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EU:s revisorer granskar mervärdesskatt och tullar vid e-handel 

Europeiska revisionsrätten genomför för närvarande en revision för att ta reda på hur 
ändamålsenligt EU hanterar de utmaningar som e-handel innebär när det gäller 
mervärdesskatt och tullar. Den kommer att undersöka Europeiska kommissionens regelverk 
och kontrollsystem för e-handel och samarbete mellan medlemsstater för säkerställandet av 
att mervärdesskatt och tullar uppbärs fullt ut vid e-handelstransaktioner. Revisorerna har i dag 
offentliggjort ett bakgrundsdokument om uppbörden av mervärdesskatt och tullar vid e-handel 
med information till dem som är intresserade av ämnet.  

Europeiska unionen uppmuntrar e-handel för att se till att företag och konsumenter kan köpa och 
sälja internationellt på internet på samma sätt som på sin lokala marknad. E-handeln är dock 
fortfarande utsatt för oriktigheter när det gäller mervärdesskatt och tullar. Det påverkar direkt 
medlemsstaternas budgetar och indirekt även EU:s budget eftersom det minskar 
medlemsstaternas tull- och mervärdesskattebaserade bidrag. Europeiska kommissionen 
uppskattar att de samlade mervärdesskatteförlusterna vid gränsöverskridande e-handel som 
beror på undantaget för försändelser av ringa värde kan vara så höga som 5 miljarder euro per år. 

”Hittills har det ofta förekommit oriktigheter i uppbörden av mervärdesskatt och tullar vid 
gränsöverskridande e-handel. Framför allt kan de nuvarande arrangemangen missbrukas av 
leverantörer utanför EU. Detta missgynnar kraftigt handlare i EU och gör att EU förlorar intäkter,”  
sade Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. 

Den inre marknaden innebar att gränskontrollerna vid handel mellan medlemsstater inom EU 
försvann. Tullkontroller görs dock fortfarande vid EU:s yttre gränser, och alla varor från länder 
utanför EU som ankommer till en medlemsstat ska kontrolleras för tull. Tjänster som 
tillhandahålls digitalt från länder utanför EU utgör en särskild risk. Eftersom de inte fysiskt 
passerar någon gräns kontrolleras de inte på samma sätt som varor som ankommer till EU. 

I samband med revisionen kommer vi att besöka Nederländerna, Österrike, Tyskland, Irland och 
Sverige. Rapporten ska enligt planerna offentliggöras i mitten av 2019. 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska 
revisionsrättens bakgrundsdokument. Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu. 
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