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ELi audiitorid uurivad e-kaubanduse käibemaksu ja tollimakse 

Euroopa Kontrollikoda viib läbi auditi, et välja selgitada, kui tõhusalt tegeleb EL e-kaubanduse 
käibemaksu ja tollimaksudega seotud probleemidega. Uuritakse Euroopa Komisjoni e-
kaubanduse ja liikmesriikidevahelise koostöö õigus- ja kontrolliraamistikku eesmärgiga tagada, 
et e-kaubanduse tehingute puhul kogutakse käibemaks ja tollimaksud täies ulatuses. Täna 
avaldasid audiitorid taustdokumendi e-kaubanduse käibemaksu ja tollimaksude kogumise 
kohta, mis pakub asjast huvitatutele rohkem teavet.  

Euroopa Liit soodustab e-kaubandust, tagamaks, et ettevõtjad ja tarbijad saaksid osta ja müüa 
rahvusvahelisel turul ehk internetis nii nagu kohalikul turul. Samas mõjutavad e-kaubandust 
käibemaksu ja tollimaksudega seotud rikkumised. See mõjutab otseselt liikmesriikide eelarveid 
ning kaudselt ELi eelarvet, sest see vähendab liikmesriikide tollimakse ja käibemaksupõhiseid 
osamakseid. Euroopa Komisjoni hinnangul on väikese väärtusega saadetiste 
käibemaksuvabastusest tulenev maksukadu piiriüleses e-kaubanduses 5 miljardit eurot aastas. 

„Siiani on käibemaksu ja tollimaksude sissenõudmist piiriüleses e-kaubanduses ohustanud 
õigusnormide rikkumise risk. Eelkõige võivad praegust korda kuritarvitada tarnijad väljastpoolt 
ELi. See seab ELi ettevõtjad tunduvalt halvemasse olukorda ning põhjustab ELi jaoks tulude kadu,“ 
ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Ildikó Gáll-Pelcz. 

Kui ühtse turuga kaotati liikmesriikide vahelise ELi-sisese kaubanduse piirikontroll, siis liidu 
välispiiridel kohaldatakse endiselt tollikontrolli ja see kehtib kõigi ELi liikmesriikidesse sisenevate 
liiduväliste kaupade suhtes. Sellega seoses kujutavad endast erilist ohtu väljaspool ELi osutatavad 
digitaalteenused – kuna teenused ei ületa füüsiliselt ühtki piiri, ei kohaldata nende suhtes samu 
kontrolle mis ELi sisenevate kaupade suhtes. 

Auditi raames külastatakse Madalmaid, Austriat, Saksamaad, Iirimaad ja Rootsit. Aruanne on 
kavas avaldada 2019. aasta keskel. 

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja taustdokumendi põhisõnumid. 
Taustdokument on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx

