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E-komercija joprojām ir neaizsargāta pret
izvairīšanos no PVN un muitas nodokļa
maksāšanas, norāda ES revidenti
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu vēl jārisina daudzas problēmas, kas
saistītas ar PVN un muitas nodokļa pareizo summu iekasēšanu e-komercijā. Konkrēti,
ES pārbaudes nav pietiekamas, lai novērstu krāpšanu un atklātu ļaunprātīgas izmantošanas
gadījumus, savukārt iekasēšanas procedūra vēl arvien nav efektīva. Tomēr revidenti atzīst, ka
nesenās pārmaiņas un jaunie noteikumi, kas stāsies spēkā 2021. gadā, novērsīs vairākus
konstatētos trūkumus.
Eiropas Savienībā Komisija ir atbildīga par muitas un nodokļu politikas, stratēģijas un tiesību aktu
noteikšanu. Dalībvalstis iekasē PVN un muitas nodokļus par e-komercijas pārrobežu darījumiem
tāpat kā par jebkurām citām precēm un pakalpojumiem. E-komercijai raksturīgo īpatnību dēļ tā ir
īpaši pakļauta pārkāpumu iespējamībai šajā aspektā.
Revidenti novērtēja, vai Komisija bija izveidojusi stabilu tiesisko regulējumu un kontroles sistēmu
un vai dalībvalstu kontroles pasākumi palīdzēja nodrošināt PVN un muitas nodokļa pilnīgu
iekasēšanu par internetā tirgotām precēm un pakalpojumiem. Viņi arī apsvēra, kāda ietekme
varētu būt grozījumiem tiesību aktu kopumā par PVN e-komercijai, kurš stāsies spēkā 2021. gadā.
“Jebkādi trūkumi PVN un muitas nodokļa iekasēšanā ietekmē dalībvalstu un ES budžetu,” sacīja
par šo ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “E-komercija ir īpaši
pakļauta ļaunprātīgai izmantošanai, un vēl joprojām tā nav pilnībā aizsargāta pret pārkāpumiem
un krāpšanu.”
Lai nodrošinātu ar e-komerciju saistīto ieņēmumu iekasēšanu pilnā apmērā, ir būtiska
starptautiskā sadarbība. Tomēr revidenti norāda, ka pašreizējā kārtība netiek izmantota pilnībā
un ka informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un trešām valstīm nav pietiekama. Turklāt viņi
uzsver, ka PVN un muitas nodokļa iekasēšanas procedūra nav efektīva. Dalībvalstis nespēj sniegt
stabilas un vienotas aplēses par PVN iekasēšanas iztrūkumu, proti, par starpību starp summām,
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kas būtu jāiekasē, un summām, kas faktiski ir iekasētas. Kopumā muitas iestādes nevar
nodrošināt to, lai pareizajai dalībvalstij tiktu samaksāta pareiza PVN summa pareizajā laikā.
Revidenti norāda arī uz efektīvu kontroles pasākumu trūkumu pārrobežu e-komercijā. Dalībvalstu
muitas iestāžu veiktās pārbaudes ir vājas, bet Komisijas īstenotā uzraudzība – nepietiekama,
norāda revidenti. Piemēram, ES nespēj novērst ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, tādus kā
apzināta preču vērtības samazināšana, lai tā nepārsniegtu robežvērtību, kas noteikta
atbrīvojumiem no PVN un/vai muitas nodokļa.
Revidenti konstatē pozitīvas pārmaiņas noteikumos, kas stāsies spēkā 2021. gadā. Šo noteikumu
mērķis ir novērst dažus trūkumus pašreizējā sistēmā, tostarp nepilnības attiecībā uz starpnieku
atbildību saistībā ar PVN. Tomēr vēl ir jārisina nopietni jautājumi. Konkrēti, revidenti uzskata, ka
arī pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā, visticamāk, turpināsies pazeminātas vērtības noteikšana.
Lai labāk atrisinātu apzinātās problēmas, ziņojuma noslēgumā ir sniegti vairāki ieteikumi Komisijai
un dalībvalstīm. Cita starpā revidenti prasa:
•

rūpīgi uzraudzīt, vai tirgotāji ievēro PVN/muitas nodokļiem noteikto robežvērtību;

•

izstrādāt metodiku, kā sagatavojamas aplēses par PVN iekasēšanas iztrūkumu;

•

izskatīt, kādas ir iespējas izmantot piemērotas un tehnoloģijās balstītas nodokļu
iekasēšanas sistēmas, lai novērstu ar PVN saistītu krāpšanu e-komercijas jomā.

Piezīmes izdevējiem
ES muitas tiesības ir noteiktas Savienības Muitas kodeksā, savukārt pievienotās vērtības nodokli
reglamentē PVN direktīva.
Vairākus ziņojumā izskatītos trūkumus ir paredzēts risināt ar ES tiesību aktu kopumu par PVN ekomercijai, ko Eiropas Komisija ierosināja 2016. gada 1. decembrī un Padome pieņēma
2017. gada beigās. Tas tika izstrādāts saskaņā ar ES digitālā vienotā tirgus stratēģiju. Pirmās
reformas attiecībā uz PVN stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī. Citi pasākumi stāsies spēkā
2021. gadā.
Īpašais ziņojums Nr. 12/2019 “E-komercija: vēl jārisina daudzas problēmas, kas saistītas ar PVN un
muitas nodokļa iekasēšanu” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
Ar PVN un muitu saistīti jautājumi tika aplūkoti citos nesen publicētajos ERP ziņojumos, it sevišķi
īpašajā ziņojumā NR. 24/2015 par krāpšanas apkarošanu Kopienā saistībā ar PVN un īpašajā
ziņojumā Nr. 19/2017 par ievešanas procedūrām.
Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota.
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