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Καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ: «πρέπει πλέον να ενταθούν οι 
προσπάθειες», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
Το τρέχον σύστημα της ΕΕ για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό και παρεμποδίζεται από την έλλειψη συγκρίσιμων 
δεδομένων και δεικτών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η 
ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύνολο εργαλείων για την καταπολέμηση της ενδοκοινοτικής 
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, διευκρινίζουν οι ελεγκτές, αλλά ορισμένα από αυτά χρειάζεται 
να ενισχυθούν ή να εφαρμοστούν με μεγαλύτερη συνέπεια. Η βελτίωση του συστήματος 
απαιτεί τη λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με την 
Ευρωπόλ, 40-60 δισεκατομμύρια ευρώ των ετήσιων απωλειών από τα έσοδα ΦΠΑ στα κράτη 
μέλη προκαλούνται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Επειδή οι εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών μεταξύ δύο κρατών μελών της ΕΕ απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ, οι 
εγκληματίες μπορούν δολίως να φοροδιαφεύγουν σε αμφότερες τις χώρες. Το αποτέλεσμα είναι 
απώλεια εσόδων για τις σχετικές χώρες, καθώς και για την ΕΕ.  

«Στο πλαίσιο του ελέγχου μας διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες που δείχνουν ότι το 
σύστημα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Οι αδυναμίες αυτές πρέπει να αντιμετωπισθούν», 
δήλωσε ο Neven Mates, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την 
έκθεση.  

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη: Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, 
Λετονία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στις διαπιστώσεις τους περιλαμβάνονται τα εξής: 

• δεν γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι διασταύρωσης μεταξύ τελωνειακών και 
φορολογικών δεδομένων στα περισσότερα από τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν 
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επισκέψεις, 

• υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ μεταξύ των φορολογικών αρχών 
των κρατών μελών, αλλά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα και 
τον έγκαιρο χαρακτήρα των δεδομένων, 

• υπάρχει έλλειψη συνεργασίας και αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
διοικητικών αρχών, των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου.  

Όπως δηλώνουν οι ελεγκτές, σε μία περίπτωση ένα κράτος μέλος έστειλε μήνυμα σφάλματος 
σχετικά με λανθασμένο αριθμό ΦΠΑ με καθυστέρηση που υπερέβαινε τα δύο έτη και πέντε 
μήνες. Με εξαίρεση την Ιταλία, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν διενεργείτο αυτόματος έλεγχος 
των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά συστήματα εκτελωνισμού των 
κρατών μελών όπου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις.  

Ούτε η Ευρωπόλ ούτε η OLAF (η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα του δικτύου καταπολέμησης της απάτης των κρατών μελών ή του 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα του ΦΠΑ. 

Συστάσεις 

Η αρμοδιότητα έγκρισης και εφαρμογής νέων νομικών μέτρων ανήκει κατά κύριο λόγο στα 
κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, οι ελεγκτές διατυπώνουν συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομοθετικές τροποποιήσεις για την πραγματοποίηση 
αποτελεσματικών ελέγχων διασταύρωσης μεταξύ των τελωνειακών και των φορολογικών 
δεδομένων. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να εστιάσει, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των κρατών 
μελών, στη βελτίωση, πρώτον, της έγκαιρης ανταπόκρισης των κρατών μελών στις αιτήσεις για 
πληροφορίες και, δεύτερον, της αξιοπιστίας του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 
με τον ΦΠΑ. 

Τέλος, πρέπει να λάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος συλλογής 
στατιστικών στοιχείων για την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες στο Eurofisc και να συντονίσουν καλύτερα τις 
πολιτικές τους σχετικά με την αντίστροφη επιβάρυνση (κατά την οποία ο ΦΠΑ καταβάλλεται 
από τους πελάτες και όχι από τους προμηθευτές). 

Για την αποτελεσματικότερη αποτροπή των παράνομων δραστηριοτήτων, το Συμβούλιο πρέπει 
να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη των 
προμηθευτών για τις απώλειες ΦΠΑ στο κράτος μέλος προορισμού και να εξουσιοδοτήσει την 
Επιτροπή να διαπραγματευθεί συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής με τις χώρες όπου είναι 
εγκατεστημένοι οι περισσότεροι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και να υπογράψει 
αυτές τις συμφωνίες. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμπεριλάβουν τον ΦΠΑ στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης και του κανονισμού για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και να παραχωρήσουν στην OLAF σαφείς αρμοδιότητες και 
εργαλεία έρευνας της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 24/2015 με τίτλο «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ: ανάγκη για περαιτέρω δράση» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


