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ES revidenti pārbaudīs PVN un muitas nodokļus e-komercijā 

Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju, lai noskaidrotu, cik efektīvi Eiropas Savienība risina 
problēmas, kas saistītas ar PVN un muitas nodokļiem e-komercijā. Revidenti pārbaudīs Eiropas 
Komisijas regulatīvo un kontroles sistēmu šajā jomā, kā arī dalībvalstu sadarbību, kas virzīta uz 
PVN un muitas nodokļu iekasēšanu pilnā apjomā e-komercijas darījumos. Revidenti šodien ir 
publicējuši pamatinformācijas apkopojumu par PVN un muitas nodokļu iekasēšanu e-
komercijā, kas adresēts tiem, kuri interesējas par šo tēmu.  

Eiropas Savienība sekmē e-komerciju, lai sniegtu iespēju uzņēmumiem un patērētājiem internetā 
pirkt un pārdot visā pasaulē tieši tāpat kā vietējos tirgos. Tomēr e-komercijā vēl arvien sastopami 
pārkāpumi saistībā ar PVN un muitas nodokļiem. Tas tieši ietekmē dalībvalstu budžetu un netieši 
arī ES budžetu, jo tādējādi samazinās dalībvalstu iekasētie muitas nodokļi un iemaksas PVN pašu 
resursos. Eiropas Komisija ir aplēsusi, ka kopējie ar PVN saistītie zaudējumi pārrobežu e-
komercijā, kurus rada nelielas vērtības sūtījumu atbrīvojums no nodokļa, sasniedz pat 
5 miljardus EUR gadā. 

“Līdz šim PVN un muitas nodokļu iekasēšana pārrobežu e-komercijā ir pakļauta pārkāpumu 
iespējamībai. Konkrēti, pašreizējā kārtība ir tāda, kas ļauj piegādātājiem ārpus ES to izmantot 
ļaunprātīgi. Tāpēc ES tirgotāji atrodas krietni nelabvēlīgākā stāvoklī, un šāda situācija nozīmē 
zaudētus ieņēmumus Eiropas Savienībai,” sacīja par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas 
locekle Ildikó Gáll-Pelcz. 

Līdz ar vienoto tirgu ir atcelta robežkontrole tirdzniecībai ES iekšienē starp dalībvalstīm, taču 
muitas kontroli joprojām piemēro uz Savienības ārējām robežām un tai ir pakļautas visas preces, 
kuru izcelsme ir ārpus Savienības un kuras tiek ievestas dalībvalstī. Šajā aspektā īpašam riskam ir 
pakļauti pakalpojumi, ko elektroniski sniedz no valstīm ārpus ES: tā kā tie fiziski nešķērso nevienu 
robežu, tie netiek pakļauti tādai pašai kontrolei kā preces, kas tiek ievestas Eiropas Savienībā. 

Revīzija ietver Nīderlandes, Austrijas, Vācijas, Īrijas un Zviedrijas apmeklējumu. Ziņojumu plānots 
publicēt 2019. gada vidū. 

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto pamatinformācijas 
apkopojumu. Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 
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