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Il-Lussemburgu, is-16 ta’ Lulju 2019

Il-kummerċ elettroniku għadu vulnerabbli għallevażjoni tal-VAT u tad-dazji doganali, jgħidu lAwdituri tal-UE
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ħafna sfidi relatati mal-ġbir talammonti korretti tal-VAT u tad-dazji doganali fil-qasam tal-kummerċ elettroniku għad iridu jiġu
riżolti. B’mod partikolari, il-kontrolli tal-UE mhumiex suffiċjenti biex tiġi pprevenuta l-frodi u
biex jinqabdu każijiet ta’ abbuż, filwaqt li l-infurzar tal-ġbir għadu mhuwiex effettiv. L-awdituri
jgħidu li, madankollu, l-iżviluppi reċenti u d-dispożizzjonijiet il-ġodda għall-2021 jindirizzaw
għadd ta’ dgħufijiet li ġew identifikati.
Fl-UE, il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għall-istabbiliment ta’ politiki, strateġiji u
leġiżlazzjoni relatati mad-dwana u mat-tassazzjoni. Fir-rigward ta’ kull oġġett u servizz ieħor, lIstati Membri jiġbru l-VAT u d-dazji doganali dovuti fuq it-tranżazzjonijiet transfruntieri fil-qasam
tal-kummerċ elettroniku. Min-natura tiegħu stess, il-kummerċ elettroniku huwa partikolarment
suxxettibbli għal irregolaritajiet f’dan ir-rigward.
L-awdituri eżaminaw jekk il-Kummissjoni kinitx stabbiliet qafas regolatorju u ta’ kontroll sod, u
jekk il-miżuri ta’ kontroll adottati mill-Istati Membri għenux biex jiġi żgurat li l-VAT u d-dazji
doganali dovuti fuq l-oġġetti u s-servizzi nnegozjati fuq l-Internet jinġabru fit-totalità tagħhom.
Huma qiesu wkoll l-impatt probabbli tal-bidliet leġiżlattivi relatati mal-pakkett dwar il-VAT għallkummerċ elettroniku, li se jidħlu fis-seħħ fl-2021.
“Kull nuqqas fil-ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali jaffettwa l-baġits tal-Istati Membri u tal-UE”,
qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Ilkummerċ elettroniku jista’ b’mod partikolari jagħti lok għall-abbuż, u l-vulnerabbiltà tiegħu għallirregolaritajiet u għall-frodi għadha ma ġietx immitigata għalkollox.”

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu.
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Il-kooperazzjoni internazzjonali hija essenzjali biex tiġi żgurata l-kompletezza tal-ġbir tad-dħul
mill-kummerċ elettroniku. L-awdituri josservaw, madankollu, li l-arranġamenti stabbiliti mhumiex
qed jiġu sfruttati għalkollox, u li l-iskambju ta’ informazzjoni fost l-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi
mhuwiex suffiċjenti. Barra minn hekk, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-infurzar tal-ġbir
tal-VAT u tad-dazji doganali mhuwiex effettiv. L-Istati Membri mhumiex qed ikunu kapaċi
jipprovdu stimi sodi u komuni tad-diskrepanza tal-VAT, jiġifieri d-differenza bejn l-ammont li
mistenni jinġabar u dak li fil-fatt jinġabar. B’mod ġenerali, l-awtoritajiet tat-taxxa ma jistgħux
jiżguraw li l-ammont korrett tal-VAT qed jitħallas lill-Istat Membru t-tajjeb fiż-żmien dovut.
L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni wkoll għan-nuqqas ta’ kontrolli effettivi fuq il-kummerċ elettroniku
transfruntier. Huma jgħidu li l-kontrolli mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa huma
dgħajfa, u l-attivitajiet ta’ monitoraġġ li jsiru mill-Kummissjoni mhumiex suffiċjenti. Pereżempju, lUE mhix kapaċi tipprevieni l-abbuż, bħas-sottovalutazzjoni intenzjonata ta’ oġġetti biex il-valur
tagħhom ikun aktar baxx mis-sollijiet għall-eżenzjonijiet mill-VAT u/jew mid-dazji doganali.
Rigward id-dispożizzjonijiet il-ġodda li se jidħlu fis-seħħ fl-2021, l-awdituri jirrikonoxxu l-iżviluppi
pożittivi li saru. Dawn għandhom l-għan li jirriżolvu xi wħud mid-dgħufijiet tal-qafas attwali,
inkluża d-diskrepanza fl-obbligazzjoni tal-VAT min-naħa tal-intermedjarji. Madankollu, għad
hemm kwistjonijiet importanti li jridu jiġu indirizzati. B’mod partikolari, l-awdituri jqisu li huwa
ferm probabbli li s-sottovalutazzjonijiet ikomplu jitwettqu taħt ir-regoli l-ġodda.
Biex l-isfidi identifikati jiġu indirizzati aħjar, ir-rapport jikkonkludi b’għadd ta’
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri. Fost affarijiet oħra, l-awdituri
jitolbuhom biex:
•

jivverifikaw b’attenzjoni jekk in-negozjaturi jkunux qed jikkonformaw mas-sollijiet għaddwana/għall-VAT;

•

jiżvluppaw metodoloġija biex jipproduċu stimi tad-diskrepanza fil-konformità tal-VAT;

•

jesploraw l-użu ta’ sistemi ta’ ġbir adatti li jkunu “bbażati fuq it-teknoloġija” biex
jindirizzaw il-frodi tal-VAT fil-qasam tal-kummerċ elettroniku.

Noti lill-Edituri
Il-liġi doganali tal-UE hija stabbilita prinċipalment fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, filwaqt li l-VAT
hija rregolata mid-Direttiva tal-VAT.
Il-“pakkett dwar il-kummerċ elettroniku” tal-UE, propost mill-Kummissjoni Ewropea fl1 ta’ Diċembru 2016 u adottat mill-Kunsill fi tmiem l-2017, kien intenzjonat li jindirizza għadd ta’
dgħufijiet diskussi fir-rapport. Dan tfassal fi ħdan il-qafas tal-Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali
għall-UE. L-ewwel riformi fir-rigward tal-VAT saru effettivi fl-1 ta’ Jannar 2019. Miżuri oħra se jsiru
effettivi fl-2021.
Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2019 “Kummerċ elettroniku: ħafna mill-isfidi relatati mal-ġbir tal-VAT u
tad-dazji doganali għad iridu jiġu riżolti” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi
23 lingwa tal-UE.
Il-kwistjonijiet relatati mal-VAT u mad-dwana kienu wkoll is-suġġett ta’ rapporti speċjali reċenti
oħra maħruġa mill-QEA, b’mod partikolari r-Rapport Speċjali Nru 24/2015 dwar l-indirizzar tal-frodi
intra-Komunitarja tal-VAT u r-Rapport Speċjali Nru 19/2017 dwar il-proċeduri ta’ importazzjoni.
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Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u rrappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu firrapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika.
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Vincent Bourgeais – Email: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502

3

