμβάνεται ως τώρα στο σχέδιο 

δράσης της· τονίζει ότι οποιοδήποτε 

τέτοιο δοκιμαστικό σχέδιο δεν πρέπει, 

ωστόσο, σε καμιά περίπτωση να 

προκαλέσει ή να οδηγήσει σε τυχόν 

καθυστέρηση στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του μόνιμου καθεστώτος 

ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στον χάρτη 

πορείας της Επιτροπής για το σχέδιο 

δράσης· 
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