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Curtea de Conturi Europeană examinează TVA-ul și taxele vamale 
în cadrul comerțului electronic 

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit pentru a analiza cât este de eficace UE în 
abordarea provocărilor aduse de comerțul electronic în ceea ce privește TVA-ul și taxele 
vamale. Printre elementele examinate se numără cadrul normativ și de control al Comisiei 
Europene în materie de comerț electronic și cooperarea între statele membre pentru a se 
asigura că TVA-ul și taxele vamale la tranzacțiile comerciale electronice sunt colectate în 
totalitate. Curtea a publicat astăzi o notă de informare cu privire la colectarea TVA-ului și 
a taxelor vamale la tranzacțiile comerciale electronice ca sursă de informare pentru persoanele 
interesate de acest subiect.  

Uniunea Europeană încurajează comerțul electronic cu scopul de a se asigura că operatorii 
comerciali și consumatorii pot cumpăra și vinde în alte țări pe internet la fel ca pe piețele lor 
locale. Comerțul electronic continuă însă să fie vulnerabil la nereguli legate de TVA și de taxele 
vamale. Acest lucru afectează în mod direct bugetele statelor membre și în mod indirect bugetul 
UE întrucât reduce contribuțiile statelor membre bazate pe TVA și pe taxele vamale. Comisia 
Europeană estimează că pierderile totale de TVA din comerțul electronic transfrontalier care 
rezultă din scutirile de taxe pentru expedierile cu valoare mică pot ajunge până la 5 miliarde de 
euro pe an. 

„În prezent, colectarea TVA-ului și a taxelor vamale din comerțul electronic transfrontalier este 
expusă la nereguli. În special, actualele mecanisme pot fi utilizate abuziv de furnizorii din afara 
UE. Această situație reprezintă un dezavantaj major pentru comercianții din UE și antrenează 
pierderi de venituri pentru Uniune”, a declarat doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de 
Conturi Europene responsabilă de audit. 

Piața unică a eliminat controalele la frontieră pentru comerțul intra-UE dintre statele membre, 
dar la frontierele externe ale Uniunii se desfășoară în continuare controale vamale, ele aplicându-
se pentru toate mărfurile din afara UE care intră în fiecare stat membru. Serviciile furnizate pe 
cale electronică din afara UE reprezintă un risc deosebit din această perspectivă: netrecând fizic 
nicio frontieră, ele nu fac obiectul acelorași controale ca mărfurile care intră în UE. 
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Auditul include vizite în Țările de Jos, Austria, Germania, Irlanda și Suedia. Se estimează că 
raportul va fi publicat la mijlocul anului 2019. 

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale notei de informare 
adoptate de Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al notei este disponibil la adresa 
eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

