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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η αίτηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει 

αιτιολογημένη αίτηση συγκεκριμένης 

διοικητικής έρευνας. Η αρχή στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση διεξάγει τη 

διοικητική έρευνα σε συντονισμό με την 

αιτούσα αρχή. Μπορούν να 

χρησιμοποιούνται τα εργαλεία και οι 

διαδικασίες που προβλέπονται στα 

άρθρα 28 και 30 του παρόντος 

κανονισμού. Εάν η αρχή στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση φρονεί ότι 

διοικητική έρευνα δεν είναι απαραίτητη, 

ενημερώνει αμελλητί την αιτούσα αρχή 

για τους σχετικούς λόγους. 

4. Όταν η αρμόδια αρχή ενός 

κράτους μέλους θεωρεί ότι απαιτείται 

διοικητική έρευνα, υποβάλλει δεόντως 

αιτιολογημένη αίτηση. Η αρχή στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη 

διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας και, εάν 

οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες, η 

αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 

τις διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή πριν 

από την παραλαβή οιασδήποτε τέτοιας 

αίτησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ 

της αιτούσας αρχής και της αρχής στην 

οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με 

τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι 

της αιτούσας αρχής λαμβάνουν μέρος στη 

διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο 

έδαφος της αρχής στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη 

συλλογή των πληροφοριών που 

αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Αυτές 

οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από 

κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών 

αρχών και της αρχής στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση με συνεργατικό και 

παραγωγικό πνεύμα. Οι υπάλληλοι της 

αιτούσας αρχής έχουν πρόσβαση στους 

ίδιους πληροφορίες, έγγραφα και χώρους 

και στο μέτρο που επιτρέπεται από το 

δίκαιο του κράτους μέλους προς το οποίο 
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απευθύνεται η αίτηση, μπορούν να 

ανακρίνουν απευθείας πρόσωπα 

προκειμένου να ανιχνεύσουν και να 

καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη 

στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία διαβρώνει 

επί του παρόντος τις εθνικές φορολογικές 

βάσεις.  

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 

διεξαγωγή έρευνας που αφορά τα ποσά 

που έχει δηλώσει υποκείμενος στον φόρο 

εγκατεστημένος στο κράτος μέλος της 

αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 

και τα οποία είναι φορολογητέα στο 

κράτος μέλος της αιτούσας αρχής μπορεί 

να απορριφθεί μόνο για οποιονδήποτε 

από τους ακόλουθους λόγους: 

 

α) για τους λόγους που προβλέπονται 

στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και 

αξιολογούνται από την αρχή στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με 

δήλωση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με 

την αλληλεπίδραση μεταξύ της παρούσας 

παραγράφου και του άρθρου 54 

παράγραφος 1, η οποία εγκρίνεται με τη 

διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2·  

 

β) για τους λόγους που προβλέπονται 

στο άρθρο 54 παράγραφοι 2, 3 και 4· 

 

γ) για τον λόγο ότι η αρχή στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση είχε ήδη διαβιβάσει 

στην αιτούσα αρχή πληροφορίες σχετικά 

με τον ίδιο υποκείμενο στον φόρο, ως 

αποτέλεσμα διοικητικής έρευνας 

διεξαχθείσας κατά την τελευταία διετία. 

 

Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 

αίτηση αρνείται τη διοικητική έρευνα που 

αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο για τους 

λόγους που παρατίθενται στο στοιχείο α) 

ή β), γνωστοποιεί εντούτοις στην αιτούσα 

αρχή τις ημερομηνίες και τα ποσά όλων 

των σχετικών παραδόσεων και παροχών 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την 

τελευταία διετία από τον υποκείμενο στον 

φόρο στο κράτος μέλος της αιτούσας 

αρχής. 

 

Όταν οι αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο  
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κρατών μελών θεωρούν ότι απαιτείται 

διοικητική έρευνα, η αρχή στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη 

διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε 

εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ των εν λόγω 

αιτουσών αρχών και της αρχής στην 

οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με 

τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι 

των αιτουσών αρχών λαμβάνουν μέρος 

στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο 

έδαφος της αρχής στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη 

συλλογή των πληροφοριών που 

αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Η εν 

λόγω διοικητική έρευνα διεξάγεται από 

κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών 

αρχών και της αρχής στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των 

αιτουσών αρχών ασκούν τις ίδιες 

εξουσίες ελέγχου με αυτές που έχουν 

ανατεθεί στους υπαλλήλους της αρχής 

στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι 

υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν 

πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα 

ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της 

αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 

για τις ανάγκες της διεξαγωγής της 

διοικητικής έρευνας και μόνον. 

Or. en 

 

 


