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Priopćenje za medije

Luxembourg, 16. srpnja 2019.

E-trgovina je i dalje izložena izbjegavanju plaćanja
PDV-a i carina, poručuju revizori EU-a
Još nisu pronađena rješenja za mnoge od izazova pri naplati točnih iznosa PDV-a i carina u
e-trgovini, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda (Sud). Naime, kontrole koje
obavlja EU nisu dostatne za sprječavanje prijevara i otkrivanje zlouporabe, a izvršenje naplate
još nije djelotvorno. Međutim, nedavnim izmjenama i novim odredbama za 2021. otklanja se
niz otkrivenih nedostataka, poručuju revizori.
Za utvrđivanje carinske i porezne politike te strategija i zakonodavstva u tim područjima na razini
EU-a odgovorna je Europska komisija. Kao i za ostalu robu i ostale usluge, za naplatu PDV-a i
carina na transakcije u području prekogranične e-trgovine odgovorne su države članice. Po samoj
svojoj naravi e-trgovina je osobito izložena nepravilnostima u tom pogledu.
Revizori su procijenili je li Komisija uvela kvalitetan regulatorni i kontrolni okvir i jesu li kontrolne
mjere država članica doprinijele jamčenju cjelovite naplate PDV-a i carina na robu i usluge kojima
se trguje na internetu. Također su razmotrili vjerojatan učinak zakonodavnih izmjena paketa
propisa o PDV-u u e-trgovini koji će stupiti na snagu 2021.
„Svaki iznos PDV-a i carina koji se ne naplati utječe na proračune država članica i EU-a”, izjavila je
Ildikó Gáll-Pelcz, članica Europskog revizorskog suda zadužena za ovo izvješće. „E-trgovina je
naročito podložna zlouporabi te pitanje njezine izloženosti nepravilnostima i prijevarama još nije
u cijelosti riješeno.”
Međunarodna suradnja presudna je za jamčenje cjelovitosti naplate prihoda od e-trgovine.
Međutim, revizori napominju da postojeći mehanizmi nisu u potpunosti iskorišteni te da
razmjena informacija među državama članicama i sa zemljama izvan EU-a nije na
zadovoljavajućoj razini. Povrh toga, revizori naglašavaju da izvršenje naplate PDV-a i carina nije
djelotvorno. Države članice nisu u mogućnosti pružiti pouzdane i zajedničke procjene manjka
prihoda od PDV-a, odnosno razlike između iznosa koji bi se trebao naplatiti i stvarno naplaćenog
iznosa. Općenito govoreći, porezna tijela ne mogu zajamčiti da se točan iznos PDV-a uplaćuje
pravoj državi članici u pravo vrijeme.

U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke tematskog izvješća Europskog revizorskog suda. Cjeloviti tekst izvješća dostupan je
na eca.europa.eu.
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Revizori dodatno upozoravaju na nedostatak djelotvornih kontrola nad prekograničnom
e-trgovinom. Navode da kontrole koje provode nacionalna porezna tijela nisu zadovoljavajuće i
da aktivnosti praćenja koje provodi Komisija nisu dovoljne. Primjerice, EU ne može spriječiti
zlouporabu kao što je namjerno prijavljivanje vrijednosti robe manjom od stvarne, odnosno ispod
praga za izuzeća od PDV-a i/ili carine.
Kad je riječ o novim odredbama koje će stupiti na snagu 2021., revizori ih vide kao pomak u
pravom smjeru. Cilj im je riješiti neke od nedostataka u trenutačnom okviru, uključujući
nedostatke u pogledu obveze plaćanja PDV-a na razini posrednika. Međutim, i dalje je potrebno
riješiti neka važna pitanja. Konkretno, revizori smatraju da će se prijavljivanje vrijednosti manjom
od stvarne vrlo vjerojatno nastaviti i nakon uvođenja novih pravila.
Kako bi se pronašla bolja rješenja za utvrđene izazove, na kraju izvješća iznesen je niz preporuka
Komisiji i državama članicama. Među ostalim, revizori od njih traže:
•

da pažljivo provjeravaju pridržavaju li se trgovci novih pragova za naplatu PDV-a/carina

•

da razviju metodologiju za izradu procjena manjka prihoda od PDV-a

•

da istraže mogućnosti uporabe tehnoloških sustava naplate nameta kao sredstva za
borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine.

Napomene za urednike
Carinsko zakonodavstvo EU-a utvrđeno je u prvom redu u Carinskom zakoniku Unije, dok je
pitanje PDV-a uređeno Direktivom o PDV-u.
„Paketom propisa o e-trgovini” EU-a, koji je Europska komisija predložila 1. prosinca 2016., a
Vijeće donijelo krajem 2017. godine, željelo se pronaći rješenje za niz nedostataka o kojima je
riječ u ovom izvješću. Taj je paket sastavljen u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta
EU-a. Prve reforme u pogledu PDV-a stupile su na snagu 1. siječnja 2019. Druge će mjere stupiti
na snagu 2021.
Tematsko izvješće br. 12/2019 „E-trgovina: za velik dio izazova pri naplati PDV-a i carina tek treba
pronaći rješenje” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a.
O pitanjima PDV-a i carina već je bilo riječi i u drugim nedavno objavljenim tematskim izvješćima
Suda, posebice u tematskom izvješću br. 24/2015 o borbi protiv prijevara unutar Zajednice u
području PDV-a i tematskom izvješću br. 19/2017 o uvoznim postupcima.
Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim
zainteresiranim stranama, kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i
predstavnici civilnog društva. Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede
se u djelo.
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