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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. liepos 16 d. 

„E. prekyba vis dar pažeidžiama PVM ir muitų 
mokesčių vengimo“, – teigia ES auditoriai 
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, vis dar reikia išspręsti daug sunkumų, 
renkant teisingas PVM ir muitų sumas e. prekybos srityje. Visų pirma, ES kontrolės priemonės 
yra nepakankamos, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui ir nustatytas piktnaudžiavimas, o 
surinkimo vykdymo užtikrinimas vis dar nėra veiksmingas. Tačiau auditoriai teigia, kad 
naujausiais pokyčiais ir naujomis 2021 m. nuostatomis sprendžiama nemažai nustatytų 
trūkumų. 

Europos Sąjungoje už muitų ir mokesčių politikos, strategijų ir teisės aktų nustatymą yra 
atsakinga Europos Komisija. Valstybės narės renka PVM ir muitus, susijusius su tarpvalstybiniais 
e. prekybos sandoriais, kaip ir bet kurių kitų prekių ir paslaugų atveju. Dėl elektroninės prekybos 
pobūdžio šioje srityje ypač dažnai pasitaiko pažeidimų.  

Auditoriai įvertino, ar Komisija nustatė patikimą reguliavimo ir kontrolės sistemą ir ar valstybių 
narių kontrolės priemonės padėjo užtikrinti visišką PVM ir muitų, mokėtinų už internetu 
parduodamas prekes ir paslaugas, surinkimą. Jie taip pat nagrinėjo tikėtiną teisės aktų, susijusių 
su PVM elektroninės prekybos dokumentų rinkiniu, kuris įsigalios 2021 m., pakeitimų poveikį. 

„Bet koks PVM ir muito mokesčių surinkimo trūkumas daro poveikį valstybių narių ir ES 
biudžetams, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Ildikó Gáll-Pelcz. 
E. prekyba yra ypač atvira piktnaudžiavimui, o jos pažeidžiamumas pažeidimams ir sukčiavimui 
dar nėra visiškai sumažintas.“ 

Siekiant užtikrinti, kad iš e. prekybos būtų surenkamos visos pajamos, būtinas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Tačiau auditoriai pažymi, kad nėra visiškai išnaudojamos visos įdiegtos 
priemonės, o valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių keitimasis informacija yra nepakankamas. 
Be to, auditoriai akcentuoja, kad PVM ir muitų surinkimo vykdymo užtikrinimas nėra veiksmingas. 
Valstybės narės negali pateikti pagrįstų ir bendrų PVM nepriemokos įverčių, t. y. skirtumo tarp to, 
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kas turėtų būti renkama ir kas faktiškai surenkama. Apskritai mokesčių administratoriai negali 
užtikrinti, kad teisinga PVM suma būtų sumokėta teisingai valstybei narei teisingu laiku. 

Auditoriai taip pat nurodo, kad trūksta veiksmingų kontrolės priemonių, susijusių su 
tarpvalstybine elektronine prekyba. Jie teigia, kad patikros, kurias atlieka nacionalinės mokesčių 
institucijos, yra silpnos, o Komisijos stebėjimo veikla yra nepakankama. Pavyzdžiui, ES negali 
užkirsti kelio piktnaudžiavimui, kaip antai tyčiniam nepakankamam prekių žemiau atleidimui nuo 
PVM ir (arba) muito taikomų ribų.  

Auditoriai pripažįsta teigiamus naujųjų nuostatų, kurios įsigalios 2021 m., pokyčius. Jais siekiama 
pašalinti kai kuriuos dabartinės sistemos trūkumus, įskaitant tarpininkų PVM įsipareigojimo 
nepriemoką. Tačiau vis dar reikia spręsti svarbius probleminius klausimus. Visų pirma, auditoriai 
mano, kad labai tikėtina, kad pagal naujas taisykles nepakankami įvertinimai ir toliau bus 
vykdomi. 

Siekiant geriau spręsti nustatytus sunkumus, ataskaitoje daromos išvados pateikiant keletą 
rekomendacijų Komisijai ir valstybėms narėms. Be kita ko, auditoriai jų prašo:  

• atidžiai patikrinti prekybininkų PVM ir (arba) muitų atitikties ribas; 

• parengti metodiką, pagal kurią būtų rengiami PVM reikalavimų laikymosi skirtumo 
įverčiai;  

• ištirti, kaip galima naudoti tinkamas „technologijomis pagrįstas“ mokesčių surinkimo 
sistemas, skirtas spręsti PVM sukčiavimo, susijusio su e. prekyba, problemą; 
 
 

Pastabos leidėjams 

ES muitų teisės pagrindą iš esmės sudaro Sąjungos muitinės kodeksas, o PVM reglamentuojamas 
PVM direktyvoje.  

ES „elektroninės prekybos dokumentų rinkiniu“, kurį Europos Komisija pasiūlė 2016 m. gruodžio 
1 d., o Taryba priėmė 2017 m. pabaigoje, buvo siekiama spręsti nemažai šioje ataskaitų aptartų 
trūkumų. Šis dokumentų rinkinys buvo parengtas vadovaujantis ES bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategija. Pirmosios su PVM susijusios reformos įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d. Kitos 
priemonės įsigalios 2021 m. 

Specialioji ataskaita Nr. 12/2019 „Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir 
muitų surinkimu susijusių iššūkių“ paskelbta Europos Audito Rūmų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu) 23 ES kalbomis. 

PVM ir muitų klausimai taip pat buvo aptarti kitose naujausiose Audito Rūmų specialiosiose 
ataskaitose, visų pirma Specialiojoje ataskaitoje Nr. 24/2015 dėl kovos su sukčiavimu PVM 
Bendrijos viduje ir Specialiojoje ataskaitoje Nr. 19/2017 dėl importo procedūrų. 

Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei 
kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. 
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