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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 
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Il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT: “wasal iż-żmien 
li jiżdiedu l-isforzi”, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Is-sistema attwali tal-UE għall-ġlieda kontra l-frodi transkonfinali tal-VAT mhijiex effettiva 
biżżejjed u hija ostakolata min-nuqqas ta' data u ta' indikaturi kumparabbli, skont rapport ġdid 
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. L-UE għandha firxa ta' għodod biex tiġġieled il-frodi intra-
Komunitarja tal-VAT, jgħidu l-awdituri, iżda jeħtieġ li xi wħud minnhom jissaħħu jew jiġu 
applikati b'mod aktar konsistenti. Biex is-sistema titjieb se jkun jinħtieġ li tittieħed azzjoni mill-
Istati Membri, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. 

Il-frodi tal-VAT spiss tkun marbuta mal-kriminalità organizzata. Skont il-Europol, EUR 40-60 biljun 
mit-telf annwali ta' dħul mill-VAT tal-Istati Membri huwa kkawżat minn gruppi tal-kriminalità 
organizzata. Minħabba li l-esportazzjonijiet ta' oġġetti u servizzi minn Stat Membru wieħed tal-UE 
għal ieħor huma eżentati mill-VAT, persuni kriminali jistgħu jevadu t-taxxi b'mod frodulenti fiż-
żewġ pajjiżi. Ir-riżultat huwa dħul mitluf għall-pajjiżi kkonċernati kif ukoll għall-UE. 

"L-awditu tagħna sab dgħufijiet sinifikanti li juru li s-sistema mhijiex effettiva biżżejjed. Jeħtieġ li 
dawn id-dgħufijiet jiġu indirizzati,” qal Neven Mates, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport.  

L-awdituri żaru ħames Stati Membri: il-Ġermanja, l-Italja, l-Ungerija, il-Latvja u r-Renju Unit. 
Huma sabu li: 

• ma hemmx kontroverifiki effettivi bejn id-data doganali u d-data fiskali fil-biċċa l-kbira 
mill-Istati Membri li nżaru 

• informazzjoni dwar il-VAT tiġi kondiviża bejn l-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri, 
iżda hemm problemi bl-eżattezza, il-kompletezza u l-puntwalità tad-data 

• hemm nuqqas ta' kooperazzjoni u trikkib tas-setgħat bejn l-awtoritajiet amministrattivi, l-
awtoritajiet ġudizzjarji u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. 

http://www.eca.europa.eu/�


MT 

 
 
 

 

2 

F'każ partikolari, jgħidu l-awdituri, Stat Membru bagħat messaġġ ta' żball dwar numru tal-VAT 
skorrett aktar minn sentejn u ħames xhur tard. Minbarra fl-Italja, huma sabu li ma kienx isir 
iċċekkjar awtomatiku tan-numri tal-VAT fis-sistemi elettroniċi ta' kklerjar tal-Istati Membri li 
nżaru. 

La l-Europol u lanqas l-OLAF (l-uffiċċju tal-UE kontra l-frodi) ma għandhom aċċess għad-data min-
netwerk ta' kontra l-frodi, tal-Istati Membri, jew mill-iskambju ta' informazzjoni dwar il-VAT. 

Rakkomandazzjonijiet 

Huma l-Istati Membri li primarjament għandhom l-awtorità li japprovaw miżuri legali ġodda u li 
jimplimentawhom. Għaldaqstant, l-awdituri jagħmlu rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni 
Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

Il-Kummissjoni għandha tipproponi emendi leġiżlattivi li jippermettu li jsiru kontroverifiki effettivi 
bejn id-data doganali u d-data fiskali. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiffoka l-monitoraġġ tagħha tal-Istati Membri fuq it-
titjib tal-puntwalità tar-risposti tagħhom għal talbiet għal informazzjoni, u fuq l-affidabilità tas-
Sistema ta' Skambju ta' Informazzjoni dwar il-VAT. 

Fl-aħħar nett, hija għandha tieħu l-inizjattiva biex tistabbilixxi sistema komuni għall-ġbir ta' 
statistika dwar il-frodi intra-Komunitarja tal-VAT u tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jindirizzaw 
dgħufijiet fil-Eurofisc u biex jikkoordinaw aħjar il-politiki tagħhom dwar reverse charges (fejn 
huma l-klijenti aktar milli l-fornituri li jridu jagħtu rendikont tal-VAT). 

Biex jiskoraġġixxi b'mod aktar effettiv it-twettiq ta' attivitajiet illegali, il-Kunsill għandu japprova l-
proposta tal-Kummissjoni dwar l-obbligazzjoni in solidum ta' fornituri għat-telf tal-VAT fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni, u jawtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja u tiffirma Arranġamenti 
ta' Assistenza Reċiproka mal-pajjiżi fejn il-biċċa l-kbira mill-fornituri ta' servizzi diġitali huma 
stabbiliti. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jinkludu l-VAT fid-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-
frodi u fir-Regolament dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, u jagħtu lill-OLAF setgħat 
u għodod ċari biex jinvestiga l-frodi intra-Komunitarja tal-VAT. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2015 “L-indirizzar tal-frodi intra-Komunitarja tal-VAT: Tinħtieġ aktar 
azzjoni” huwa disponibbli fi 23 lingwa tal-UE. 

 


