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W handlu elektronicznym wciąż występuje
uchylanie się od podatku VAT i należności celnych
– stwierdzili unijni kontrolerzy
Wiele problemów związanych z poborem stosownych kwot podatku VAT i należności celnych z
tytułu handlu elektronicznego wciąż czeka na rozwiązanie – stwierdzono w nowym
sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Unijne mechanizmy kontroli są
zawodne, jeśli chodzi o zapobieganie oszustwom i wykrywanie nadużyć, a egzekwowanie
poboru opłat pozostaje nieskuteczne. Kontrolerzy podkreślają jednak, że ostatnie zmiany w tej
dziedzinie i przepisy, które mają wejść w życie w 2021 r., eliminują wiele z wykrytych uchybień.
W UE za ustanawianie polityki w dziedzinie ceł i opodatkowania oraz opracowywanie strategii i
przepisów prawa w tych obszarach odpowiada Komisja Europejska. Podobnie jak w przypadku
wszelkich innych towarów i usług, państwa członkowskie pobierają podatek VAT i należności
celne z tytułu transakcji transgranicznych w ramach handlu elektronicznego. Ze względu na swój
charakter handel elektroniczny jest szczególnie narażony na nieprawidłowości w tym zakresie.
Kontrolerzy ocenili, czy Komisja ustanowiła solidne ramy regulacji i kontroli oraz czy działania
kontrolne państw członkowskich przyczyniły się do zagwarantowania, że kwoty podatku VAT i
należności celnych pobranych z tytułu handlu elektronicznego są kompletne. Przeanalizowali
ponadto prawdopodobny wpływ tych przepisów zmieniających przewidzianych w pakiecie
dotyczącym podatku VAT w handlu elektronicznym, które wejdą w życie w 2021 r.
– Wszelkie ubytki w poborach podatku VAT i należności celnych wpływają niekorzystnie na
budżety państw członkowskich i UE – podkreśliła Ildikó Gáll-Pelcz, członek Trybunału
odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Handel elektroniczny jest szczególnie narażony na
nadużycia. Zagrożeń związanych z nieprawidłowościami i oszustwami nie wyeliminowano jeszcze
w pełni.
Dla pobierania kompletnych należności z tytułu handlu elektronicznego kluczowe znaczenie ma
współpraca międzynarodowa. Kontrolerzy odnotowują jednak, że nie wykorzystuje się w pełni
istniejących mechanizmów, a wymiana informacji między państwami członkowskimi oraz z
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państwami trzecimi jest niewystarczająca. Zwracają ponadto uwagę, że egzekwowanie poboru
podatku VAT i należności celnych pozostaje nieskuteczne. Państwa członkowskie nie są w stanie
przedstawić rzetelnych i wspólnych szacunków dotyczących luki w podatku VAT, tj. różnicy
między kwotami, które powinny były zostać pobrane, a kwotami faktycznie pobranymi. Ogólnie
rzecz ujmując, organy podatkowe nie mogą zagwarantować terminowego wpłacania właściwych
kwot podatku VAT na rzecz odpowiedniego państwa członkowskiego.
Kontrolerzy zauważają także, że brak jest skutecznych mechanizmów kontroli w transgranicznym
handlu elektronicznym. Odnotowują, że system kontroli przeprowadzanych przez krajowe organy
podatkowe jest słaby, a działania Komisji w zakresie monitorowania – niewystarczające.
Przykładowo, UE nie jest w stanie zapobiec nadużyciom takim jak świadome zaniżanie wartości
towarów poniżej progów zwolnienia z podatku VAT lub należności celnych.
Jeśli chodzi o nowe przepisy, które wejdą w życie w 2021 r., kontrolerzy z zadowoleniem
przyjmują wprowadzone w nich korzystne zmiany. Celem tych zmian jest wyeliminowanie
uchybień występujących w obowiązujących ramach, w tym luki w zakresie zobowiązań
pośredników z tytułu podatku VAT. Niemniej pewne istotne problemy wciąż wymagają
rozwiązań. Kontrolerzy uważają w szczególności, że proceder zaniżania wartości towarów będzie
z dużym prawdopodobieństwem trwał, pomimo wprowadzenia nowych zasad.
W sprawozdaniu przedstawiono szereg zaleceń skierowanych do Komisji i państw członkowskich.
Mają one pomóc w stawieniu czoła wykrytym wyzwaniom. Kontrolerzy zalecają między innymi:
•

staranne monitorowanie respektowania przez handlowców progów dotyczących podatku
VAT / należności celnych;

•

opracowanie metodyki pozwalającej oszacować lukę w podatku VAT wynikającą z
nieprzestrzegania przepisów;

•

zbadanie możliwości wykorzystania odpowiednich systemów poboru „opartych na
technologii” w celu zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT w handlu
elektronicznym.

Informacje dla redaktorów
Prawo celne w UE określa w dużej mierze unijny kodeks celny, kwestię podatku VAT natomiast
reguluje dyrektywa w sprawie podatku VAT.
Szereg uchybień omówionych w tym sprawozdaniu miał rozwiązać unijny „pakiet w zakresie
handlu elektronicznego”, przedstawiony przez Komisję Europejską 1 grudnia 2016 r. i przyjęty
przez Radę z końcem 2017 r. Pakiet opracowano w ramach strategii unijnego jednolitego rynku
cyfrowego. Pierwsze zmiany odnoszące się do podatku VAT weszły w życie 1 stycznia 2019 r., inne
rozwiązania natomiast zaczną obowiązywać w 2021 r.
Sprawozdanie specjalne nr 12/2019 pt. „Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z
poborem podatku VAT i należności celnych czeka na rozwiązanie” jest dostępne na stronie
internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.
Kwestie dotyczące podatku VAT i należności celnych były również przedmiotem innych niedawno
opublikowanych sprawozdań specjalnych Trybunału, w szczególności sprawozdania specjalnego nr
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24/2015 dotyczącego zwalczania wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT i
sprawozdania specjalnego nr 19/2017 dotyczącego procedur przywozu.
Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, a
także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, podmiotom związanym
z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość
zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie.
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem
Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
Tel. (+352) 4398 47502 / Tel. kom. (+352) 691 551 502
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