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Audiitorite sõnul on e-kaubandus endiselt
käibemaksust ja tollimaksudest kõrvalehoidumise
suhtes haavatav
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt tuleb lahendada palju probleeme, mis on seotud
e-kaubanduses õigete käibemaksu ja tollimaksude summade kogumisega. ELi kontrollid ei ole
pettuste ärahoidmiseks ja kuritarvituste avastamiseks piisavad ning samas pole nõuete
täitmise tagamine ikka veel tõhus. Audiitorite sõnul käsitletakse aga hiljutiste muudatuste ja
2021. aasta uute sätete abil mitmeid tuvastatud puudusi.
ELis vastutab Euroopa Komisjon tolli- ja maksupoliitika ning neid käsitlevate strateegiate ja
õigusaktide kehtestamise eest. Nagu ka kõikide muude kaupade ja teenuste puhul, koguvad
piiriülese e-kaubanduse tehingute pealt käibemaksu ja tollimakse liikmesriigid. E-kaubandus on
oma olemuselt eriti vastuvõtlik õigusnormide rikkumistele selles valdkonnas.
Audiitorid hindasid, kas komisjon on loonud usaldusväärse õigus- ja kontrolliraamistiku ning kas
liikmesriikide kontrollimeetmed aitasid tagada, et internetis kaubeldavatelt kaupadelt ja
osutatavatelt teenustelt kogutakse õigeid käibemaksu ja tollimaksude summasid. Audiitorid
võtsid samuti arvesse aastal 2021 jõustuva käibemaksu e-kaubanduse paketi õiguslike
muudatuste tõenäolise mõju.
Aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Ildikó Gáll-Pelcz ütles, et: „Kõik sisse
nõudmata käibemaksu- ja tollimaksude summad mõjutavad liikmesriikide ja ELi eelarveid. Ekaubandust on eriti lihtne kuritarvitada ning selle vastuvõtlikkust õigusnormide rikkumise ja
pettuste suhtes ei ole veel täielikult vähendatud.“
Rahvusvaheline koostöö on oluline, et tagada e-kaubandusest maksude kogumine. Audiitorite
sõnul ei kasutata kehtivat korda siiski täielikult ära ning teabevahetus liikmesriikide vahel ja
kolmandate riikidega ei ole piisav. Nad juhivad tähelepanu ka tõsiasjale, et käibemaksu ja
tollimaksude kogumise tagamine ei ole tõhus. Liikmesriigid ei suuda käibemaksu alalaekumise
kohta esitada usaldusväärseid ja ühiseid hinnanguid, ehk seda, kui palju tuleks koguda ja kui palju
tegelikult kogutakse. Üldiselt ei suuda maksuhaldurid tagada, et õige käibemaksusumma
makstakse õigele liikmesriigile õigel ajal.
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Lisaks märgivad audiitorid, et piiriülese e-kaubanduse üle puudub tõhus kontroll. Riikide
maksuhaldurite teostatavad kontrollid on nõrgad ja komisjoni järelevalvetegevus on ebapiisav,
ütlevad audiitorid. Näiteks ei saa EL ära hoida sellist kuritarvitamist nagu kauba tahtlik
alahindamine alla käibemaksu- ja/või tollimaksuvabastuste piirmäära.
2021. aastal jõustuvate uute sätete puhul kinnitavad audiitorid, et arengud on olnud positiivsed.
Kõnealuste sätete eesmärk on kõrvaldada mõningad praeguse raamistiku puudused, sh lünga,
mis puudutab vahendajate käibemaksukohustust. Olulised küsimused vajavad siiski veel
lahendamist. Eelkõige leiavad audiitorid, et uute eeskirjade jõustumisel on kauba alahindamise
jätkumine väga tõenäoline.
Et tuvastatud probleeme paremini lahendada, esitatakse aruandes komisjonile ja liikmesriikidele
mitmeid soovitusi. Muu hulgas soovitavad audiitorid
•

hoolikalt kontrollida, kas kauplejad täidavad käibemaksu/tollimaksude arvutamiseks
seatud piirmäärasid,

•

töötada välja metoodika nõuete täitmisest tuleneva käibemaksu alalaekumise
hindamiseks,

•

uurida sobivate tehnoloogiapõhiste süsteemide kasutamist, et võidelda
käibemaksupettuste vastu e-kaubanduses.

Toimetajatele
ELi tolliõigus on põhiliselt sätestatud liidu tolliseadustikus ja käibemaksu reguleerib
käibemaksudirektiiv.
Paljusid aruandes nimetatud probleeme kavatseti käsitleda ELi nn e-kaubanduse paketis, mille
Euroopa Komisjon esitas 1. detsembril 2016 ja nõukogu võttis vastu 2017. aasta lõpus. Ekaubanduse pakett koostati ELi digitaalse ühtse turu strateegia raames. Esimesed
käibemaksureformid jõustusid 1. jaanuaril 2019. Muud meetmed jõustuvad 2021. aastal.
Eriaruanne nr 12/2019: „E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid
vajavad lahendamist“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23
keeles.
Käibemaksu ja tolli küsimusi käsitleti ka muudes hiljutistes Euroopa Kontrollikoja eriaruannetes,
eelkõige eriaruandes nr 24/2015, mis käsitles võitlust ühendusesisese käibemaksupettusega, ning
eriaruandes nr 19/2017 impordiprotseduuride kohta.
Euroopa Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu
Nõukogule ning ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid,
ettevõtlusringkondade sidusrühmad ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa meie
aruannetes esitatud soovitustest viiakse ka ellu.
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