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Audítori EÚ preskúmajú DPH a clá v elektronickom 
obchode 
Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom zistiť, nakoľko účinne EÚ rieši výzvy, ktoré 
predstavuje elektronický obchod z hľadiska DPH a ciel. Preskúmajú regulačný a kontrolný 
rámec Európskej komisie pre elektronický obchod a spoluprácu medzi členskými štátmi 
s cieľom zabezpečiť výber splatnej DPH a ciel z elektronického obchodu v plnej výške. Audítori 
dnes uverejnili podkladový dokument o výbere DPH a ciel z elektronického obchodu ako zdroj 
informácií pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú.  

Európska únia podporuje elektronický obchod, aby zabezpečila, že obchody a zákazníci môžu 
predávať a nakupovať medzinárodne na internete tak, ako to robia na svojich miestnych trhoch. 
Elektronický obchod je však stále náchylný na nezrovnalosti týkajúce sa DPH a ciel. To priamo 
ovplyvňuje rozpočty členských štátov a nepriamo ovplyvňuje rozpočet EÚ, pretože to znižuje 
príspevky členských štátov založené na clách a DPH. Európska komisia odhaduje celkové straty 
na DPH v cezhraničnom elektronickom obchode v dôsledku vyňatia zásielok nízkej hodnoty až 
do výšky 5 mld. EUR ročne. 

„Doteraz bol výber DPH a ciel v cezhraničnom elektronickom obchode náchylný na nezrovnalosti. 
Konkrétne, súčasné opatrenia môžu zneužiť dodávatelia z krajín mimo EÚ. To výrazne 
znevýhodňuje obchodníkov z EÚ a vedie k strate príjmov pre EÚ,” povedala Ildikó Gáll-Pelcz, 
členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. 

Zatiaľ čo sa zavedením jednotného trhu zrušili hraničné kontroly pri obchodovaní medzi 
členskými štátmi v rámci EÚ, hraničné kontroly sa naďalej vykonávajú na vonkajších hraniciach 
Únie a podlieha im všetok tovar s pôvodom mimo EÚ, ktorý vstupuje do každého členského štátu. 
Služby poskytované digitálne z územia mimo EÚ predstavujú z tohto hľadiska osobitné riziko, 
pretože fyzicky neprechádzajú žiadnou hranicou, a tak nepodliehajú rovnakým kontrolám ako 
tovar vstupujúci do EÚ. 

V rámci auditu sa uskutočnia kontroly v Holandsku, Rakúsku, Nemecku, Írsku a vo Švédsku. 
Uverejnenie správy sa plánuje v polovici roka 2019. 
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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu Európskeho 
dvora audítorov. Úplné znenie dokumentu je uverejnené na webovej stránke 
www.eca.europa.eu. 
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