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Kova su sukčiavimu PVM: „laikas dėti didesnes 
pastangas“, teigia ES auditoriai 
Kaip nurodyta naujojoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, dabartinė ES kovos su sukčiavimu 
PVM tarpvalstybiniu lygiu sistema nėra pakankamai veiksminga, o ją taikyti trukdo palyginamų 
duomenų ir rodiklių trūkumas. Auditoriai teigia, kad ES turi priemonių kompleksą, skirtą kovoti 
su sukčiavimu PVM Bendrijos viduje, tačiau kai kurios jų turi būti sustiprintos ar nuosekliau 
taikomos. Tam, kad sistema būtų pagerinta, reikės valstybių narių, Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos veiksmų. 

Sukčiavimas PVM yra dažnai siejamas su organizuotu nusikalstamumu. Pasak Europolo, dėl 
organizuotų nusikalstamų grupių valstybės narės praranda 40–60 milijardų eurų metinių su PVM 
susijusių pajamų. Kadangi iš vienos ES valstybės narės į kitą eksportuojamoms prekėms ir 
paslaugoms PVM netaikomas, nusikaltėliai gali abiejose šalyse apgaulės būdu išvengti mokesčių 
mokėjimo. Todėl susijusios šalys ir ES praranda pajamas.  

„Mūsų audito metu buvo nustatyta reikšmingų trūkumų, kurie rodo, kad sistema nėra 
pakankamai veiksminga. Šie trūkumai turi būti pašalinti“, – pareiškė už ataskaitą atsakingas 
Europos Audito Rūmų narys Neven Mates.  

Auditoriai aplankė penkias valstybes nares: Vokietiją, Italiją, Vengriją, Latviją ir Jungtinę Karalystę. 
Jie nustatė, kad: 

• daugelyje aplankytų valstybių narių nėra veiksmingų muitinių ir mokestinių duomenų 
kryžminių patikrų; 
• valstybių narių mokesčių institucijos keičiasi informacija apie PVM, tačiau yra su 
duomenų tikslumu, išsamumu ir savalaikiškumu susijusių problemų;  
• administravimo, teisminių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas nepakankamas, o 
jų įgaliojimai dubliuojasi.  

Auditoriai teigia, kad vienu atveju valstybė narė išsiuntė pranešimą apie neteisingą PVM kodą po 
šio termino praėjus dvejiems metams ir penkiems mėnesiams. Išskyrus Italiją, jie nustatė, kad 
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aplankytų valstybių narių muitinės elektroninio įforminimo sistemose nebuvo galima pasinaudoti 
automatiniu PVM kodų patikrinimu.  

Nei Europolas, nei OLAF (ES kovos su sukčiavimu tarnyba) negali gauti duomenų iš valstybių narių 
kovos su sukčiavimu tinklo arba keičiantis informacija apie PVM. 

Rekomendacijos 

Naujų teisinių priemonių tvirtinimo ir vykdymo įgaliojimai iš esmės priklauso valstybėms narėms. 
Todėl auditoriai teikia rekomendacijas Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Taryba turėtų siūlyti teisėkūros procedūra priimamų aktų dalinius pakeitimus, kurie leistų atlikti 
veiksmingas muitinių ir mokesčių duomenų kryžmines patikras.  

Be to, Komisija, vykdydama valstybių narių priežiūrą, daugiausia dėmesio turėtų skirti jų 
atsakymų į prašymus suteikti informaciją savalaikiškumo ir PVM informacijos mainų sistemos 
gerinimui.  

Galiausiai ji taip pat turėtų imtis vadovaujamo vaidmens diegiant bendrą statistinių domenų apie 
sukčiavimą PVM Bendrijos viduje rinkimo sistemą ir paskatinti valstybes nares šalinti Eurofisc 
trūkumus ir geriau koordinuoti savo atvirkštinių mokesčių politiką (kuomet klientai, o ne tiekėjai 
turi apskaityti PVM).  

Taryba, siekdama veiksmingiau atgrasyti neteisėtą veiklą, turėtų patvirtinti Komisijos pasiūlymą 
dėl tiekėjų solidarios atsakomybės už PVM praradimą paskirties valstybėje narėje ir įgalioti 
Komisiją derėtis dėl susitarimų dėl savitarpio pagalbos su šalimis, kuriose dauguma skaitmeninių 
paslaugų teikėjų yra įsisteigę, ir pasirašyti šiuos susitarimus 

Europos Parlamentas ir Taryba turėtų įtraukti PVM į Direktyvos dėl kovos su sukčiavimu ir 
Europos prokuratūros reglamento taikymo sritį ir suteikti OLAF aiškius sukčiavimo PVM Bendrijos 
viduje tyrimo įgaliojimus ir priemones. 

 

Specialioji ataskaita Nr. 24/2015 „Kova su sukčiavimu PVM Bendrijos viduje: reikia imtis daugiau 
veiksmų“ paskelbta 23 ES kalbomis. 

 


