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Revizori EU-a poručuju da je vrijeme da se u 
borbu protiv prijevara u području PDV-a ulože 
veći napori 
Trenutačni sustav EU-a za borbu protiv prekograničnih prijevara u području PDV-a nije dovoljno 
djelotvoran te ga koči nedostatak usporedivih podataka i pokazatelja, stoji u novom izvješću 
Europskog revizorskog suda. Revizori napominju da EU raspolaže nizom alata za borbu protiv 
prijevara unutar Zajednice u području PDV-a, ali neke od njih potrebno je poboljšati ili 
dosljednije primjenjivati. Za poboljšanje sustava potrebno je djelovanje država članica, 
Europskog parlamenta i Europske komisije. 

Prijevare u području PDV-a često su povezane s organiziranim kriminalom. Prema podatcima 
Europola države članice zbog djelovanja skupina organiziranog kriminala godišnje gube 40 –
 60 milijardi eura prihoda od PDV-a. Budući da je izvoz robe i usluga iz jedne države članice EU-a u 
drugu oslobođen plaćanja PDV-a, pojedinci mogu počiniti prijevaru i utajiti poreze u objema 
državama. Zbog toga predmetne zemlje i EU bilježe gubitak prihoda.  

„Revizijom smo utvrdili ozbiljne nedostatke koji pokazuju da sustav nije dovoljno djelotvoran. Ti 
se nedostatci moraju ukloniti”, istaknuo je Neven Mates, član Europskog revizorskog suda 
zadužen za izvješće.  

Revizori su posjetili pet država članica: Njemačku, Italiju, Mađarsku, Latviju i Ujedinjenu 
Kraljevinu. Utvrdili su sljedeće: 

• u većini posjećenih država članica ne postoje djelotvorne unakrsne provjere carinskih i 
poreznih podataka 

• porezna tijela država članica razmjenjuju informacije o PDV-u, ali postoje problemi s 
točnošću, potpunošću i pravodobnim slanjem podataka  

• upravna i sudska tijela te tijela za izvršenje zakona nedovoljno surađuju te im se ovlasti 
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djelomično preklapaju.  

Revizori su naveli primjer u kojem je jedna država članica poslala poruku o pogrešci u vezi s 
netočnim identifikacijskim brojem PDV-a sa zakašnjenjem većim od dvije godine i pet mjeseci. 
Utvrdili su da automatska provjera identifikacijskih brojeva PDV-a u carinskim sustavima 
elektroničkog carinjenja nije dostupna ni u jednoj od posjećenih država članica osim u Italiji.  

Ni Europol ni OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) ne mogu pristupiti ni podatcima iz 
mreže država članica za borbu protiv prijevara niti informacijama o PDV-u koje države članice 
razmjenjuju. 

Preporuke 

Ovlaštenje za odobravanje novih pravnih mjera i njihovu provedbu u prvom je redu na državama 
članicama. Stoga su revizori iznijeli preporuke Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću. 

Komisija bi trebala predložiti zakonodavne izmjene kojima bi se omogućile djelotvorne unakrsne 
provjere carinskih i poreznih podataka.  

Osim toga, Komisija bi se pri praćenju država članica trebala usmjeriti na skraćivanje vremena za 
slanje njihovih odgovora na zahtjeve za informacije i na povećanje pouzdanosti sustava za 
razmjenu informacija o PDV-u.  

Naposljetku, Komisija bi trebala predvoditi uspostavu zajedničkog sustava za prikupljanje 
statističkih podataka o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a te bi trebala potaknuti 
države članice da riješe nedostatke u mreži Eurofisc i bolje usklade politike obrnute naplate 
poreza (prema kojoj obvezu obračuna PDV-a imaju kupci, a ne isporučitelji).  

U cilju djelotvornijeg suzbijanja nezakonitih radnji Vijeće bi trebalo odobriti prijedlog Komisije o 
solidarnoj odgovornosti isporučitelja za gubitke PDV-a u državi članici u kojoj je odredište robe ili 
usluga te ovlastiti Komisiju za pregovaranje o sporazumima o uzajamnoj pomoći s državama u 
kojima je poslovni nastan većine pružatelja digitalnih usluga i potpisivanje tih sporazuma. 

Europski parlament i Vijeće trebali bi uključiti PDV u područje primjene Direktive o borbi protiv 
prijevara i Uredbe o Uredu europskog javnog tužitelja te dati OLAF-u jasne ovlasti i alate za 
provođenje istraga u vezi s prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a. 

 

Tematsko izvješće br. 24/2015 „Borba protiv prijevara unutar Zajednice u području PDV-a: potrebno je 
odlučnije djelovati” dostupno je na 23 jezika EU-a. 

 


