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E-handel er stadig sårbar over for skatte- og
toldunddragelse, siger EU-revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er mange af udfordringerne med at
opkræve den korrekte moms og told inden for e-handel stadig ikke løst. Navnlig er EU's kontrol
utilstrækkelig til at forebygge svig og afsløre misbrug, samtidig med at håndhævelsen af
opkrævningen stadig ikke er effektiv. En række af de identificerede svagheder afhjælpes dog af
den seneste udvikling og nye bestemmelser i 2021, siger revisorerne.
I EU er Kommissionen ansvarlig for at fastlægge told- og skattepolitik, strategier og lovgivning.
Som for en hvilken som helst vare og tjenesteydelse opkræver medlemsstaterne moms og told
for grænseoverskridende e-handelstransaktioner. E-handelen er karakteriseret ved, at den er
særligt udsat for uregelmæssigheder i den forbindelse.
Revisorerne vurderede, om Kommissionen havde etableret en fornuftig lovgivnings- og
kontrolramme, og om medlemsstaternes kontrolforanstaltninger bidrog til at sikre fuld
opkrævning af moms og told for varer og tjenesteydelser, der handles via internettet. De
undersøgte også den sandsynlige virkning af de lovgivningsmæssige ændringer af pakken om
moms på e-handel, der træder i kraft i 2021.
"Enhver manglende opkrævning af moms og told påvirker medlemsstaternes og EU's budgetter,"
siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for
beretningen. "E-handelen er særligt udsat for misbrug og dens sårbarhed over for
uregelmæssigheder og svig er endnu ikke helt afhjulpet."
Internationalt samarbejde er afgørende for at sikre, at indtægter fra e-handel opkræves med det
fulde beløb. Revisorerne bemærker dog, at de nuværende ordninger ikke udnyttes fuldt ud, og at
udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og med ikke-EU-lande er utilstrækkelig.
Revisorerne fremhæver endvidere, at opkrævningen af moms og told ikke håndhæves effektivt.
Medlemsstaterne er ikke i stand til at give velfunderede og fælles skøn over momsgabet, dvs.
forskellen mellem, hvad der burde opkræves, og hvad der rent faktisk opkræves. Overordnet set
kan skattemyndighederne ikke sikre, at den korrekte moms betales til den rette medlemsstat på
det rigtige tidspunkt.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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Revisorerne påpeger endvidere, at der mangler effektiv kontrol med den grænseoverskridende ehandel. Den kontrol, som udføres af de nationale skattemyndigheder, er svag, og Kommissionens
overvågningsaktiviteter er utilstrækkelige, siger de. EU kan f.eks. ikke forhindre misbrug som
f.eks. den bevidste undervurdering af varer under tærsklerne for moms- og/eller toldfritagelse.
Med hensyn til de nye bestemmelser, der træder i kraft i 2021, anerkender revisorerne den
positive udvikling. Bestemmelserne tager sigte på at afhjælpe nogle af svaghederne i den
nuværende ramme, bl.a. problemet med formidleres momspligt. Der er dog stadig vigtige
spørgsmål, der skal løses. Navnlig mener revisorerne, at undervurderinger højst sandsynligt vil
fortsætte under de nye regler.
For bedre at løse de identificerede udfordringer fremsætter revisorerne sidst i beretningen en
række anbefalinger til Kommissionen og medlemsstaterne. De opfordrer dem bl.a. til:
•

nøje at kontrollere, om de erhvervsdrivende overholder tærsklerne for moms/told

•

at udvikle en metode til at udarbejde skøn over momsgabet

•

at undersøge brugen af egnede "teknologibaserede" systemer for opkrævning af moms
til at bekæmpe momssvig inden for e-handel.

Bemærkninger til redaktører
EU's toldlovgivning er primært fastsat i EU-toldkodeksen, mens moms er reguleret ved
momsdirektivet.
EU's "pakke om moms på e-handel", som Kommissionen foreslog den 1. december 2016, og
Rådet vedtog i slutningen af 2017, havde til formål at afhjælpe en række af de svagheder, der
behandles i beretningen. Den blev udarbejdet inden for rammerne af strategien for EU's digitale
indre marked. De første reformer vedrørende moms trådte i kraft den 1. januar 2019. Andre
foranstaltninger træder i kraft i 2021.
Særberetning nr. 12/2019 "E-handel: Mange af udfordringerne med at opkræve moms og told er
stadig ikke løst" kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
Moms- og toldspørgsmål har også været omfattet af andre nylige særberetninger fra
Revisionsretten, navnlig særberetning nr. 24/2015 om bekæmpelse af momssvig inden for
Fællesskabet og særberetning nr. 9/2017 om importprocedurer.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger,
bliver gennemført i praksis.
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