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O Tribunal de Contas Europeu vai examinar o IVA e os direitos 
aduaneiros no comércio eletrónico 

O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria para verificar com que eficácia a UE 
está a dar resposta aos desafios colocados pelo comércio eletrónico em termos de IVA e de 
direitos aduaneiros. O Tribunal vai analisar o quadro regulamentar e de controlo da Comissão 
Europeia em matéria de comércio eletrónico e a cooperação entre os Estados-Membros, a fim 
de garantir que o IVA e os direitos aduaneiros das operações de comércio eletrónico são 
integralmente cobrados. O Tribunal publicou hoje uma nota de enquadramento sobre a 
cobrança de IVA e de direitos aduaneiros no comércio eletrónico, enquanto fonte de 
informação para os interessados neste tema.  

A União Europeia incentiva o comércio eletrónico para garantir que as empresas e os 
consumidores possam comprar e vender na Internet a nível internacional da mesma forma que o 
fariam nos mercados locais. No entanto, o comércio eletrónico continua a ser vulnerável a 
irregularidades relativamente ao IVA e aos direitos aduaneiros. Esta situação prejudica 
diretamente os orçamentos dos Estados-Membros e, indiretamente, o orçamento da UE, pois 
reduz as contribuições dos Estados-Membros baseadas nos direitos aduaneiros e no IVA. A 
Comissão Europeia estima que as perdas globais de IVA no comércio eletrónico transfronteiriço 
resultantes da isenção das remessas de baixo valor alcancem os 5 mil milhões de euros por ano. 

"Até agora, a cobrança de IVA e de direitos aduaneiros no comércio eletrónico transfronteiriço 
tem sido propensa a irregularidades. Em especial, as disposições em vigor permitem abusos por 
parte de fornecedores de países terceiros, o que coloca os comerciantes da UE em grave 
desvantagem e leva à perda de receitas para a União", afirma Ildikó Gáll-Pelcz, o Membro do 
Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. 

Embora o mercado único tenha abolido os controlos fronteiriços no comércio intra-UE entre 
Estados-Membros, os controlos aduaneiros continuam a ser aplicados nas fronteiras externas da 
União a todas as mercadorias provenientes de fora da UE que entram em cada Estado-Membro. 
Os serviços prestados digitalmente a partir de países terceiros constituem um especial risco a 
este respeito, uma vez que, não cruzando fisicamente qualquer fronteira, não estão sujeitos aos 
mesmos controlos que as mercadorias que entram na União. 

A auditoria inclui visitas aos Países Baixos, Áustria, Alemanha, Irlanda e Suécia. O relatório deverá 
ser publicado em meados de 2019. 
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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens da nota 
de enquadramento do Tribunal de Contas Europeu. O texto integral do documento encontra-se 
em www.eca.europa.eu. 
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