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Съобщение за пресата 
Люксембург, 16 юли 2019 г. 

Електронната търговия все още е податлива на 
укриване на ДДС и мита, според одиторите на 
ЕСП 
В новия доклад на Европейската сметна палата се посочва, че все още не са решени 
редица предизвикателства, свързани със събирането на правилния размер на ДДС и 
митата за стоките и услугите, търгувани по електронен път. По-специално, проверките на 
ЕС са недостатъчни, за да се предотвратят измамите и да се разкрият злоупотребите, а 
принудителното събиране на ДДС и мита не функционира ефективно. Одиторите обаче 
посочват, че скорошните промени и новите разпоредби за 2021 г. са насочени към 
редица от идентифицираните слабости. 

Европейската комисия отговаря за определянето на политиките, стратегиите и 
законодателството в областта на митниците и данъчното облагане в ЕС. Както при всички 
други стоки и услуги, държавите членки събират ДДС и мита и върху трансграничните 
търговски сделки, извършвани по електронен път. По своето естество електронната 
търговия е особено податлива на нередности в това отношение.  

Одиторите провериха дали Комисията е създала стабилна рамка за регулиране и контрол и 
дали мерките за контрол на държавите членки са помогнали да се гарантира пълното 
събиране на ДДС и митата, дължими за стоките и услугите, които се търгуват по електронен 
път. Те също разгледаха и вероятното въздействие на законодателните промени в пакета за 
ДДС върху електронната търговия, който ще влезе в сила през 2021 г. 

„Всеки проблем при събирането на ДДС и митата се отразява на бюджета на 
държавите членки и на ЕС“, заяви Илдико Гал-Пелц — членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за доклада. „Електронната търговия е особено податлива на 
злоупотреби и нейната уязвимост към нередности и измами все още не е напълно 
преодоляна“. 

Международното сътрудничество е от съществено значение за гарантиране на пълната 
събираемост на данъците и митата от електронната търговия. Одиторите обаче отбелязват, 
че съществуващите договорености не се използват изцяло и обменът на информация 
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между държавите членки, както и с държави извън ЕС, е недостатъчен. Освен това 
одиторите подчертават, че принудителното събиране на ДДС и мита не е ефективно. 
Държавите членки не са в състояние да предоставят солидни и общи оценки за 
несъбраните приходи от ДДС, т.е. разликата между сумите, които следва да бъдат събрани, 
и действително събраните средства. Като цяло данъчните органи не могат да гарантират, че 
се изплащат правилните суми на ДДС в точния момент и в съответните държави членки. 

Сметната палата допълнително изтъква липсата на ефективен контрол върху 
трансграничната електронна търговия. Според нея проверките, извършвани от 
националните данъчни органи, са слаби, а дейностите на Комисията по мониторинг са 
недостатъчни. ЕС не е в състояние да предотврати злоупотреби, като например умишлено 
занижаване на стойността на стоките под прага на освобождаване от ДДС и/или мита.  

По отношение на новите разпоредби, които ще влязат в сила през 2021 г., одиторите 
потвърждават положителното развитие. Те имат за цел да отстранят някои слабости на 
настоящата рамка, включително пропуските по отношение на отговорността на 
посредниците за ДДС. Все още обаче следва да бъдат разрешени някои важни въпроси. По-
конкретно одиторите считат, че е много вероятно занижаването на цените да продължи и 
при новите правила. 

С цел по-добро насочване към установените предизвикателства, в доклада се отправят 
редица препоръки към Комисията и държавите членки. Наред с другото, одиторите 
призовават те:  

• да проверяват внимателно спазването на праговете по отношение на ДДС/митата от 
страна на търговците; 

• да разработят методология за изготвяне на оценки за несъответствието в събраните 
от ДДС суми;  

• да проучат прилагането на подходящи „базирани на технологии“ системи за 
събиране на дължимите суми с цел борба с измамите с ДДС в областта на 
електронната търговия. 
 

 
Бележки към редакторите 

Митническото право на ЕС е определено главно в Митническия кодекс на Съюза, а ДДС се 
урежда от Директивата за ДДС.  

„Пакетът на ЕС относно електронната търговия“, предложен от Европейската комисия на 
1 декември 2016 г. и приет от Съвета в края на 2017 г., има за цел да спомогне за 
справянето с редица слабости, обсъдени в доклада. Той е изготвен в рамките на стратегията 
на ЕС за цифровия единен пазар. Първите реформи по отношение на ДДС влязоха в сила на 
1 януари 2019 г. Други мерки ще влязат в сила през 2021 г. 

Специален доклад № 12/2019 „Електронна търговия – не са преодолени редица 
предизвикателства при събирането на ДДС и мита“ е публикуван на уебсайта на ЕСП 
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 
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Темата за ДДС и митата е засегната още и в други специални доклади на ЕСП, по-конкретно 
специален доклад № 24/2015 относно борбата с измамите с ДДС в рамките на Общността и 
специален доклад № 19/2017 във връзка с процедурите за внос. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както 
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, бизнеса и 
представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, отправени от 
ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. 

 

Лице за контакт с медиите относно този доклад 

Венсан Бурже – Eл. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tел.: (+352) 4398 47502 Mоб. тел.: (+352) 691 551 502 
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