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Pressmeddelande 
Luxemburg den 16 juli 2019 

Fortsatt fusk med moms och tullar i e-handeln, 
säger EU:s revisorer 
En korrekt uppbörd av moms- och tullbelopp vid e-handel är fortfarande problematisk i många 
avseenden, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. EU:s kontroller räcker inte för 
att förebygga och upptäcka bedrägeri samtidigt som uppbörden fortfarande inte verkställs 
ändamålsenligt. Men tack vare den senaste utvecklingen och nya bestämmelser för 2021 
avhjälps ett antal identifierade brister, säger revisorerna. 

Inom EU ansvarar Europeiska kommissionen för beslut om tull- och skattepolitik samt för 
strategier och lagstiftning. Precis som för alla andra varor och tjänster uppbär medlemsstaterna 
moms och tullar på gränsöverskridande e-handelstransaktioner. E-handelns karaktär gör att den 
är särskilt utsatt för oriktigheter i detta avseende.  

Revisorerna bedömde om kommissionen hade etablerat ett sunt regelverk och kontrollsystem 
och huruvida medlemsstaternas kontrollåtgärder bidrog till att säkerställa att moms och tullar för 
varor och tjänster som handlas via internet uppbärs i sin helhet. De bedömde även de sannolika 
verkningarna av e-handelspaketets lagändringar som kommer att träda i kraft 2021. 

”Brister i uppbörden av moms och tullar påverkar både EU:s och medlemsstaternas budgetar”, 
sade Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”E-handeln 
är särskilt utsatt för missbruk, och sårbarheten för oriktigheter och bedrägeri har ännu inte helt 
motverkats.” 

Internationellt samarbete är en förutsättning för att alla inkomster från e-handeln ska kunna 
uppbäras. Revisorerna konstaterar dock att de existerande arrangemangen inte utnyttjas fullt ut 
och att informationsutbytet mellan medlemsstater och länder utanför EU är otillräckligt. 
Dessutom verkställs uppbörden av moms och tullar inte på ett ändamålsenligt sätt, understryker 
revisorerna. Medlemsstaterna kan inte tillhandahålla sunda och gemensamma uppskattningar av 
momsefterlevnadsgapet, det vill säga skillnaden mellan vad som ska uppbäras och vad som 
verkligen uppbärs. Generellt klarar skattemyndigheterna inte att se till att rätt momsbelopp 
betalas till rätt medlemsstat vid rätt tidpunkt. 
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Revisorerna påpekar också att det saknas ändamålsenliga kontroller för gränsöverskridande e-
handel. De nationella skattemyndigheternas kontroller är bristfälliga och kommissionens 
övervakningsinsatser otillräckliga, säger de. EU kan till exempel inte förebygga missbruk i form av 
avsiktlig undervärdering av varor under tröskelvärdena för moms- och/eller tullbefrielse.  

De nya bestämmelser som kommer att träda i kraft 2021 ser revisorerna som en positiv 
utveckling. Bestämmelserna syftar till att åtgärda några av bristerna i den nuvarande ramen, 
bland annat när det gäller momsskyldigheten för mellanhänder. Viktiga frågor återstår dock att 
lösa. Framför allt ser revisorerna det som mycket sannolikt att undervärderingarna kommer att 
fortsätta även med de nya reglerna. 

Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer om hur kommissionen och medlemsstaterna 
bättre kan ta sig an de utmaningar som identifierats. Revisorerna ber dem bland annat att  

• noggrant kontrollera handlarnas efterlevnad av tröskelvärden för moms och tullar, 

• utarbeta en metod för att göra uppskattningar av momsefterlevnadsgapet,  

• utreda användningen av lämpliga ”teknikbaserade” uppbördssystem för att motverka 
momsbedrägerier vid e-handel. 

 
 

Meddelande till redaktörer 

EU:s tullagstiftning fastställs framför allt i unionens tullkodex, medan momsen styrs av 
momsdirektivet.  

Syftet med EU:s ”e-handelspaket”, som föreslogs av Europeiska kommissionen den 1 december 
2016 och antogs av rådet i slutet av 2017, var att åtgärda ett antal av bristerna som diskuteras i 
rapporten. Paketet utarbetades inom ramen för EU:s strategi för den digitala inre marknaden. De 
första reformerna på momsområdet trädde i kraft den 1 januari 2019. Andra åtgärder kommer 
att träda i kraft 2021. 

Särskild rapport nr 12/2019 E-handel: uppbörden av moms och tullar är fortfarande problematisk 
i många avseenden finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

Moms- och tullfrågor har också behandlats i andra särskilda rapporter från revisionsrätten, bland 
annat särskild rapport nr 24/2015 om att motverka gemenskapsinternt momsbedrägeri och 
särskild rapport nr 19/2017 om importförfaranden. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. 
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