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Síntese
I O comércio eletrónico consiste na venda ou na compra de bens ou serviços realizada
através da Internet ou de outras redes de comunicação online. A UE incentiva o
comércio eletrónico com o intuito de 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. Em 2017, de acordo com as mais recentes estatísticas
disponíveis, uma em cada cinco empresas da UE-28 realizou vendas eletrónicas. No
período compreendido entre 2008 e 2017, a percentagem de empresas com vendas
eletrónicas aumentou sete pontos percentuais e o volume de negócios das empresas
resultante de vendas eletrónicas, em percentagem do volume de negócios total,
aumentou cinco pontos percentuais.

II Quando os bens e serviços comercializados por via eletrónica cruzam fronteiras, os
Estados-Membros cobram IVA e direitos aduaneiros. As insuficiências nesta cobrança
prejudicam os orçamentos dos Estados-Membros e da UE. A Comissão realiza
inspeções do IVA e dos direitos aduaneiros cobrados, sendo igualmente responsável
pela definição das políticas fiscais e aduaneiras e pelas estratégias e legislação nestes
domínios. O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) é responsável pela
investigação de situações de fraude, corrupção e outros delitos lesivos dos interesses
financeiros da União Europeia.

III O Tribunal realizou a presente auditoria devido ao risco de ocorrência de
irregularidades na cobrança de IVA e de direitos aduaneiros no comércio eletrónico
transfronteiriço. Embora não estejam disponíveis estimativas sobre o montante do IVA
que fica por cobrar nas prestações transfronteiriças de serviços, a Comissão estima
que as perdas respeitantes a entregas de bens de baixo valor provenientes de países
terceiros poderão ascender a cinco mil milhões de euros por ano.

IV O Tribunal examinou o regime de tributação de IVA e de direitos aduaneiros sobre
as entregas transfronteiriças de bens comercializados através da Internet previsto na
legislação em matéria aduaneira e de IVA. Examinou ainda o novo regime de
tributação do IVA nas prestações transfronteiriças de serviços de comércio eletrónico
que entrou em vigor no início de 2015. Por último, examinou as propostas
apresentadas pela Comissão e a legislação adotada pelo Conselho no âmbito do
"pacote IVA para o comércio eletrónico" de 2017.

V O Tribunal analisou se a Comissão Europeia estabeleceu um quadro regulamentar e
de controlo sólido para o comércio eletrónico no que respeita à cobrança de IVA e dos
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direitos aduaneiros, e se as medidas de controlo dos Estados-Membros contribuem
para garantir a cobrança da totalidade do IVA e dos direitos aduaneiros aplicáveis ao
comércio eletrónico.

VI O Tribunal constatou que, apesar da recente evolução positiva, a UE não está a
dar resposta a todos os desafios no que respeita à cobrança dos montantes corretos
de IVA e de direitos aduaneiros sobre os bens e serviços comercializados através da
Internet.

VII O Tribunal constatou que:
a)

na maior parte dos aspetos, o quadro regulamentar observa as boas práticas
internacionais promovidas pela OCDE e pela OMA;

b)

as novas disposições que entrarão em vigor em 2021 visam superar algumas das
insuficiências do quadro atual, mas continua a não ser dada resposta à
subavaliação;

c)

os mecanismos de cooperação administrativa entre Estados-Membros da UE e
com países terceiros não estão a ser plenamente explorados;

d)

os controlos realizados pelas administrações fiscais nacionais têm debilidades e os
da Comissão são insuficientes;

e)

há insuficiências nos atuais sistemas de desalfandegamento e existe o risco de a
UE não poder evitar situações de abuso por parte dos intermediários envolvidos;

f)

os mecanismos de garantia da cobrança do IVA e dos direitos aduaneiros não são
eficazes.

VIII O Tribunal endereça à Comissão e aos Estados-Membros várias recomendações
para reforçar a utilização dos acordos de cooperação administrativa, aumentar a
eficácia dos controlos e melhorar a garantia da cobrança e a eficácia do quadro
regulamentar. A Comissão deve, nomeadamente:
a)

verificar em que medida os países terceiros acolhem favoravelmente os pedidos
formulados pelos Estados-Membros nos termos dos acordos de assistência
administrativa mútua celebrados com eles em matéria aduaneira e fiscal, e utilizar
as estruturas e os enquadramentos criados no âmbito desses acordos para
superar desafios específicos resultantes do comércio de bens através do comércio
eletrónico;
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b)

realizar inspeções aos controlos realizados pelos Estados-Membros às remessas
de baixo valor;

c)

acompanhar o funcionamento das vendas à distância de bens intra-UE e do
minibalcão único (MOSS);

d)

ajudar os Estados-Membros a desenvolverem uma metodologia que permita
elaborar estimativas periódicas do desvio do IVA no comércio eletrónico;

e)

explorar a possibilidade de utilização de sistemas de cobrança "de base
tecnológica" apropriados, incluindo a utilização de moedas digitais, para
combater a fraude ao IVA no comércio eletrónico.

Os Estados-Membros devem:
a)

disponibilizar um retorno de informação oportuno aos sinais de fraude recebidos
de outros Estados-Membros no Eurofisc;

b)

intensificar a sua atividade de auditoria aos vendedores à distância e operadores
do MOSS;

c)

acompanhar atentamente o respeito por parte dos operadores do novo limiar
de 10 000 euros para a prestação de serviços intra-UE.
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Introdução
01 O comércio eletrónico consiste na venda ou na compra de bens ou serviços entre
empresas, famílias, particulares ou organizações privadas através de operações
eletrónicas realizada pela Internet ou por outras redes informáticas (comunicação
online)1.

02 O comércio eletrónico tem vindo a crescer continuamente. Em 2017, de acordo
com as mais recentes estatísticas disponíveis, uma em cada cinco empresas da UE-28
realizou vendas eletrónicas. No período compreendido entre 2008 e 2017, a
percentagem de empresas com vendas eletrónicas aumentou sete pontos percentuais
e o volume de negócios das empresas resultante de vendas eletrónicas, em
percentagem do volume de negócios total, aumentou cinco pontos percentuais2.

03 Os Estados-Membros são responsáveis pela cobrança do IVA e dos direitos
aduaneiros devidos sobre as operações de comércio eletrónico transfronteiriças. As
insuficiências na cobrança do IVA e dos direitos aduaneiros prejudicam os orçamentos
dos Estados-Membros e da UE.

04 A Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira (DG TAXUD) é responsável a
nível estratégico e legislativo pela política fiscal e aduaneira, nomeadamente no que
respeita ao comércio eletrónico. O seu mandato inclui o desenvolvimento e a gestão
da União Aduaneira, bem como a elaboração da política fiscal em toda a UE. Além
disso, prepara medidas legislativas e estratégicas e coordena a cooperação e a partilha
de informação entre os Estados-Membros.

05 A DG TAXUD preside ainda ao Grupo de Política Aduaneira, que apoia a execução
da União Aduaneira e é composto pelos diretores-gerais das 28 autoridades
aduaneiras nacionais.

06 A Direção-Geral do Orçamento (DG BUDG) é responsável pela realização de
inspeções relativas aos "recursos próprios", uma forma de receitas canalizada para o
orçamento da União pelos Estados-Membros e que inclui um recurso baseado no IVA

1

Eurostat e definição comum da OCDE.

2

Dados extraídos em dezembro de 2018, disponíveis em
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics.
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cobrado e nos direitos aduaneiros sobre as importações provenientes do exterior da
UE.

07 O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) é responsável pela investigação
de situações de fraude, corrupção e outros delitos lesivos dos interesses financeiros da
UE.

Cobrança do IVA e dos direitos aduaneiros no comércio
eletrónico: disposições em vigor na UE

08 Em termos gerais, a legislação aduaneira da UE está condensada no Código
Aduaneiro da União3 (CAU), enquanto o IVA é regido pela Diretiva IVA4. As disposições
em vigor na UE aplicáveis à cobrança do IVA devido sobre o comércio eletrónico são
diferentes consoante se trate de bens ou de serviços.

Entregas de bens

09 Aos operadores registados da UE que forneçam bens de um Estado-Membro a
consumidores que se encontrem noutro é aplicável o "regime de venda à distância", o
que significa que, até um determinado limiar de vendas (geralmente de 35 000 euros,
sendo de 100 000 euros em certos Estados-Membros), o operador aplica a taxa de IVA
do Estado-Membro em que está registado5. Acima desse limiar, o operador deve
registar-se para efeitos de IVA no Estado-Membro de destino e aplicar a taxa de IVA
desse Estado-Membro (incorrendo em todas as obrigações em matéria declarativa e
tributária inerentes).

10 No caso de operadores não estabelecidos na UE que vendam a consumidores da
UE, os bens são importados para a União e estão sujeitos a desalfandegamento. Está
prevista a franquia de direitos aduaneiros para bens de valor inferior ou igual
a 150 euros (remessas de baixo valor), o que significa que não são devidos direitos

3

Regulamento (UE) nº 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de outubro
de 2013, que estabelece o Código Aduaneiro da União (reformulação)
(JO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

4

Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum
do imposto sobre o valor acrescentado (JO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

5

Nos termos do artigo 34º da Diretiva IVA.
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aduaneiros sobre a importação6. Está igualmente prevista a isenção do IVA para bens
de valor insignificante: se o seu valor não for superior a 22 euros (ou a 10 euros em
certos Estados-Membros), não estão sujeitos ao pagamento de IVA na importação7.

Prestações de serviços

11 Os serviços de comércio eletrónico prestados8 por uma empresa a consumidores
privados (prestação da empresa ao consumidor) estão sujeitos ao "princípio da
tributação no destino", o que significa que estão sujeitos ao IVA à taxa aplicável no
país de residência do consumidor. Este princípio é aplicável à prestação de serviços
digitais por empresas de países terceiros a consumidores da UE desde 2003. Desde o
início de 2015, o mesmo princípio é aplicável a todos os serviços de comércio
eletrónico prestados por fornecedores da União a consumidores de outros
Estados-Membros. Anteriormente, esses serviços eram tributados à taxa de IVA do
país de residência do fornecedor.

12 Desde o início de 2015, o legislador da UE introduziu o sistema do "minibalcão
único" (MOSS) para a tributação de serviços de telecomunicações e de radiodifusão e
serviços prestados por via eletrónica. No âmbito do MOSS, os operadores que prestam
serviços de comércio eletrónico a consumidores privados cobram IVA às taxas
aplicadas nos Estados-Membros em que os consumidores estão estabelecidos (o
"Estado-Membro de consumo"). Não obstante, podem-se registar para pagamento de
IVA em qualquer Estado-Membro à sua escolha9 (o "Estado-Membro de identificação")
e nele apresentar uma declaração de IVA única que enumere todos os serviços
prestados em cada Estado-Membro de consumo, pagando o IVA aplicável a esses
serviços. Em seguida, o Estado-Membro de identificação transfere o IVA devido para

6

Nos termos do artigo 23º do Regulamento (CE) nº 1186/2009 do Conselho,
de 16 de novembro de 2009, relativo ao estabelecimento do regime comunitário das
franquias aduaneiras (versão codificada) (JO L 324 de 10.12.2009, p. 23).

7

Nos termos do artigo 23º da Diretiva 2009/132/CE do Conselho, de 19 de outubro de 2009,
que determina o âmbito de aplicação das alíneas b) e c) do artigo 143º da
Diretiva 2006/112/CE, no que diz respeito à isenção do imposto sobre o valor acrescentado
de certas importações definitivas de bens (JO L 292 de 10.11.2009, p. 5).

8

O artigo 24º da Diretiva IVA define "prestação de serviços" como "qualquer operação que
não constitua uma entrega de bens".

9

A menos que o operador tenha a sede da sua atividade económica na UE.
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cada Estado-Membro de consumo. O MOSS é aplicável tanto aos operadores
registados na UE como aos não registados10.

13 A figura 1 mostra de que forma as prestações de serviços digitais a consumidores
por parte de operadores registados no MOSS são tributadas nos diferentes
Estados-Membros de consumo.

Figura 1 – Prestação de serviços de comércio eletrónico por operadores
registados no MOSS a consumidores em diferentes Estados-Membros

Fonte: TCE, com base em "Your pocket guide to VAT on digital e-commerce" (Guia de bolso do IVA
sobre o comércio eletrónico digital), Bellheim, Brown, Erneholm, Jundt, et al.

Riscos do atual regime de cobrança do IVA e de direitos
aduaneiros sobre o comércio eletrónico

14 Embora não estejam disponíveis estimativas sobre as perdas de IVA a nível da UE
na prestação transfronteiriça de serviços, a Comissão estima que as perdas
respeitantes a entregas de bens de baixo valor provenientes de países terceiros
poderão ascender a cinco mil milhões de euros por ano. Os pontos 101 a 107
apresentam outras estimativas.

15 Apesar de o mercado único ter abolido os controlos nas fronteiras para o
comércio intra-UE, todos os bens que entram nos Estados-Membros em proveniência
de países terceiros estão sujeitos a controlos aduaneiros. Os serviços prestados de
10

Ver título XII, capítulo 6, secções 2 e 3, da Diretiva IVA.
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forma digital a partir do exterior da UE representam um risco especial: não atravessam
fisicamente qualquer fronteira e não são objeto dos mesmos controlos que os bens
que entram na União. O comércio de serviços intra-UE está sujeito a IVA, pelo que os
Estados-Membros devem estar cientes da existência de tais operações para as
poderem tributar corretamente.

Dependência da cooperação voluntária dos operadores

16 Um risco geral para os bens e serviços fornecidos por operadores tanto da UE
como de países terceiros reside no facto de as disposições em vigor estarem
essencialmente dependentes da vontade dos operadores de se registarem e pagarem
o IVA devido. Os Estados-Membros não têm poder para fazer aplicar a lei fora da sua
jurisdição, sobretudo pelos operadores de países terceiros, o que lhes torna difícil
assegurar a cobrança integral do IVA no Estado-Membro em que os bens e serviços são
consumidos.

Riscos no quadro jurídico e nos mecanismos de cooperação

17 Há um risco de as autoridades tributárias e aduaneiras do Estado-Membro de
consumo não utilizarem os mecanismos de cooperação administrativa para solicitar
informações ao país ou países em que o fornecedor está registado ou identificado.
Sem esse intercâmbio de informações, é difícil às autoridades tributárias/aduaneiras
do Estado-Membro de consumo detetarem as operações não tributadas. Acresce que
as operações da empresa ao consumidor não são abrangidas pelo sistema de
intercâmbio de informações sobre o IVA, uma rede eletrónica de transmissão de
informações sobre o IVA relativas a números de identificação IVA válidos de empresas
registadas nos Estados-Membros e a entregas intra-UE isentas de impostos.

18 Outro risco é o de as autoridades tributárias do Estado-Membro de identificação
terem poucos incentivos para realizar controlos adequados dos fornecedores, uma vez
que qualquer IVA descoberto se destina ao Estado-Membro de consumo.

Risco de incumprimento

19 Esta dependência da cooperação dos operadores deixa o sistema vulnerável a
várias formas de incumprimento. No caso do sistema de venda à distância, um risco
existente é o de os fornecedores poderem não se registar no Estado-Membro de
destino se as suas vendas estiverem acima do limiar aplicável. Outro risco – dado que
as diferenças nas taxas do IVA entre os Estados-Membros podem tornar a fraude nas
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vendas à distância mais vantajosa – é o de os fornecedores subdeclararem as vendas
para efeitos de IVA de forma a permanecerem abaixo do limiar e evitarem cobrar a
taxa de IVA mais elevada aplicável no Estado-Membro de destino. Esta situação
permite que os fornecedores sediados nos Estados-Membros com taxas de IVA mais
baixas tenham uma vantagem indevida em relação aos sediados nos Estados-Membros
com taxas de IVA mais elevadas e gera perdas de receitas para os orçamentos
nacionais.

20 Por ser difícil garantir que é feito o registo no MOSS, existe igualmente o risco de
fornecedores de países terceiros não se registarem para efeitos de IVA em nenhum
Estado-Membro, de forma a evitarem cobrar e pagar IVA sobre os serviços que
prestam. Mesmo quando se registam num Estado-Membro de identificação, subsiste o
risco de subdeclararem o IVA ou de não o declararem de todo, o que reduz as receitas
do orçamento nacional e confere aos fornecedores de países terceiros uma vantagem
em relação aos fornecedores registados na UE.

21 As isenções de IVA e de direitos aduaneiros para as remessas de baixo valor
podem incentivar outra forma de incumprimento: a subavaliação sistemática dos bens
nas declarações de importação para efeitos de evasão fiscal.

22 O "pacote IVA para o comércio eletrónico" da UE, proposto pela Comissão
Europeia em 1 de dezembro de 2016 e aprovado pelo Conselho no final de 2017, visa
resolver estas questões, tendo sido elaborado no âmbito da estratégia para o mercado
único digital da UE. As primeiras reformas em matéria de IVA entraram em vigor
em 1 de janeiro de 2019, e outras medidas entrarão em vigor em 2021.
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Âmbito e método da auditoria
23 A auditoria avaliou se a Comissão e os Estados-Membros estão a responder com
eficácia aos desafios enfrentados pelos Estados-Membros no que respeita à cobrança
dos montantes corretos de IVA e de direitos aduaneiros devidos sobre os bens e
serviços transacionados através da Internet. Em especial, o Tribunal examinou se:
a)

a Comissão estabeleceu um quadro regulamentar e de controlo sólido para o
comércio eletrónico no que diz respeito à cobrança do IVA e dos direitos
aduaneiros;

b)

as medidas de controlo dos Estados-Membros contribuem para assegurar a
cobrança integral do IVA e dos direitos aduaneiros relativos ao comércio
eletrónico.

24 O Tribunal visitou as autoridades tributárias e aduaneiras de cinco
Estados-Membros: Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Áustria e Suécia. Estes países
foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de risco: i) o montante
estimado das perdas de IVA relacionadas com as isenções legais concedidas às
remessas de baixo valor11; ii) o número de operadores registados no sistema MOSS por
Estado-Membro12; iii) o volume de vendas eletrónicas feitas por operadores registados
num Estado-Membro a clientes noutros Estados-Membros13.

25 O Tribunal realizou esta auditoria por a cobrança de IVA e de direitos aduaneiros
sobre o comércio eletrónico transfronteiriço se revelar propensa a irregularidades. Em
especial, o comércio eletrónico está sujeito a abusos por parte de fornecedores de
países terceiros que colocam os operadores da União em situação de desvantagem.
Estas irregularidades prejudicam diretamente os orçamentos dos Estados-Membros e
da União Europeia, reduzindo a cobrança de direitos aduaneiros pelos
Estados-Membros e, indiretamente, as suas contribuições baseadas no IVA. Além
disso, distorcem as condições de concorrência no mercado interno.

11

Com base em dados de "Assessment of the application and impact of the VAT exemption for
importation of small consignments" (Avaliação da aplicação e do impacto da isenção de IVA
na importação de pequenas remessas) – Relatório Final EY, maio de 2015, p. 43.

12

Com base em dados fornecidos pela DG TAXUD que revelam o número de operadores
registados em 31.10.2017.

13

Com base em dados do Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics.
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26 Para o efeito, o Tribunal auditou o MOSS, que entrou em vigor no início de 2015.
Auditou igualmente a tributação de IVA e de direitos aduaneiros sobre as entregas
transfronteiriças de bens prevista na legislação aplicável a estes domínios. Por último,
examinou as novas propostas apresentadas pela Comissão e a legislação adotada pelo
Conselho na sequência do "pacote IVA para o comércio eletrónico", em 5 de dezembro
de 2017.

27 A auditoria abrangeu o período compreendido entre o início de 2015 e o final
de 2018. O Tribunal considerou igualmente o impacto provável das alterações
legislativas introduzidas pelo pacote IVA para o comércio eletrónico que entrarão em
vigor após o termo da auditoria.

28 A auditoria foi realizada em duas fases:
a)

primeira fase:

–

trabalhos preparatórios na Comissão, visitas e discussões com o meio académico,
com o presidente da área de trabalho do Eurofisc especializada em comércio
eletrónico e com a Organização Mundial das Alfândegas, bem como com o Grupo
Restrito 2 do Grupo de Trabalho sobre o IVA das Instituições Superiores de
Controlo (ISC) da UE, a fim de coligir dados e informações para os trabalhos de
auditoria no terreno nos Estados-Membros e de avaliar a legislação da UE à luz das
boas práticas internacionais;

–

inquérito: o Grupo Restrito 2 identificou o comércio eletrónico como sendo
vulnerável a fraudes no domínio do IVA e, a fim de obter uma visão global da
situação na UE, decidiu realizar um inquérito junto de todas as autoridades
tributárias da União. O Tribunal, enquanto membro do Grupo Restrito 2, enviou o
inquérito a estas últimas em novembro de 2016. O ano de referência para o
inquérito foi 2015. O inquérito abrangia os regimes do MOSS da União e
extra-União e as vendas à distância intra-UE e extra-UE. Responderam ao
inquérito 20 Estados-Membros;

b)

segunda fase, trabalhos de auditoria no terreno:

–

na Comissão: o Tribunal avaliou o quadro regulamentar e de controlo específico
estabelecido pela Comissão para assegurar a observância das boas práticas
internacionais em matéria de cobrança de IVA e de direitos aduaneiros, bem como
das anteriores recomendações do TCE relativas ao comércio eletrónico. Foram
ainda analisadas as propostas legislativas apresentadas pela Comissão no âmbito
do "pacote IVA para o comércio eletrónico";
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–

nos Estados-Membros selecionados, o Tribunal avaliou se: i) as autoridades
tributárias e aduaneiras utilizam os mecanismos de cooperação administrativa
para assegurar a transmissão das informações adequadas sobre o IVA e os direitos
aduaneiros; ii) os controlos efetuados por estas autoridades são eficazes; iii) os
mecanismos de garantia da cobrança do IVA e dos direitos aduaneiros são
eficazes. O Tribunal baseou a sua análise nas respostas dos Estados-Membros ao
inquérito sobre comércio eletrónico, em entrevistas com peritos das autoridades
tributárias e aduaneiras dos Estados-Membros e em várias amostras de operações
relacionadas com o comércio eletrónico.

29 O anexo I e o anexo II apresentam mais informações sobre a abordagem de
auditoria junto da Comissão e dos Estados-Membros.
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Observações
30 No âmbito do comércio eletrónico, produtos e serviços são entregues a partir de
locais distantes, devendo os Estados-Membros compensar a sua falta de jurisdição nos
países de estabelecimento dos fornecedores através do intercâmbio de informações
sobre essas entregas. Devem igualmente efetuar controlos eficazes com base em todas
as informações disponíveis e garantir a cobrança integral do IVA e dos direitos
aduaneiros.

31 A Comissão deve inspecionar as autoridades tributárias e aduaneiras dos
Estados-Membros e realizar investigações destinadas a proteger os interesses
financeiros da UE. Além disso, deve ainda definir um quadro legislativo e um sistema
de controlo sólidos, que permitam que os Estados-Membros satisfaçam as
necessidades acima referidas sem deixarem de observar as boas práticas
internacionais em matéria de comércio eletrónico.

Os mecanismos de cooperação administrativa não são
plenamente explorados
Os Estados-Membros não utilizam os mecanismos de assistência
administrativa mútua para o intercâmbio de informações com países
terceiros

32 As autoridades tributárias e aduaneiras necessitam de trocar informações
relativas ao comércio internacional com outros países para assegurar o cumprimento
das disposições fiscais e aduaneiras e a cobrança da totalidade das receitas. Esta
cooperação administrativa é conhecida por assistência administrativa mútua. Qualquer
acordo internacional da UE está subordinado a autorização prévia do Conselho, nos
termos do artigo 218º do TFUE.
Assistência administrativa mútua em matéria fiscal

33 Num Relatório Especial anterior, o Tribunal endereçou aos Estados-Membros a
seguinte recomendação14: "Para reforçar a cooperação com os países terceiros e
assegurar a cobrança do IVA sobre os serviços de comércio eletrónico da empresa ao

14

Ver recomendação 11 do Relatório Especial nº 24/2015, "Luta contra a fraude ao IVA
intracomunitário: são necessárias mais medidas".
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consumidor e os ativos incorpóreos fornecidos por este meio, os Estados-Membros
devem:
a)

autorizar a Comissão a negociar acordos de assistência mútua com os países em
que está estabelecida a maioria dos prestadores de serviços digitais e assinar
estes acordos;

b)

no caso dos Estados-Membros que pertencem à OCDE, assinar e aplicar a
Convenção da OCDE sobre a assistência administrativa mútua em matéria fiscal, a
fim de trocar informações sobre prestadores de serviços digitais com os países
terceiros".

34 Na presente auditoria, o Tribunal fez o seguimento quanto à recomendação
acima. Até agora, a UE apenas concluiu um acordo internacional de cooperação em
matéria de IVA, o Acordo entre a União Europeia e o Reino da Noruega sobre a
cooperação administrativa, a luta contra a fraude e a cobrança de créditos no domínio
do imposto sobre o valor acrescentado15, que entrou em vigor em 1 de setembro
de 2018.

35 Já todos os Estados-Membros da UE assinaram a Convenção da OCDE sobre a
assistência administrativa mútua em matéria fiscal. Contudo, nenhum
dos 20 Estados-Membros que responderam ao inquérito a utilizou no contexto do
comércio eletrónico, o mesmo sucedendo com os cinco Estados-Membros visitados
em 2018 no contexto da presente auditoria.
Assistência administrativa mútua em matéria aduaneira

36 Em matéria aduaneira, a UE não tem qualquer acordo em vigor no domínio da
cooperação e assistência administrativa mútua com países terceiros que preveja
cooperação administrativa específica no âmbito do comércio eletrónico. Esta situação
não impede que os Estados-Membros recorram a acordos de assistência administrativa
mútua em matéria aduaneira que não se refiram explicitamente ao comércio
eletrónico mas que incidam de forma geral na prevenção, deteção e combate de
violações da legislação aduaneira.

37 No entanto, os cinco Estados-Membros visitados não apresentaram quaisquer
exemplos ou provas de pedidos de assistência administrativa mútua em matéria
aduaneira com países terceiros no domínio do comércio eletrónico. Os
15

Ver JO L 195 de 1.8.2018, p. 3. Ver igualmente JO L 195 de 1.8.2018, p. 1.
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Estados-Membros têm relutância em recorrer a este intercâmbio de informações com
a China no domínio do comércio eletrónico devido à reduzida probabilidade de
obterem resposta16. Sem esse intercâmbio, as autoridades aduaneiras do
Estado-Membro de consumo não têm forma de conhecer as operações não
declaradas.

Os mecanismos de cooperação administrativa intra-UE não são
plenamente explorados

38 Os Estados-Membros dependem de informações recebidas de outros
Estados-Membros sobre o comércio intra-UE para poderem cobrar o IVA nos seus
territórios. Procedem a este intercâmbio de informações recorrendo aos mecanismos
de cooperação administrativa previstos na legislação da UE17, que estabelece as
seguintes ferramentas de cooperação administrativa pertinentes para o comércio
eletrónico:
a)

o MOSS, que armazena informações sobre os operadores registados e as
respetivas prestações de serviços declaradas ao Estado-Membro de consumo;

b)

intercâmbios de informações mediante pedido e intercâmbios de informações
sem pedido prévio através de formulários eletrónicos normalizados;

c)

controlos realizados simultaneamente em dois ou mais Estados-Membros
(controlos multilaterais) e a presença de funcionários da administração fiscal
noutros Estados-Membros, permitindo-lhes aceder à documentação que estes
conservam ou participar em inquéritos em curso;

d)

uma rede descentralizada, designada Eurofisc, para o rápido intercâmbio,
tratamento e análise de informações específicas entre os Estados-Membros sobre
fraude transfronteiriça. A sua finalidade consiste em promover e facilitar a
cooperação multilateral na luta contra a fraude ao IVA, funcionando como um
quadro de cooperação sem personalidade jurídica.

16

Ver ponto 59 do Relatório Especial nº 19/2017, "Procedimentos de importação: as
insuficiências do quadro jurídico e uma aplicação ineficaz têm impacto sobre os interesses
financeiros da UE".

17

Regulamento (UE) nº 904/2010 do Conselho, de 7 de outubro de 2010, relativo à
cooperação administrativa e à luta contra a fraude no domínio do imposto sobre o valor
acrescentado (reformulação) (JO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
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O minibalcão único (MOSS)

39 O MOSS constitui uma medida de facilitação do comércio para os operadores que
prestam serviços de comércio eletrónico para a UE e dentro desta. A inscrição neste
mecanismo é, por isso, voluntária. Os operadores da UE podem registar-se no regime
do MOSS da União no Estado-Membro em que se encontram estabelecidos ou, se tal
não for o caso, em que disponham de um estabelecimento estável18. Os operadores de
países terceiros podem registar-se no regime extra-União no Estado-Membro da sua
escolha. Os operadores que não se registem no MOSS devem registar-se para efeitos
de IVA em todos os Estados-Membros em que os consumidores dos serviços estejam
estabelecidos.
A arquitetura informática do MOSS é robusta

40 Se as autoridades tributárias de um Estado-Membro tiverem problemas com a
utilização do MOSS por outros Estados-Membros, podem solicitar ajuda ao centro de
atendimento do serviço de gestão informática da DG TAXUD. A qualquer problema
comunicado é atribuída uma incidência codificada numa base de dados designada
Synergia. O serviço de gestão informática criou um painel para o MOSS que funciona
como ferramenta de acompanhamento das operações deste sistema a nível da UE.

41 Quando um Estado-Membro envia uma mensagem errónea, o destinatário
responde com uma mensagem de erro técnico, que pode referir-se tanto à nulidade ou
ao formato incorreto da mensagem como ao facto de a declaração do IVA ou o
número de identificação IVA correspondente serem desconhecidos.

42 A fim de testar o desempenho da arquitetura informática do MOSS, o Tribunal:
a)

analisou as respostas dos Estados-Membros ao inquérito do TCE;

b)

entrevistou os especialistas de informática do MOSS nas autoridades tributárias
dos Estados-Membros;

c)

examinou todas as 29 incidências atribuídas a problemas comunicados que se
encontravam publicadas no painel do MOSS à data de 20.11.2017 em que o
Estado-Membro visitado estava na origem do problema ou era afetado por ele;

18

Quando possuem estabelecimentos estáveis em vários Estados-Membros, os operadores
podem registar-se em qualquer um deles, salvo se estiverem estabelecidos num
Estado-Membro. Nesse caso, devem registar-se no Estado-Membro de estabelecimento.

20
d)

analisou uma amostra de 10 mensagens de erro técnico enviadas e outra
de 10 mensagens de erro técnico recebidas por cada Estado-Membro visitado.

Caixa 1
Exemplo de constatações nas amostras examinadas
O Tribunal constatou que 25 das 29 incidências comunicadas pelos
Estados-Membros visitados ainda se encontravam em aberto ou tinham sido
encerradas após atrasos prolongados. Constatou igualmente que as mensagens de
erro técnico recebidas não suscitam qualquer reação por parte do destinatário até
que o problema adquira prioridade e dê origem a uma incidência. Por conseguinte,
os Estados-Membros não têm uma abordagem preventiva aos problemas ou às
mensagens de erro técnico (ver os resultados das amostras em pormenor no
anexo III).

43 No inquérito, 19 Estados-Membros responderam que a infraestrutura informática
fornecida pela Comissão Europeia é suficientemente fiável para assegurar o
funcionamento do MOSS e 16 responderam que o apoio prestado pela Comissão
durante a fase de preparação foi suficiente. Durante a auditoria, as autoridades
tributárias dos cinco Estados-Membros visitados subscreveram estas afirmações. Não
obstante, quatro Estados-Membros consideraram que as orientações foram
insuficientes. Um deles salientou as diferenças de interpretação das "especificações
técnicas e funcionais", o que foi confirmado por outro Estado-Membro durante a visita
do Tribunal.

44 As autoridades tributárias neerlandesas consideram que há demasiados
participantes e especificações técnicas do MOSS, o que as impede de terem uma
abordagem preventiva ao tratamento de exceções e sinais de Estados-Membros ou de
operadores. De acordo com as autoridades tributárias austríacas, o sistema está a
funcionar melhor desde 2017 e existe uma boa cooperação entre os serviços de
informática dos Estados-Membros. No entanto, consideram que os Estados-Membros
não estarão prontos para a implantação do novo balcão único em 2021.
O MOSS armazena informações sobre os operadores registados e as prestações de
serviços que declaram ao Estado-Membro de consumo

45 A legislação da UE em matéria de cooperação administrativa prevê o
armazenamento e o intercâmbio de informações sobre o início, eventuais mudanças e
o termo das atividades de qualquer operador registado no MOSS, bem como sobre as
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suas prestações de serviços constantes de uma declaração de IVA entre o seu
Estado-Membro de identificação e o Estado-Membro de consumo19.

46 A fim de verificar de que forma os Estados-Membros asseguram a transmissão
das informações corretas sobre o MOSS ao Estado-Membro de consumo no momento
certo, o Tribunal: i) analisou as respostas dos Estados-Membros ao seu inquérito; ii)
entrevistou os peritos do MOSS nos Estados-Membros visitados; iii) verificou cinco
amostras de operações relativas ao MOSS.

47 Nas respostas ao inquérito, 13 Estados-Membros afirmaram que os operadores
não têm dificuldade em determinar a taxa correta a aplicar, 5 deram conta de algumas
dificuldades e 2 não responderam a esta pergunta. Dos Estados-Membros visitados, os
Países Baixos, enquanto Estado-Membro de identificação, enviam uma mensagem de
erro ao operador se os montantes do IVA declarados não tiverem sido calculados
corretamente. Na Suécia, a declaração de IVA faculta aos operadores as taxas de IVA
de todos os Estados-Membros e é verificada a coerência entre os montantes
declarados e as taxas de IVA aplicadas.

48 A Áustria informou que, se o operador introduzir uma taxa ou um montante de
IVA incorreto, recebe uma notificação do sistema MOSS austríaco mas pode, mesmo
assim, apresentar a declaração com a taxa ou o montante incorreto, ou seja, o sistema
não bloqueia o pagamento se a taxa for incorreta, apenas enviando um aviso com vista
à sua correção. A Áustria considera que o sistema não deveria permitir que os
operadores introduzissem uma taxa de IVA incorreta.

49 Para determinar a localização do consumidor dos serviços, a legislação da UE
estabelece vários pressupostos. Quando estes não são aplicáveis, o fornecedor deve
conservar dois elementos de prova20 não contraditórios como, por exemplo,
endereços de faturação ou de IP (protocolo da Internet) ou dados bancários que
comprovem a localização do consumidor.

50 De acordo com as respostas ao inquérito, 13 Estados-Membros não têm qualquer
dificuldade em determinar o local em que o consumidor se encontra nem lhes são
comunicadas quaisquer dificuldades por parte dos seus operadores MOSS. Entre os

19

Nos termos dos artigos 17º e 43º a 47º do Regulamento (UE) nº 904/2010 do Conselho.

20

Desde 1 de janeiro de 2019, a legislação da UE exige que os fornecedores conservem
apenas um elemento de prova se o montante anual das suas prestações de serviços da
empresa ao consumidor intra-UE não for superior a 100 000 euros.
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restantes Estados-Membros, três deram conta de alguns problemas e um afirmou
estar a utilizar apenas um elemento de prova para determinar a localização dos
consumidores. Outro Estado-Membro afirmou ter problemas significativos e os dois
últimos não responderam a esta pergunta.

51 Dos cinco Estados-Membros visitados, apenas a Áustria indicou que nem sempre
é possível verificar se a localização dos consumidores é a real ou correta e que podem
apenas confiar no endereço IP.

52 Em cada Estado-Membro visitado, o Tribunal verificou, em relação aos regimes
do MOSS tanto da União como extra-União, uma amostra de 10 registos, declarações,
correções a declarações, cancelamentos de registos e exclusões. Os resultados da
amostra são apresentados na íntegra no anexo III.

Caixa 2
Exemplo de constatações nas amostras examinadas
Nem sempre as autoridades tributárias documentaram os controlos dos registos de
operadores. Estes controlos foram mais aprofundados em relação aos operadores da
UE do que aos de países terceiros e não impediram a ocorrência de casos de registo
simultâneo em dois Estados-Membros, o que distorce as condições de concorrência
no mercado interno.
Se um operador não apresentar uma declaração no prazo de 30 dias a contar do
termo do período de declaração (trimestre), o Estado-Membro de identificação deve
enviar um aviso ao operador, por via eletrónica, notificando-o da sua obrigação de
apresentar uma declaração e de proceder ao pagamento. Os eventuais avisos
futuros são emitidos pelo Estado-Membro de consumo. O Tribunal observou que,
em 5 dos 50 casos da amostra, o Estado-Membro de consumo não notificou o
operador para apresentar uma declaração de IVA. Caso um operador não cumpra a
obrigação de apresentar uma declaração de IVA durante três trimestres
consecutivos, as autoridades tributárias devem excluí-lo do MOSS.

O recurso ao intercâmbio de informações entre Estados-Membros é insuficiente

53 A legislação da UE em matéria de cooperação administrativa prevê dois tipos de
intercâmbio de informações: a pedido ou sem pedido prévio. Este último pode ser
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automático, por exemplo, os intercâmbios automáticos de informações sobre o MOSS
referidos na secção anterior, ou espontâneo21.

54 O quadro 1 apresenta os intercâmbios de informações no âmbito da cooperação
administrativa relacionada com o comércio eletrónico que o Tribunal encontrou nos
Estados-Membros visitados desde 2015 até aos mais recentes dados disponíveis.

Quadro 1 – Intercâmbios de informações nos Estados-Membros visitados
relacionados com o comércio eletrónico
Total de intercâmbios de informações no âmbito da cooperação administrativa no domínio do comércio eletrónico
Estado-Membro
Irlanda
Suécia
Países Baixos
Áustria
Alemanha
Total
de 1.1.2015 a
de 1.1.2015 a
de 1.1.2015 a
de 1.1.2015 a
de 1.1.2015 a
Período
31.3.2018
31.3.2018
31.3.2018
31.5.2018
30.9.2018
Pedidos de informação
enviados
3
8
NC
146
25
182
Pedidos de informação
recebidos
11
1
3
0
28
43
Informações espontâneas
enviadas
NC
NC
26
NC
31
57
Informações espontâneas
recebidas
NC
14
NC
8
2
24
Total de intercâmbios de
informações
14
23
29
154
86
306
Legenda:
NC = Não conhecido

Fonte: TCE.

55 O Tribunal observou que havia o risco de estes dados não estarem completos,
uma vez que:
a)

os formulários eletrónicos utilizados para o intercâmbio espontâneo de
informações não têm uma caixa para assinalar e classificar as informações
trocadas como sendo relativas ao regime de vendas à distância;

b)

os Estados-Membros não mantêm registos separados dos formulários eletrónicos
relacionados com o comércio eletrónico;

c)

os serviços centrais de ligação dos Estados-Membros no âmbito da cooperação
administrativa não têm uma função de coordenação distinta para o MOSS e/ou
para as vendas à distância.

21

Entende-se por espontânea a comunicação não sistemática de informações não solicitadas
que podem ser enviadas a qualquer momento.

24

56 O quadro 2 apresenta os intercâmbios de informações no âmbito da cooperação
administrativa nos Estados-Membros visitados em 2016, independentemente de
serem ou não relacionados com o comércio eletrónico.

Quadro 2 – Total de intercâmbios de informações no âmbito da
cooperação administrativa nos Estados-Membros visitados em 2016
Estado-Membro
Áustria
Alemanha
Irlanda
Países Baixos
Suécia

Pedidos de
Pedidos de
informação recebidos informação enviados

1 315
10 373
343
3 261
350
15 642

%
8%
66%
2%
21%
2%
100%

659
6 100
338
1 421
683
9 201

%
7%
66%
4%
15%
7%
100%

Informações
espontâneas
recebidas

112
1 061
88
619
101
1 981

%
6%
54%
4%
31%
5%
100%

Informações
espontâneas enviadas

84
2 330
40
154
183
2 791

%
3%
83%
1%
6%
7%
100%

Fonte: Comité Permanente de Cooperação Administrativa - Grupo de Peritos.

57 Estes quadros revelam que o recurso ao intercâmbio de informações no domínio
do comércio eletrónico, quer a pedido quer espontâneo, é ainda reduzido.

58 O intercâmbio de informações a pedido deve ter lugar, o mais tardar, três meses
após a receção do pedido, salvo se a autoridade requerida já estiver na posse das
informações. Nesse caso, o prazo é reduzido para um mês22.

59 Para verificar a eficácia dos mesmos, o Tribunal analisou os intercâmbios de
informações apresentados no quadro 1. Quando a população de informações
trocadas, a pedido ou espontâneas, enviadas ou recebidas, era superior
a 10 elementos, procedeu-se a uma seleção aleatória de 10 elementos. Nos demais
casos, foi examinada toda a população. O Tribunal constatou que:
a)

22

dos 56 elementos da amostra examinados, registaram-se 25 atrasos em
intercâmbios de informações a pedido. Em 16 destes 25 casos de troca de
informações tardia, os Estados-Membros não informaram os seus homólogos da
impossibilidade de cumprir o prazo de resposta, em conformidade como artigo
12º do Regulamento nº 904/2010;

Nos termos do artigo 10º do Regulamento (UE) nº 904/2010.
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b)

os Estados-Membros utilizam mais frequentemente o intercâmbio de
informações a pedido ou espontâneo nas vendas à distância de bens intra-UE do
que no MOSS.

Os controlos multilaterais não são eficazes

60 Dois ou mais Estados-Membros podem decidir proceder a controlos coordenados
das obrigações fiscais de um ou vários operadores relacionados sempre que os
considerem mais eficazes do que os controlos realizados por um único
Estado-Membro23.

61 Desde 2014, segundo a Comissão, foram realizados 284 controlos multilaterais,
seis dos quais podem ser considerados mais especificamente relacionados com o
comércio eletrónico, com incidência no IVA e em impostos diretos.

62 O Tribunal examinou estes controlos multilaterais durante as suas visitas de
auditoria aos Estados-Membros e avaliou a sua eficácia em termos de avaliações
suplementares do IVA realizadas, tendo constatado que três estão em curso e um foi
muito bem-sucedido em termos de avaliações suplementares do IVA. Não obstante,
constatou igualmente que, em dois casos, o Estado-Membro de identificação se
recusou a participar no controlo multilateral. Um dos Estados-Membros visitados
afirmou que é praticamente impossível determinar corretamente a matéria coletável
sem a participação do Estado-Membro de identificação.

63 Do mesmo modo, os Estados-Membros visitados nunca realizaram auditorias
conjuntas ao abrigo da Convenção da OCDE sobre a assistência administrativa mútua
em matéria fiscal24.

64 Em 2 de outubro de 2018, o Conselho adotou uma alteração25 ao
Regulamento (UE) nº 904/2010 que prevê26 a possibilidade de as autoridades
23

Ver artigo 29º do Regulamento (UE) nº 904/2010.

24

Ver pontos 21 a 28 do "Joint Audit Report" (Relatório sobre a auditoria conjunta), OCDE,
Fórum sobre a Administração Fiscal, setembro de 2010.

25

Regulamento (UE) 2018/1541 do Conselho, de 2 de outubro de 2018, que altera os
Regulamentos (UE) nº 904/2010 e (UE) 2017/2454 no que diz respeito às medidas
destinadas a reforçar a cooperação administrativa no domínio do imposto sobre o valor
acrescentado (JO L 259 de 16.10.2018, p. 1).

26

Nos novos nº 4-A do artigo 7º e nº 2-A do artigo 28º do Regulamento (UE) nº 904/2010 do
Conselho.

26
tributárias dos Estados-Membros realizarem auditorias conjuntas. De acordo com as
novas disposições, se, pelo menos, dois Estados-Membros apresentarem ao
Estado-Membro de identificação um pedido fundamentado comum de que constem
indícios ou provas de riscos de evasão ao IVA, a autoridade requerida não se pode
recusar (salvo certas exceções) a participar na auditoria.
Os Estados-Membros não consideram útil o intercâmbio de informações através do
Eurofisc

65 O Eurofisc é uma rede descentralizada de funcionários das administrações fiscais
e aduaneiras dos Estados-Membros que assegura o rápido intercâmbio e o tratamento
e a análise conjuntos de informações específicas sobre empresas e operações
eventualmente fraudulentas.

66 Na sua reunião plenária de abril de 2016, o Eurofisc aprovou a criação da sua
nova área de trabalho 5 que, de momento, conta com 24 participantes e três
observadores.

67 Um dos objetivos da área de trabalho 5 para 2017 consistia em iniciar o
intercâmbio de dados operacionais. Os Estados-Membros acordaram em dois níveis de
retorno de informação: um primeiro que deve ser enviado, se possível, no prazo de um
mês, e um segundo que deve ser transmitido após a conclusão da investigação, a fim
de permitir que o remetente da informação esteja ciente da utilidade da mesma.

68 O Tribunal constatou que, quando o sistema ficou operacional, em dezembro
de 2017, quatro Estados-Membros partilharam uma lista de 480 sinais de fraude com
os seus homólogos. No entanto, os Estados-Membros apenas responderam a um
dos 480 sinais, considerando que os sinais partilhados nesta base de dados de riscos,
através da área de trabalho 5 do Eurofisc, não são bem orientados, não são úteis ou
não são bem-sucedidos.

69 Os Estados-Membros também partilham informações e emitem mensagens de
alerta rápido sobre tendências de fraude e esquemas concretos de fraude. O Tribunal
constatou que os Estados-Membros trocaram informações desta natureza três vezes,
uma das quais foi muito útil para as autoridades tributárias do Estado-Membro que as
recebeu, tendo respondido no prazo de um mês.
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Ausência de controlos eficazes do comércio eletrónico
transfronteiriço

70 Os Estados-Membros são os principais responsáveis pela aplicação do sistema de
controlo destinado a assegurar o registo de operadores da União e de países terceiros
no sistema MOSS. Além disso, cada Estado-Membro é responsável pela definição do
seu próprio quadro de gestão de riscos no que respeita aos controlos das vendas à
distância. Dado que não existe um quadro comum a nível da UE, as diferentes
abordagens dos diferentes Estados-Membros podem dar origem a distorções no
mercado interno.

A atividade de controlo do MOSS por parte das autoridades tributárias
tem debilidades

71 O Tribunal verificou que nem sempre as autoridades tributárias documentam os
controlos dos registos de operadores, que foram mais aprofundados em relação aos
operadores da UE do que aos de países terceiros. O Tribunal constatou insuficiências
no controlo dos registos do regime extra-União em perto de 80% dos casos analisados
e, durante a análise das amostras de cancelamentos de registos e exclusões,
identificou dois casos de duplo registo no regime extra-União. Assim, não são
asseguradas condições de concorrência equitativas aos operadores da União.

72 No inquérito, perguntou-se aos Estados-Membros se, enquanto Estado-Membro
de identificação, tinham realizado controlos aos operadores registados no MOSS
em 2015. Apenas sete responderam afirmativamente, um dos quais afirmou que os
realizava no momento do registo. Os demais responderam que não tinham realizado
controlos (nove) ou que não dispunham de estatísticas a este respeito (quatro).

73 Quanto a controlos enquanto Estado-Membro de consumo, oito
Estados-Membros responderam que os tinham realizado, nove que não tinham
realizado qualquer controlo e três outros que não dispunham de estatísticas
relevantes.

74 A figura 2 apresenta o número de auditorias ao MOSS realizadas nos
Estados-Membros visitados, tanto nos regimes da União como extra-União,
de 2015 até aos mais recentes dados disponíveis.
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Figura 2 – Número de auditorias ao MOSS realizadas nos cinco
Estados-Membros selecionados comparativamente com a população de
operadores no final de 2017
Auditorias ao MOSS enquanto Estado-Membro de identificação
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Fonte: TCE.
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75 O Tribunal examinou as auditorias ao MOSS a que se refere a figura 2, tendo
constatado que:
a)

apenas os Países Baixos utilizam o processo de auditoria normalizado para
auditorias ao MOSS para solicitar dados aos operadores MOSS;

b)

a auditoria foi concluída com uma cobrança efetiva do IVA correspondente à
avaliação adicional do IVA em apenas três dos processos examinados;

c)

a Comissão formulou recomendações27 sobre a forma de coordenar as auditorias
ao MOSS e os Estados-Membros aprovaram orientações elaboradas pelo "grupo
de projeto do Fiscalis nº 86" sobre a auditoria e controlo no âmbito do MOSS.
Contudo, estas não são juridicamente vinculativas, podendo os Estados-Membros
seguir abordagens diferentes.

76 O Tribunal constatou que a atividade de auditoria ao MOSS é muito reduzida no
caso do regime da União e praticamente inexistente no caso do regime extra-União,
não sendo eficaz em termos de cobrança do IVA. Além disso, as autoridades tributárias
neerlandesas declararam ter um enorme atraso acumulado nas auditorias relativas às
correções das declarações do IVA enquanto Estado-Membro de consumo.

As autoridades tributárias não realizam auditorias eficazes às vendas à
distância de bens intra-UE

77 A maior parte dos Estados-Membros utiliza ferramentas de recolha de material
na Internet ou informações de terceiros para identificar os operadores que deveriam
estar registados na sua jurisdição por terem ultrapassado o limiar (ver ponto 09).
Todavia, não utilizam estes dados para identificar os operadores que deveriam estar
registados noutro Estado-Membro.

78 Dois dos Estados-Membros visitados informaram também que é difícil verificar os
fornecedores de outros Estados-Membros que deveriam estar registados nos
primeiros por terem ultrapassado o limiar de vendas à distância.

79 Por exemplo, os fornecedores de outros Estados-Membros e mercados podem
obrigar os clientes privados a contratar empresas de entregas intermediárias no
27

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasti
ng-electronic-services/sites/mossportal/files/one-stop_add_guidelines_pt.pdf.
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Estado-Membro do fornecedor para proceder à entrega dos bens no Estado-Membro
de consumo. Desta forma, o fornecedor considera, artificialmente, que se trata de uma
entrega realizada ao intermediário do mesmo Estado-Membro em vez de uma venda à
distância destinada ao Estado-Membro de consumo, evitando assim a necessidade de
registo neste último.

80 Da amostra de 62 intercâmbios de informações a pedido ou sem pedido prévio
relacionadas com vendas à distância examinadas pelo Tribunal, 53 foram realizados no
contexto de uma auditoria. Foram encontrados 13 exemplos de resultados eficazes em
termos de cobrança do IVA.

As autoridades aduaneiras da UE não conseguem evitar abusos da
franquia para remessas de baixo valor em relação a bens importados de
países terceiros

81 As entregas da empresa ao consumidor de bens adquiridos a países terceiros
beneficiam de uma franquia de IVA para remessas de baixo valor quando este não
excede o limiar de 22 euros28. Além disso, quando o valor intrínseco29 dos bens for
inferior ou igual a 150 euros, não é necessário cobrar direitos aduaneiros. Um presente
enviado por um particular para outro está isento de direitos aduaneiros e de IVA se o
seu valor não for superior a 45 euros (ver quadro 3).

Quadro 3 – Limiares da franquia para remessas de baixo valor
Franquias para remessas de baixo valor
0 - 22 euros
22 - 150 euros
Da empresa ao consumidor
sem IVA, sem DA
IVA, sem DA
De particular a particular

0 - 45 euros
sem IVA, sem DA

> 150 euros
IVA, DA

> 45 euros
IVA, DA

Fonte: TCE.

82 Os abusos das franquias para remessas de baixo valor são possíveis mediante: i) a
subavaliação dos bens, que são declarados por valores inferiores ao dos limiares para
efeitos de isenção de IVA e/ou de direitos aduaneiros; ii) o fracionamento das
remessas em lotes de valor inferior aos dos limiares; iii) a importação de remessas

28

Os Estados-Membros podem fixar este limite em 10 euros.

29

Por valor intrínseco entende-se o valor do artigo sem encargos de frete e de seguro.
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comerciais declaradas como presentes ou de bens que não são elegíveis para a
franquia.

83 Os bens podem ser importados depois de o consumidor os ter adquirido na
Internet. Neste caso, são importados através de um serviço postal ou de correio
rápido. As autoridades aduaneiras são as responsáveis últimas por garantir a
conformidade dos operadores com as franquias para remessas de baixo valor. São
igualmente responsáveis por instituir o seu próprio quadro de gestão de riscos no que
respeita aos controlos destas importações.
Insuficiências dos sistemas eletrónicos de desalfandegamento dos Estados-Membros

84 Para verificar se os sistemas eletrónicos de desalfandegamento dos
Estados-Membros têm capacidade para evitar abusos das franquias para remessas de
baixo valor, o Tribunal realizou um teste num ambiente fictício dos sistemas
eletrónicos de desalfandegamento de quatro dos Estados-Membros visitados. Além
disso, selecionou uma amostra dirigida de 15 importações efetuadas por operadores
postais e outra de 15 importações efetuadas por operadores de correio rápido em
cada um dos cinco Estados-Membros visitados.

85 Todos os sistemas eletrónicos de desalfandegamento dos Estados-Membros
visitados aceitaram declarações que não eram elegíveis para franquias para remessas
de baixo valor. Todos, com exceção da Áustria, aceitaram declarações de importação
que solicitavam a franquia de direitos aduaneiros para remessas da empresa ao
consumidor apesar de terem um valor declarado superior a 150 euros30, ou para
presentes com um valor declarado superior a 45 euros31. Na Áustria, o sistema
eletrónico de desalfandegamento aceitou declarações de importação que solicitavam a
franquia de direitos aduaneiros para remessas da empresa ao consumidor apesar de o
produto declarado ser um produto alcoólico32.

30

Contrariamente ao disposto no artigo 23º do Regulamento (CE) nº 1186/2009 do Conselho,
relativo ao estabelecimento do regime comunitário das franquias aduaneiras.

31

Contrariamente ao disposto nos artigos 25º e 26º do Regulamento (CE) nº 1186/2009 do
Conselho e no artigo 1º da Diretiva 2006/79/CE do Conselho, de 5 de outubro de 2006,
relativa às isenções fiscais aplicáveis na importação de mercadorias objeto de pequenas
remessas sem caráter comercial provenientes de países terceiros (versão codificada)
(JO L 286 de 17.10.2006, p. 15).

32

Contrariamente ao disposto no artigo 24º, alínea a), do Regulamento (CE) nº 1186/2009 do
Conselho, relativo ao estabelecimento do regime comunitário das franquias aduaneiras.
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86 Os resultados das amostras são apresentados na figura 3.
Figura 3 – Resultados das amostras de importações através de serviços
postais e de correio rápido por Estado-Membro
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Fonte: TCE.

87 No Relatório Especial nº 19/2017, o Tribunal recomendou que os
Estados-Membros devem, de imediato33:
"…
b)

introduzir, nos respetivos sistemas eletrónicos de desalfandegamento, controlos
que bloqueiem a aceitação de declarações de importação que solicitem a franquia
de direitos aduaneiros aplicável a remessas de baixo valor para mercadorias com
um valor intrínseco declarado superior a 150 euros ou para remessas comerciais
[da empresa ao consumidor] declaradas como presentes [de particular a
particular];

c)

verificar a posteriori o cumprimento pelos operadores, incluindo os OEA
[operadores económicos autorizados], das condições da franquia de direitos
aduaneiros aplicável às remessas de baixo valor;

d)

estabelecer planos de investigação para lutar contra o abuso desta franquia na
troca de mercadorias de comércio eletrónico com países terceiros."

33

Ver recomendação 9 do Relatório Especial nº 19/2017.

33

88 Nenhum dos Estados-Membros visitados cumpriu as recomendações b) e d). Os
Estados-Membros realizam controlos ex post para verificar o cumprimento pelos
operadores das condições das franquias aplicáveis às remessas de baixo valor, mas não
evitaram os abusos identificados nas amostras ilustrados na figura 3. Em
consequência, os sistemas eletrónicos de desalfandegamento não têm capacidade
para impedir a importação de bens inelegíveis para o benefício de franquias para
remessas de baixo valor, facto que não é compensado por controlos ex post e planos
de investigação.
Vários operadores económicos autorizados abusaram das franquias para remessas
de baixo valor

89 Nos termos da legislação aduaneira34, um operador económico autorizado (OEA)
deve dispor de controlos internos capazes de prevenir e detetar operações ilegais ou
irregulares. Acresce que, de acordo com as orientações relativas aos OEA: "Todas as
irregularidades na administração, incluindo infrações aduaneiras, podem ser um
indicador de que o sistema de controlo interno funciona de forma eficaz. Nesta
perspetiva, todas as infrações aduaneiras devem ser sempre escrutinadas também
relativamente a esta condição a fim de permitir tomar medidas destinadas a melhorar
o sistema de controlo interno e, por conseguinte, evitar a repetição da infração"35.

90 O Tribunal examinou uma amostra de 75 declarações de importação
apresentadas por serviços postais (15 por Estado-Membro visitado). Foi constatado
que 35 dessas 75 declarações constituíam abusos das franquias para remessas de
baixo valor e que, em oito dessas 35 declarações, o declarante foi um OEA em
particular. O Tribunal examinou também 75 declarações de importação apresentadas
por operadores de correio rápido, tendo constatado que 28 delas constituíam abusos
das franquias para remessas de baixo valor. Em 21 dessas 28 declarações, o declarante
ou o representante aduaneiro era um OEA.

91 Os OEA de correio rápido que apresentaram as declarações de importação ilícitas
incluídas na amostra deveriam dispor de controlos internos para evitar esta situação.
Estes operadores requereram uma franquia de direitos aduaneiros/IVA para bens não
elegíveis.

34

Artigo 25º, nº 1, alínea f), das regras de execução do Código Aduaneiro da União.

35

Ver p. 40-41 das orientações da DG TAXUD relativas aos OEA, de 11 de março de 2016.

34

A Comissão não desenvolve atividades de controlo e de
acompanhamento suficientes

92 Conforme se referiu36 no Relatório Especial nº 19/2017, "[a]s autoridades
aduaneiras são obrigadas a trocar informações sobre os riscos relacionadas não só com
os riscos observados, mas também com as ameaças que constituam um risco elevado
noutro lugar da União através de uma FIR [ficha de informação sobre riscos]."

93 A Comissão criou uma FIR para combater as irregularidades relacionadas com
subavaliações, erros de classificação, o IVA, etc. A FIR foi incluída no sistema de gestão
de riscos aduaneiros e disponibilizada aos Estados-Membros que decidiram integrar
informações pertinentes nos seus sistemas de gestão de riscos nacionais.

94 De acordo com a Comissão, uma pesquisa rápida no sistema de gestão de riscos
aduaneiros sobre FIR emitidas em 2016 e 2017 que contenham uma palavra
relacionada com comércio eletrónico, frete postal e frete de correio rápido
identificou 530 FIR emitidas pelos Estados-Membros.

95 A Comissão definiu critérios de risco e normas comuns para os riscos com
impacto nos interesses financeiros da UE e dos seus Estados-Membros (critérios de
risco financeiro), que estes deviam aplicar eletronicamente até ao final de maio
de 2019. Estes critérios dão resposta, pelo menos parcialmente, a recomendações
anteriores do TCE.

96 Com base nas respostas da Comissão ao questionário do Tribunal, constatou-se
que, no contexto dos desafios colocados pelo comércio eletrónico ao IVA, a Comissão
não realiza quaisquer inspeções ou visitas de acompanhamento nos Estados-Membros,
que não as inspeções aos cálculos realizados por estes quanto à matéria coletável
harmonizada do IVA para efeitos de recursos próprios. A Comissão não acompanha as
vendas à distância intra-UE e não acompanhou o funcionamento do MOSS nos
Estados-Membros desde o seu lançamento, em 1.1.2015.

97 Não obstante, a Comissão organizou campanhas de informação com vista a
melhorar o cumprimento das regras do IVA no regime do MOSS extra-União por parte
dos operadores de países terceiros.

36

Ver ponto 54 do Relatório Especial nº 19/2017.
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98 Desde o início de 2015, a Comissão não efetuou qualquer inspeção relativa aos
recursos próprios tradicionais37 sobre a conformidade dos serviços de correio expresso
e dos serviços postais.

99 No seu Relatório Especial nº 19/2017, o Tribunal recomendou à Comissão que
devia "(…) c) investigar o recurso abusivo às franquias aplicáveis a remessas de baixo
valor na troca de mercadorias do comércio eletrónico com países terceiros"
(recomendação 8). Em 2017, o OLAF iniciou um inquérito sobre a importação por via
do comércio eletrónico de artigos de vestuário de baixo valor, que está em curso em
quatro Estados-Membros. Em 2018, o OLAF iniciou outro inquérito sobre a suspeita de
importação de produtos potencialmente sensíveis por via aérea através de operações
de comércio eletrónico, sem pagamento dos direitos aduaneiros e do IVA
correspondentes.

Os mecanismos de garantia da cobrança não são eficazes

100 As autoridades tributárias são responsáveis por assegurar o pagamento do
montante correto do IVA ao Estado-Membro certo no momento adequado e pela
tomada das medidas corretivas necessárias quando tal não for o caso. Os
Estados-Membros são igualmente responsáveis pela recolha do IVA pago pelos
operadores registados no sistema MOSS e pela transferência dos montantes cobrados
para os Estados-Membros em que são devidos.

Ausência de estimativas sobre o desvio do IVA na prestação de serviços e
estimativas divergentes na entrega de bens

101 O desvio do IVA é a diferença entre o que deveria ser cobrado em
conformidade com o quadro legislativo vigente e o que é efetivamente cobrado pelas
administrações tributárias dos Estados-Membros. O Tribunal procurou saber se este
défice é estimado – e a forma como o é – em relação às entregas transfronteiriças de
bens e serviços no âmbito do comércio eletrónico. Essa estimativa poderia ajudar a
Comissão e os Estados-Membros a orientar os recursos para onde são mais
necessários.

37

Recursos próprios baseados nos direitos aduaneiros e nas quotizações sobre o açúcar
estabelecidas pelos Estados-Membros.
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102 O Tribunal constatou que os Estados-Membros não realizaram qualquer
estimativa do desvio do IVA quer no regime da União, quer no regime extra-União do
MOSS. No seu inquérito, o TCE solicitou que os Estados-Membros facultassem
estimativas da perda de receitas devida a operadores não registados de países
terceiros. Entre os Estados-Membros, dezassete responderam não possuir tais
estimativas; dois não responderam a esta pergunta; e um apresentou uma estimativa
da perda de receitas em 2015 devida à utilização de transmissões ilegais de televisão38
por, pelo menos, 100 000 famílias no seu território, e que se eleva a 12 milhões de
euros.

103 O Tribunal confirmou, nos Estados-Membros visitados, que não é realizada uma
estimativa do desvio do IVA no quadro do MOSS.

104 No seu inquérito, o Tribunal solicitou aos Estados-Membros que facultassem
uma estimativa da perda de receitas devida a comportamento fraudulento por abuso
das franquias para remessas de baixo valor mediante, por exemplo, o fracionamento, a
declaração errada ou a subfaturação das remessas, de modo a que o seu valor não
ultrapasse o limiar. Nenhum dos 20 Estados-Membros que responderam ao inquérito
apresentou essa estimativa.

105 Um estudo da Deloitte realizou uma estimativa do desvio do IVA devido às
vendas à distância de bens intra-UE e extra-UE39. As perdas oscilam
entre 2,6 e 3,8 mil milhões de euros anuais na UE. A Áustria estimou a perda total de
IVA no seu território devida às vendas à distância intra-UE no
período 2010-2015 em 860 milhões de euros. Dos cinco Estados-Membros visitados,
apenas a Áustria publicou estimativas desta natureza.

106 Para a UE no seu conjunto, um estudo elaborado em 2016 por uma empresa de
consultoria aponta igualmente para lacunas no sistema40. De acordo com esse estudo,
o IVA é cobrado em apenas 35% das importações postais, o que se traduz diretamente
numa perda de receitas de IVA de cerca de 1,05 mil milhões de euros. São estimadas
38

Ver www.parlegalusaturu.lv..

39

Estudo da Deloitte, "VAT Aspects of cross-border e-commerce – Options for modernisation"
(Aspetos do IVA no comércio eletrónico transfronteiriço – Opções para a modernização),
Lote 1, p. 65.

40

Copenhagen Economics, E-commerce imports into Europe: VAT and customs treatment
(Importações de comércio eletrónico na Europa: IVA e tratamento aduaneiro), 2016.

37
perdas adicionais de 0,25 mil milhões de euros resultantes de lacunas na cobrança de
direitos de importação. Por seu turno, a Comissão Europeia estima que as perdas
globais de IVA no comércio eletrónico transfronteiriço resultantes da isenção aplicável
às remessas de baixo valor se cifram em 5 mil milhões de euros por ano41.

107 No Reino Unido, a autoridade fiscal e aduaneira estimou as perdas de IVA
devidas às vendas à distância de bens extra-União (importações)
entre 1 e 1,5 mil milhões de libras esterlinas anuais, o que oscila entre 8% e 12% do
desvio do IVA42. É interessante notar, a título de comparação, que, no Reino Unido, a
fraude intracomunitária do operador fictício representa apenas 4% do desvio do IVA43.

Problemas com os pagamentos do MOSS entre Estados-Membros

108 No âmbito do MOSS, o IVA pago pelo operador no Estado-Membro de
identificação deve ser transferido para o Estado-Membro de consumo, o mais tardar,
dez dias após o final do mês em que o pagamento foi recebido. Ao montante
transferido é deduzida uma percentagem do IVA liquidado. A legislação da UE tem
vindo a reduzir progressivamente essa percentagem, de 30% em 2015-2016 para 15%
em 2017-2018 e para 0% a partir de 2019. A figura 4 apresenta os fluxos financeiros de
um caso de prestação de serviços de comércio eletrónico da empresa ao consumidor
por um fornecedor de um país terceiro registado no MOSS.

41

Comissão Europeia, "Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE e
a Diretiva 2009/132/CE no que diz respeito a determinadas obrigações relativas ao imposto
sobre o valor acrescentado para as prestações de serviços e as vendas à distância de bens",
COM(2016) 757 final, 1.12.2016.

42

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Investigation-into-overseas-sel
lers-failing-to-charge-VAT-on-online-sales.pdf.
43

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20190509073425/https://www.gov.uk/governm
ent/statistics/measuring-tax-gaps.
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Figura 4 – Prestação de serviços de comércio eletrónico da empresa ao
consumidor por um fornecedor de um país terceiro registado no MOSS

Fonte: TCE com base em "Your pocket guide to VAT on digital e-commerce" (O seu guia de bolso do
IVA sobre o comércio eletrónico digital), Bellheim, Brown, Erneholm, Jundt, et al.

109 Se o operador não fizer um pagamento ou não pagar o montante total, o
Estado-Membro de identificação deve enviar um aviso por via eletrónica, no décimo
dia seguinte à data em que o pagamento era devido. A partir de então, o
Estado-Membro de consumo é responsável pelo envio dos avisos posteriores
eventualmente necessários e pela cobrança do IVA44.

110 O Tribunal analisou uma amostra de 10 pagamentos de IVA recebidos na
qualidade de Estado-Membro de identificação por cada Estado-Membro visitado.
Constatou-se que, em dois casos, o operador não pagou o montante total mas as
autoridades tributárias irlandesa não lhe enviaram qualquer aviso respeitante à falta
de pagamento. Num destes dois casos, as autoridades não excluíram o operador
apesar de este ter pago com um atraso superior a dois anos.

111 Nos Países Baixos, o Tribunal constatou três casos em que as autoridades
tributárias atribuíram o pagamento respeitante à declaração do IVA manualmente, o
que é uma tarefa penosa e não totalmente fiável. Além disso, o sistema informático
44

Ver "Guia do minibalcão único do IVA", Comissão Europeia, 2013.
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nacional dos Países Baixos não prevê verificações automáticas da correspondência
entre as declarações e os pagamentos. Os operadores podem ser excluídos do MOSS
se tiverem recebido um aviso para apresentarem uma declaração de IVA ou pagarem o
valor correspondente nos três trimestres civis imediatamente anteriores. Por
conseguinte, as autoridades tributárias não sabem das situações em que o pagamento
não é realizado e não há qualquer notificação automática de que o operador não
cumpriu três prazos de pagamento. Os resultados da amostra são apresentados no
anexo III.

112 A ISC dos Países Baixos comunicou45 que o sistema MOSS neerlandês não
proporcionava qualquer apoio para a verificação da integridade e dos prazos de
pagamento do IVA entre 2015 e 2017. Apenas no primeiro trimestre de 2018 a
autoridade tributária e aduaneira pôde começar a estabelecer a correspondência entre
as declarações e os pagamentos do IVA relativamente ao primeiro trimestre de 2015,
um trabalho predominantemente manual. Devido aos atrasos acumulados na
correspondência entre declarações e pagamentos do MOSS, o serviço responsável
pelos não residentes ainda não começou a trabalhar na garantia estruturada de
cobrança e no acompanhamento das obrigações em matéria de IVA, necessitando para
o efeito de informações específicas sobre o estado dos pagamentos.

113 O Tribunal verificou uma amostra de 10 pagamentos recebidos na qualidade de
Estado-Membro de consumo por cada Estado-Membro visitado. Identificou dois casos
em que as autoridades tributárias do Estado-Membro de consumo não enviaram um
aviso, apesar de o operador ainda não ter realizado o pagamento. Noutro caso, o
Estado-Membro de consumo recebeu o pagamento, mas não encontrou a declaração
de IVA. A autoridade tributária neerlandesa atribuiu manualmente todos os elementos
da amostra selecionada à declaração de IVA. O anexo III contém mais informações
sobre os resultados da amostra.

114 Para garantir a integridade dos pagamentos do IVA, estes são associados às
declarações de IVA através de um número de referência único de declaração de IVA.
As autoridades tributárias austríacas comunicaram não receber todos os pagamentos
devidos, sobretudo em proveniência do Reino Unido. Da mesma forma, a ISC da

45

Ver p. 33 de
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2018/11/28/vat-on-cross-border-digita
l-services.
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República Checa46 referiu problemas relacionados com a atribuição dos pagamentos
recebidos do Reino Unido às declarações de IVA.

115 No âmbito da sua tarefa de garantia dos recursos próprios baseados no IVA, a
Comissão realiza uma conciliação dos pagamentos do IVA no contexto do MOSS entre
os 28 Estados-Membros. O Tribunal examinou esta conciliação e verificou que a
própria Comissão considera existirem grandes discrepâncias no que respeita à Bélgica,
Bulgária, Dinamarca e Áustria, enquanto três Estados-Membros ainda não tinham
apresentado os dados no final de 2018 (Grécia, Chipre e Reino Unido). Os dados
relativos a 2016 não estão completos, pois 11 Estados-Membros ainda não foram alvo
de inspeções relativamente a esse exercício.

As disposições em matéria de assistência mútua para a cobrança de
impostos em falta são subutilizadas

116 Dos cinco Estados-Membros visitados, apenas as autoridades tributárias
austríacas enviaram a outros Estados-Membros, na qualidade de Estado-Membro de
consumo, pedidos de cobrança relativos a montantes devidos por operadores MOSS47.
Entre 1.1.2015 e 31.5.2018, estas enviaram cinco pedidos.

Apesar da recente evolução positiva no quadro regulamentar,
permanecem por resolver questões importantes

117 A legislação aduaneira da UE está condensada no Código Aduaneiro da União48
(CAU), enquanto o IVA é regido pela Diretiva IVA da UE49. Desde 2015, o MOSS é
aplicável à prestação transfronteiriça de serviços de comércio eletrónico. No final
46

Ver p. 23 de
https://www.nku.cz/scripts/rka-en/detail.asp?cisloakce=17/12&rok=0&sestava=0.

47

Em conformidade com a Diretiva 2010/24/UE do Conselho, de 16 de março de 2010,
relativa à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes a impostos,
direitos e outras medidas (JO L 84 de 31.3.2010, p. 1).

48

Regulamento (UE) nº 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de outubro
de 2013, que estabelece o Código Aduaneiro da União (reformulação)
(JO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

49

Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum
do imposto sobre o valor acrescentado (JO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
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de 2017, a UE adotou um novo pacote de disposições legais que regem o IVA no
comércio eletrónico, o "pacote IVA para o comércio eletrónico", composto por três
atos jurídicos50 e que introduz as alterações descritas em seguida.
a)

O pacote permite que as microempresas e as empresas em fase de arranque
tributem as suas prestações transfronteiriças de serviços de comércio eletrónico
que não ultrapassem o limiar de 10 000 euros de acordo com o "princípio do país
de origem", ou seja, à taxa do Estado-Membro de origem, e não à taxa do
Estado-Membro de destino.

b)

Permite que, no contexto do comércio eletrónico, os vendedores apliquem as
regras de faturação do seu Estado-Membro de identificação em vez das regras do
Estado-Membro de destino.

c)

Alarga o sistema MOSS a todas as prestações de serviços transfronteiriças da
empresa ao consumidor, tornando-se o seu balcão único, e às vendas de bens
online da empresa ao consumidor, quer a partir de um país da UE quer de um país
terceiro.

d)

Suprime a franquia de IVA para artigos de valor total não superior a 22 euros
(ou 10 euros) comprados online e importados de um país terceiro.

118 As alterações descritas nas alíneas a) e b) acima entraram em vigor em 2019,
enquanto as das alíneas c) e d) apenas entrarão em vigor em 2021. O Tribunal
examinou o provável impacto das mudanças e identificou questões que, em seu
entender, não são corrigidas.

50

Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, que altera a
Diretiva 2006/112/CE e a Diretiva 2009/132/CE no que diz respeito a determinadas
obrigações relativas ao imposto sobre o valor acrescentado para as prestações de serviços e
as vendas à distância de bens (JO L 348 de 29.12.2017, p. 7); Regulamento de Execução
(UE) 2017/2459 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, que altera o Regulamento de
Execução (UE) nº 282/2011 que estabelece medidas de aplicação da Diretiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (JO L 348 de 29.12.2017,
p. 32); Regulamento (UE) 2017/2454 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, que altera o
Regulamento (UE) nº 904/2010 relativo à cooperação administrativa e à luta contra a
fraude no domínio do imposto sobre o valor acrescentado (JO L 348 de 29.12.2017, p. 1).
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Na maior parte dos aspetos, o quadro regulamentar observa as boas
práticas internacionais promovidas pela OCDE e pela OMA

119 O Tribunal avaliou o quadro regulamentar descrito no ponto 117 para
assegurar a observância das boas práticas internacionais em matéria de cobrança de
IVA e de direitos aduaneiros, conforme definidas pela OCDE e pela OMA.
O princípio do país de destino da OCDE

120 Em conformidade com a Diretiva IVA, a UE aplica o princípio do país de destino
à prestação transfronteiriça de serviços de comércio eletrónico a um consumidor final.
Este princípio significa que as referidas prestações de serviços devem ser sujeitas ao
IVA na jurisdição em que o destinatário tem a sua residência habitual51. Esta disposição
é consentânea com as boas práticas internacionais.

121 Contudo, as novas disposições que entrarão em vigor em 1 de janeiro
de 2021 permitem que as microempresas e as empresas em fase de arranque tributem
as suas prestações de serviços de comércio eletrónico que não ultrapassem o limiar
de 10 000 euros de acordo com o "princípio do país de origem", ou seja, à taxa do
Estado-Membro de origem.

122 O Tribunal considera que a aplicação do princípio do país de origem agrava o
risco de os fornecedores declararem vendas inferiores às reais para efeitos de IVA, a
fim de permanecerem abaixo do limiar e evitarem cobrar a taxa de IVA mais elevada
aplicável no Estado-Membro de destino. Além disso, as novas disposições não
colmatam o risco de os Estados-Membros com taxas mais baixas competirem com os
restantes para atraírem pequenas e médias empresas e empresas em fase de arranque
para os seus territórios52.

123 Quanto ao limiar de 10 000 euros, o Tribunal concorda com a avaliação da ISC
da República Checa, segundo a qual somente o Estado-Membro de identificação pode
determinar se este limite foi excedido. A ISC chama a atenção para o facto de esta

51

Ver pontos 90 e 91 do Relatório Especial nº 24/2015, "Luta contra a fraude ao IVA
intracomunitário: são necessárias mais medidas".

52

Lamensch, 2017, p. 140. Ver em
https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2017_02_e2_1_SeptNewsletter.
pdf.
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diretiva exigir que os Estados-Membros da UE tomem medidas adequadas para
verificar as condições de utilização deste limite53.
Os indicadores de risco da OMA e as diretrizes em matéria de libertação imediata

124 No âmbito do quadro regulamentar vigente, a Comissão definiu critérios de
risco e normas comuns para os riscos com impacto nos interesses financeiros da União
e dos seus Estados-Membros (critérios de risco financeiro). Este quadro não inclui
todos os critérios estabelecidos pela OMA54, mas somente aqueles que podem ser
introduzidos pelos Estados-Membros nos seus sistemas nacionais de gestão de riscos.
O Tribunal verificou que a Comissão não deu explicações adicionais aos
Estados-Membros sobre os indicadores da OMA, de modo a estabelecer claramente
como aplicar os critérios de risco financeiro com base em elementos comuns.

125 A OMA emitiu diretrizes em matéria de libertação imediata, um conjunto de
orientações processuais baseadas em práticas existentes destinadas a permitir às
autoridades aduaneiras combinarem a libertação imediata com controlos adequados e
pertinentes das remessas em causa55, e que são particularmente pertinentes no que
respeita a fretes dos serviços postais e de correio expresso. O Tribunal verificou que a
legislação da UE observa os princípios fundamentais da libertação imediata.

126 No âmbito da libertação imediata56, os custos de transporte podem ser
excluídos para efeitos do cálculo do valor de correspondência e documentos, bem
53

Ver p. 17 da Conclusão de Auditoria nº 17/12 no domínio do comércio eletrónico em
https://www.nku.cz/scripts/rka-en/detail.asp?cisloakce=17/12&rok=0&sestava=0.

54

No documento "Postal/Express Consignments Risk Indicators and Manual" (Indicadores de
risco e manual das remessas por serviços postais/de correio expresso), no volume 2 do
"Customs Risk Management Compendium" (Compêndio de gestão de riscos aduaneiros) da
OMA.

55

Ver ponto 1.3 das "Guidelines for the immediate release of consignments by customs"
(Diretrizes para a libertação imediata de remessas pelas autoridades aduaneiras) da OMA,
2014, em http://www.wcoomd.org//media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/immediate-r
elease-guidelines/immediate-release-guidelines.pdf?db=web.

56

Ver ponto 11 das "Guidelines for the immediate release of consignments by customs"
(Diretrizes para a libertação imediata de remessas pelas autoridades aduaneiras) da OMA,
2014, em http://www.wcoomd.org//media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/immediate-r
elease-guidelines/immediate-release-guidelines.pdf?db=web.
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como nas remessas de baixo valor sobre as quais não são cobrados quaisquer direitos
aduaneiros ou impostos. Todos os Estados visitados pelo Tribunal e a Comissão
interpretaram o limiar de 150 euros aplicável à franquia de direitos aduaneiros como
respeitante unicamente ao valor dos bens, que não inclui seguro e frete57.

127 Contudo, o Tribunal constatou que a Irlanda e a Alemanha interpretam o limiar
de 22 euros (ou 10 euros) para a franquia de IVA como significando que o valor total
referido na legislação58 pode incluir igualmente os custos de transporte59. A Áustria
considera que este valor se refere apenas ao custo dos bens, excluindo os custos de
transporte. Estas diferentes interpretações sugerem que a Comissão não conseguiu
assegurar a aplicação uniforme das disposições aduaneiras pelas autoridades
aduaneiras dos Estados-Membros.

As novas disposições em vigor a partir de 2021 visam superar algumas
insuficiências, mas continua a não ser dada resposta à subavaliação

128 O Tribunal examinou as novas disposições que entrarão em vigor em 2021 à luz
das respostas da Comissão a um questionário que lhe endereçou. Além disso, discutiu
os desafios colocados pelo comércio eletrónico com representantes do meio
académico e com o Grupo Restrito 2 do Grupo de Trabalho sobre o IVA das ISC da UE.

129 Em alguns casos, o fornecedor de bens de um país terceiro pode optar por
importar os bens antes de o consumidor os adquirir na Internet. No seu Relatório
Especial nº 19/2017, o Tribunal salientou60 que, nos termos da legislação vigente, os
fornecedores podem conseguir evadir-se ao pagamento de IVA sobre essas
importações subavaliando-as e/ou usando abusivamente o procedimento
aduaneiro 42. Este procedimento permite que um importador obtenha isenção de IVA

57

Ver "Compendium on the implementation of Council Regulation (EC) No 1186/2009"
(Compêndio sobre a aplicação do Regulamento (CE) nº 1186/2009 do Conselho), Comité do
Código Aduaneiro, 2016, p. 19.

58

Ver artigo 23º da Diretiva 2009/132/CE do Conselho.

59

Ver pontos 18 e 19 do Compêndio.

60

Ver pontos 99, 100 e 137 do Relatório Especial nº 19/2017, "Procedimentos de importação:
as insuficiências do quadro jurídico e uma aplicação ineficaz têm impacto sobre os
interesses financeiros da UE".
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em relação a bens importados para transporte para outro Estado-Membro da UE.
Neste caso, o IVA é devido no Estado-Membro de destino61.

130 Verificou-se que havia um risco de os bens importados ao abrigo do
procedimento aduaneiro 42 serem armazenados num armazém na UE até serem
comprados e entregues ao consumidor em nome do fornecedor de um país terceiro
sem pagamento de IVA sobre essas entregas.
A Comissão supriu a lacuna na responsabilidade dos intermediários

131 A Diretiva IVA não inclui disposições que regulem a responsabilidade em
matéria de IVA dos intermediários na entrega de bens através de vendas à distância,
de modo a permitir a cobrança do IVA nos casos em que o fornecedor do país terceiro
utiliza um armazém para fornecer os produtos aos consumidores finais e a importação
ocorre antes de o consumidor final ser conhecido.

132 Para colmatar esta situação, nos termos das novas disposições que entrarão em
vigor em 1 de janeiro de 2021, as interfaces eletrónicas (como plataformas, mercados
e portais) serão responsáveis pela cobrança do IVA, dado que se considera que
recebem e fornecem autonomamente os bens. Além disso, uma alteração à
Diretiva IVA62 estabelece, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021, obrigações de
manutenção de registos para os intermediários, enquanto outra proposta63 permite
que as interfaces eletrónicas utilizem o balcão único para declarar o IVA cobrado no
âmbito de entregas da empresa ao consumidor a nível nacional. Ao abrigo destas
novas disposições, as autoridades tributárias podem cobrar o IVA devido sobre a
entrega da plataforma eletrónica ao consumidor.

61

Ver Relatório Especial nº 13/2011, "O controlo da aplicação do procedimento
aduaneiro 42 evita e deteta a evasão ao IVA?".

62

A Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho introduz, com efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2021, o novo artigo 242º-A da Diretiva 2006/112/CE.

63

Ver COM(2018) 819 final, de 11.12.2018, "Proposta de diretiva do Conselho que altera a
Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, no que respeita às
disposições relativas às vendas à distância de bens e a determinadas entregas de bens ao
nível nacional".
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A lacuna em matéria de subavaliação continua por suprir

133 O Tribunal já abordou o risco de subavaliação de entregas de bens de comércio
eletrónico provenientes de países terceiros em 2017 e 201864. Em 25 de janeiro
de 2018, 25 Estados-Membros partilharam as experiências das suas investigações
sobre a fraude da subavaliação no âmbito do comércio eletrónico no decurso de uma
reunião organizada para o efeito pelo OLAF. Na sua maior parte, estes tinham sido
confrontados com fraudes de subavaliação no contexto do comércio eletrónico. A ISC
do Reino Unido estabeleceu igualmente uma relação entre comércio eletrónico, fraude
de subavaliação e abuso do procedimento aduaneiro 4265.

134 Os Estados-Membros e a Comissão estão a tomar medidas para combater e
investigar o contrabando de bens encomendados online. Orientaram a sua ação, entre
outros, para pequenas remessas de valor inferior a 22 euros e verificaram que o baixo
valor constitui um modus operandi notório e um problema especial para o comércio
eletrónico. Além disso, em 2017, o OLAF iniciou um inquérito sobre a importação por
via do comércio eletrónico de artigos de vestuário de baixo valor, que está em curso
em quatro Estados-Membros.

135 Um relatório do Parlamento Europeu avalia as novas disposições que entrarão
em vigor em 1 de janeiro de 2021, nomeadamente o balcão único para entregas da
empresa ao consumidor de bens importados de países terceiros. De acordo com este
relatório, os dois problemas identificados pelo Tribunal, a saber, a subavaliação e a
importação de bens não elegíveis para franquias aplicáveis às remessas de baixo valor,
continuarão a existir, embora em menor grau, com as futuras regras66.

64

Ver pontos 137 e 138 do Relatório Especial nº 19/2017, "Procedimentos de importação: as
insuficiências do quadro jurídico e uma aplicação ineficaz têm impacto sobre os interesses
financeiros da UE", e ponto 4.16 do Relatório Anual sobre a execução do orçamento
relativo ao exercício de 2017.

65

Ver o ponto 1.10 do National Audit Office (NAO), em
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Investigation-into-overseas-sellers-f
ailing-to-charge-VAT-on-online-sales.pdf.

66

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621854/EPRS_STU(2018)6218
54_EN.pdf.

47

136 É por este motivo que outros estudos67 sugerem que deveriam ser testados
sistemas de cobrança "de base tecnológica" de terceiros ou ao consumidor, incluindo a
utilização de moedas digitais. Na caixa 3 são apresentados exemplos dos sistemas
propostos por estes estudos. Além disso, de acordo com a OMA, devem ser
considerados modelos de cobrança alternativos (por exemplo, modelo do fornecedor,
modelo de cobrança ao intermediário ou ao consumidor/comprador), tendo em vista
abandonar a abordagem atual em que os direitos aduaneiros e os impostos são
avaliados e cobrados na fronteira68.

67

Ver relatório do Parlamento Europeu sobre "VAT fraud, economic impact, challenges and
policy issues" (Fraude ao IVA, impacto económico, desafios e questões de política), outubro
de 2018, e "Sénat, Rapport d'information n° 691 du 17 septembre 2015, fait au nom de la
Commission des finances sur le e-commerce: Propositions pour une à la payée TVA fonte.

68

Ver pág. 13 de "WCO Cross-border e-commerce. Framework of standards" (OMA –
Comércio eletrónico transfronteiriço. Quadro de normas), OMA, junho de 2018, em
http://www.wcoomd.org//media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/
wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?la=en.
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Caixa 3
Exemplos de sistemas de cobrança alternativos
Em 2016, a Estónia testou o sistema de cobrança ao consumidor, em que a parte do
IVA do pagamento realizado pelo cliente ao fornecedor é enviada diretamente à
autoridade tributária, tendo-o abandonado após a adoção do "pacote IVA para o
comércio eletrónico". A Noruega está igualmente a testar o sistema de cobrança ao
consumidor, enquanto a Argentina aplicou, em junho de 2018, um sistema de
retenção para os serviços de comércio eletrónico assegurado através do prestador
de serviços de pagamento. O Senado francês propôs, em 2015, um sistema de
cobrança ao consumidor. Outros estudos sugerem a utilização de moedas digitais
exclusivamente para pagamento do IVA do consumidor às autoridades tributárias69.
Estes sistemas garantem a integridade de cobrança do IVA através do pagamento
fracionado, ou seja, em que o consumidor retém o IVA e transfere-o diretamente
para as autoridades tributárias, enquanto o sistema adotado pelo Conselho continua
a depender do valor dos bens declarado pelo fornecedor, que pode ser subavaliado
para reduzir a dívida de IVA.

137 Em 12 de dezembro de 2018, a Comissão apresentou uma proposta70 que
procura resolver o problema da fraude ao IVA no comércio eletrónico através do
reforço da cooperação entre as autoridades tributárias e os prestadores de serviços de
pagamento. A proposta introduz novos artigos na Diretiva IVA71 a transpor pelos
Estados-Membros até 31 de dezembro de 2021. O Tribunal considera que este
intercâmbio de dados de pagamento seria muito útil para enfrentar a fraude da
subavaliação.

69

R.T. Ainsworth, M. Alwohaibi, M. Cheetham, "VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent
VAT Fraud?" (Moeda IVA: Pode uma criptomoeda para o pagamento de impostos prevenir
a fraude ao IVA?), Tax Notes International, vol. 84, 14 de novembro de 2016. Ver
igualmente a proposta da KPMG sobre tecnologia do livro-razão distribuído em
https://home.kpmg/lu/en/home/insights/2018/07/vat-dlt.html.

70

Ver COM(2018) 812 final, de 12.12.2018, "Proposta de diretiva do Conselho que altera a
Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito à introdução de determinadas obrigações
aplicáveis aos prestadores de serviços de pagamento".

71

Artigos 243º-A a 243º-D.
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Conclusões e recomendações
138 O Tribunal conclui que a UE não está a dar resposta a todos os desafios no que
respeita à cobrança dos montantes corretos de IVA e de direitos aduaneiros sobre os
bens e serviços comercializados através da Internet.

139 O Tribunal constatou que os Estados-Membros não exploram plenamente os
mecanismos de cooperação administrativa, pois não utilizam a assistência
administrativa mútua em matéria aduaneira ou fiscal para trocarem informações com
países terceiros sobre o comércio eletrónico (ver pontos 32 a 37). A arquitetura
informática do MOSS é robusta e transmite informações sobre os operadores
registados e as prestações de serviços que declaram ao Estado-Membro de consumo
(ver pontos 39 a 52). O recurso ao intercâmbio de informações entre
Estados-Membros é insuficiente (ver pontos 53 a 59). A não participação dos
Estados-Membros de identificação prejudica a eficácia dos controlos multilaterais (ver
pontos 60 a 64). Os Estados-Membros não consideram úteis as informações
carregadas até ao presente na base de riscos da área de trabalho do Eurofisc
consagrada ao comércio eletrónico e não estão a enviar respostas à rede como era
esperado (ver pontos 65 a 69).

Recomendação 1 – Reforçar a utilização dos acordos de
cooperação administrativa
A Comissão deve:
a)

verificar em que medida os países terceiros acolhem favoravelmente os pedidos
formulados pelos Estados-Membros nos termos dos acordos de assistência
administrativa mútua celebrados com eles em matéria aduaneira e fiscal, e utilizar
as estruturas e os enquadramentos criados no âmbito desses acordos para
superar desafios específicos resultantes do comércio de bens através do comércio
eletrónico;

b)

propor alterações aos formulários eletrónicos para intercâmbio de informações
no âmbito da cooperação administrativa, a fim de incluir uma caixa especial para
o MOSS e os pedidos relacionados com vendas à distância.

Os Estados-Membros devem:
a)

disponibilizar um retorno de informação oportuno aos sinais de fraude recebidos
de outros Estados-Membros na área de trabalho 5 do Eurofisc;
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b)

exigir que os serviços centrais de ligação disponham de uma função de
coordenação distinta para o MOSS e as vendas à distância;

c)

garantir que os operadores apenas podem introduzir uma taxa de IVA válida nas
declarações de IVA no MOSS.

Calendário: até ao final de 2020

140 O Tribunal constatou também que são poucos os controlos realizados pelas
autoridades tributárias dos Estados-Membros e pela Comissão. As autoridades
tributárias realizaram apenas controlos limitados aos operadores antes de estes se
registarem no MOSS e poucos controlos dos operadores já registados (ver pontos 70
a 80). As autoridades aduaneiras da UE não conseguem impedir abusos da franquia
para remessas de baixo valor (ver pontos 81 a 91). Por último, a Comissão não
desenvolve atividades de controlo e de acompanhamento suficientes (ver pontos 92
a 99).

Recomendação 2 – Aumentar a eficácia dos controlos
A Comissão deve:
a)

realizar inspeções aos controlos realizados pelos Estados-Membros às remessas
de baixo valor;

b)

acompanhar o funcionamento das vendas à distância de bens intra-UE e do
MOSS;

c)

verificar se os Estados-Membros cumpriram as recomendações 9, alíneas b), c)
e d), do Relatório Especial nº 19/2017 para combater o recurso abusivo às
franquias para remessas de baixo valor;

d)

controlar se os Estados-Membros verificaram a conformidade dos operadores
com as franquias para remessas de baixo valor no âmbito da reavaliação das
autorizações dos operadores económicos e se lhes proporcionaram
recomendações adequadas para superar eventuais insuficiências dos seus
controlos internos.

Os Estados-Membros devem:
a)

realizar os controlos necessários quando recebem um pedido de registo no
regime do MOSS extra-União, a fim de se certificarem de que o operador não está
já registado no MOSS noutro Estado-Membro;
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b)

intensificar a sua atividade de auditoria aos vendedores à distância e operadores
do MOSS, utilizando, nos casos apropriados, os instrumentos de cooperação
administrativa.

Calendário: até ao final de 2020

141 O Tribunal constatou igualmente que os mecanismos de garantia da cobrança
do IVA e dos direitos aduaneiros não são eficazes. Não há estimativas sobre o desvio
do IVA na prestação de serviços e as estimativas quanto à entrega de bens são
divergentes (ver pontos 100 a 107). Há problemas com os pagamentos do MOSS entre
Estados-Membros (ver pontos 108 a 115). Por último, as disposições em matéria de
assistência mútua para a cobrança de impostos em falta são subutilizadas (ver
ponto 116).

Recomendação 3 – Melhorar os mecanismos de garantia da
cobrança
A Comissão deve:
a)

ajudar os Estados-Membros a desenvolverem uma metodologia que permita
elaborar estimativas periódicas do desvio do IVA no comércio eletrónico;

b)

tratar as discrepâncias de pagamento pendentes e futuras entre os
Estados-Membros, procurar obter explicações para as mesmas e solicitar os
dados em falta;

c)

incentivar e promover o recurso pelos Estados-Membros à assistência mútua em
matéria de cobrança de créditos respeitantes a impostos e direitos aduaneiros,
bem como a outras medidas para recuperação do IVA sobre operações de
comércio eletrónico.

Os Estados-Membros devem:
a)

elaborar estimativas periódicas do desvio do IVA sobre o comércio eletrónico.

Calendário: até ao final de 2021

142 O Tribunal constatou que houve uma evolução positiva no quadro
regulamentar instituído pela Comissão, mas que permanecem por resolver questões
importantes. Para aumentar a eficácia deste quadro, são necessários apoio político de
alto nível e mecanismos destinados a promover a coerência das políticas. Na maior
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parte dos aspetos, o quadro regulamentar observa as boas práticas internacionais
promovidas pela OCDE e pela OMA (ver pontos 119 a 127). As novas disposições que
entrarão em vigor em 2021 visam superar algumas das insuficiências do quadro atual,
mas continua a não ser dada resposta à subavaliação (ver pontos 128 a 137).

Recomendação 4 – Aumentar a eficácia do quadro
regulamentar
A Comissão deve:
a)

explorar a possibilidade de utilização de sistemas de cobrança "de base
tecnológica" apropriados, incluindo a utilização de moedas digitais, para
combater a fraude ao IVA no comércio eletrónico;

b)

garantir que as orientações para a aplicação da decisão sobre os critérios de risco
financeiro incluem os indicadores de risco da OMA para as remessas por serviços
postais/de correio expresso;

c)

dar uma definição clara dos termos "valor intrínseco", "valor" e "valor total"
vertidos na legislação, para garantir que os Estados-Membros dispõem de
controlos harmonizados para a importação de remessas de baixo valor.

Os Estados-Membros devem:
a)

acompanhar atentamente o respeito por parte dos operadores do novo limiar
de 10 000 euros para a prestação de serviços intra-UE.

Calendário: até ao final de 2020

O presente parecer foi adotado pela Câmara IV, presidida por Neven Mates, Membro
do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 11 de junho de 2019.
Pelo Tribunal de Contas

Klaus-Heiner Lehne
Presidente

53

Anexos
Anexo I – Método de auditoria do TCE a nível da Comissão
O Tribunal realizou a auditoria na Comissão em duas fases, uma fase preparatória e os
trabalhos de auditoria no terreno.
Para recolher informações e dados que poderiam revelar-se úteis para os trabalhos de
auditoria no terreno nos Estados-Membros e para avaliar a legislação da UE à luz das
boas práticas internacionais, durante a fase preparatória foram realizadas visitas
preliminares à DG Fiscalidade e União Aduaneira, à DG Orçamento e ao OLAF. O
Tribunal participou igualmente na reunião dos subgrupos do Grupo de Trabalho sobre
comércio eletrónico da OMA, de 23 a 25 de janeiro de 2018. Por último, o Tribunal
discutiu os desafios colocados pelo comércio eletrónico com representantes do meio
académico, com o presidente da área de trabalho 5 do Eurofisc e com o Grupo
Restrito 2 do Grupo de Trabalho sobre o IVA das Instituições Superiores de Controlo
(ISC) da UE, tendo também analisado todos os relatórios disponíveis elaborados pelas
ISC.
A metodologia da auditoria foi discutida com a Comissão (questões de auditoria,
critérios e normas). A DG Fiscalidade e União Aduaneira concedeu ao Tribunal acesso
às seguintes bases de dados e portais pertinentes em matéria de IVA e de comércio
eletrónico:
a)

a gestão do serviço informático, para acesso às questões do MOSS comunicadas
pelos Estados-Membros na base de dados Synergia;

b)

o Comité Permanente para a Cooperação Administrativa e o Grupo de Peritos
deste Comité, o que permitiu ao Tribunal analisar, entre outros elementos, as
orientações e recomendações em matéria de auditoria e controlo do MOSS
formuladas pelo "grupo de projeto do Fiscalis nº 86";

c)

o Grupo de Peritos para a Estratégia Antifraude Fiscal, para verificar as discussões
técnicas sobre as medidas convencionais de luta contra a fraude ao IVA, por
exemplo, o recurso ao intercâmbio espontâneo de informações no contexto de
uma auditoria ao MOSS;

d)

as alfândegas eletrónicas, para verificar a evolução do pacote IVA para o comércio
eletrónico, por exemplo, o conjunto mais reduzido de dados aduaneiros no
âmbito do comércio eletrónico ou a transmissão de dados entre as autoridades
aduaneiras e tributárias;
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e)

os projetos relacionados com o IVA, para verificação das especificações técnicas e
funcionais do MOSS, e as estatísticas e o painel do MOSS.

O Tribunal solicitou e verificou igualmente informações e documentos elaborados pelo
"grupo de projeto do Fiscalis nº 38" sobre o controlo do comércio eletrónico. Por
último, foram examinadas informações de desempenho pertinentes, tais como os
planos de gestão e relatórios anuais de atividades da DG Fiscalidade e União
Aduaneira, da DG Orçamento e do OLAF.
Durante os trabalhos de auditoria no terreno, o Tribunal endereçou um questionário
geral à Comissão, abordando a questão de saber se esta proporciona um quadro
regulamentar e de controlo sólido para o comércio eletrónico no que diz respeito ao
IVA e aos direitos aduaneiros, incidindo em quatro áreas-chave: i) intercâmbio de
informações; ii) controlo; iii) mecanismos de garantia da cobrança; iv) regulamentação.
A DG Orçamento, o OLAF e a DG Fiscalidade e União Aduaneira responderam a este
questionário e anexaram as provas solicitadas. Foi-lhes ainda endereçado um
questionário suplementar destinado a esclarecer questões pendentes e foram
organizadas videoconferências com cada serviço para discutir os resultados
preliminares e o projeto de conclusões e recomendações.
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Anexo II – Método de auditoria do TCE a nível dos
Estados-Membros
A auditoria desenrolou-se em duas fases: uma fase preparatória e os trabalhos de
auditoria no terreno.
1.
Durante a fase preparatória, foram selecionados cinco Estados-Membros:
Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Áustria e Suécia. A seleção dos Estados-Membros
baseou-se nos seguintes critérios de risco: i) estimativa das perdas de IVA relacionadas
com as isenções concedidas pela legislação para as remessas de baixo valor; ii) número
de operadores registados no sistema MOSS por Estado-Membro; iii) volume de vendas
eletrónicas feitas por operadores registados num Estado-Membro a clientes noutros
Estados-Membros.
O Grupo Restrito 2 do Grupo de Trabalho do IVA das Instituições Superiores de
Controlo (ISC) da UE identificou o comércio eletrónico como sendo vulnerável a
fraudes no domínio do IVA. A fim de obter uma visão global da situação na UE, o Grupo
Restrito 2 decidiu realizar um inquérito junto de todas as autoridades tributárias da
União. O Tribunal, enquanto membro do Grupo Restrito 2, enviou um questionário a
estas últimas em novembro de 2016, incidindo no ano de referência de 2015. O
questionário abrangia os regimes de MOSS da União e extra-União e as vendas à
distância intra-UE e extra-UE e obteve a resposta de 20 Estados-Membros.
2.
A segunda fase consistiu nos trabalhos de auditoria no terreno nos
Estados-Membros selecionados, onde o Tribunal prestou particular atenção à
conceção e à aplicação dos sistemas de registo e de controlo dos operadores e aos
quadros de gestão de riscos em matéria de IVA e de direitos aduaneiros.
O Tribunal endereçou um questionário aos Estados-Membros selecionados que
abordava a questão de saber se as medidas de controlo por eles aplicadas
asseguravam a integridade da cobrança do IVA e dos direitos aduaneiros sobre o
comércio eletrónico. No local, discutiram-se as respostas dadas ao questionário com os
peritos das autoridades tributárias e aduaneiras nos domínios do MOSS, a cooperação
administrativa, as auditorias e os controlos do MOSS e do regime de venda à distância,
e as importações enviadas através de operadores de serviços postais ou de correio
rápido que requerem o benefício de franquias para remessas de baixo valor.
Foram selecionados e verificados:
i)

todos os 29 problemas do MOSS em que o Estado-Membro visitado era o
responsável ou o afetado;
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ii)

uma amostra aleatória de 10 mensagens de erro técnico enviadas e
de 10 mensagens de erro técnico recebidas;

iii)

uma amostra aleatória de 10 registos no MOSS;

iv)

uma amostra aleatória de 10 declarações de IVA do MOSS e 10 correções a
declarações de IVA;

v)

uma amostra aleatória de 10 pagamentos do MOSS recebidos na qualidade de
Estado-Membro de identificação e 10 pagamentos recebidos na qualidade de
Estado-Membro de consumo;

vi)

uma amostra aleatória de 10 cancelamentos de registo e 10 exclusões do
MOSS;

vii)

uma amostra aleatória de 10 intercâmbios de informações a pedido enviados
e 10 recebidos;

viii)

uma amostra aleatória de 10 intercâmbios espontâneos de informações
enviados e 10 recebidos;

ix)

uma amostra aleatória de 5 auditorias na qualidade de Estado-Membro de
identificação e 5 auditorias na qualidade de Estado-Membro de consumo;

x)

toda a população dos controlos multilaterais realizados e toda a população de
sinais de fraude trocados através da área de trabalho 5 do Eurofisc que afetam
os Estados-Membros visitados;

xi)

uma amostra baseada no risco de 30 importações para as quais foi pedida a
franquia para remessas de baixo valor (15 apresentadas por operadores de
serviços postais e 15 por operadores de serviços de correio rápido).

Nestas populações e amostras, o Tribunal verificou se as autoridades tributárias e
aduaneiras dos Estados-Membros: i) recorrem aos mecanismos de cooperação
administrativa para compensar a falta de jurisdição do Estado-Membro de consumo
no(s) país(es) em que o fornecedor está registado ou identificado; ii) recolhem e
utilizam informações sobre potenciais pagamentos inferiores aos devidos; iii) realizam
controlos adequados ao fornecedor; iv) dispõem de controlos eficazes para prevenir e
detetar situações de abuso das franquias para remessas de baixo valor de bens
importados de países terceiros. Os resultados das amostras pré-selecionadas foram
analisados e discutidos com base numa lista de verificação.
O Tribunal prestou particular atenção aos sistemas e controlos, incluindo um teste
num ambiente fictício dos sistemas eletrónicos de desalfandegamento relacionado
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com controlos de credibilidade das franquias para remessas de baixo valor, e visitou
três estações de correios para observar, na prática, os controlos aduaneiros.
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Anexo III – Resultados das amostras de operações no âmbito do
MOSS
Em cada Estado-Membro visitado, foram examinados todos os 22 problemas do MOSS
em que o Estado-Membro visitado era o responsável, bem como todos os 7 problemas
do MOSS em que era o afetado.
Além disso, foram selecionadas aleatoriamente e analisadas 90 operações no âmbito
do MOSS por Estado-Membro:
a)

uma amostra de 10 mensagens de erro técnico enviadas;

b)

uma amostra de 10 mensagens de erro técnico recebidas;

c)

uma amostra de 10 registos do MOSS, 5 do regime do MOSS extra-União e 5 do
regime da União;

d)

uma amostra de 10 declarações de IVA do MOSS, metade do regime do MOSS
extra-União e metade do regime da União;

e)

uma amostra de 10 correções a declarações de IVA, 5 do regime extra-União
e 5 para o regime da União;

f)

uma amostra de 10 pagamentos do MOSS recebidos na qualidade de
Estado-Membro de identificação;

g)

uma amostra de 10 pagamentos do MOSS recebidos na qualidade de
Estado-Membro de consumo;

h)

uma amostra de 10 cancelamentos de registo no MOSS, 5 no regime extra-União
e 5 no regime da União;

i)

uma amostra de 10 exclusões do MOSS, 5 no regime extra-União e 5 no regime da
União.

O quadro 4 resume os resultados da amostra em cada Estado-Membro visitado
utilizando uma análise por cores72.

72

Análise RAG (red, amber and green – vermelho, âmbar e verde).
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Quadro 4 – Panorâmica dos resultados da amostra por Estado-Membro
visitado
Estado-Membro
Origem da
amostra
Datas
Incidentes MOSS
enquanto EstadoMembro
responsável
Incidentes MOSS,
enquanto EstadoMembro afetado
Datas
Mensagem de
erro técnico
enviada
Mensagem de
erro técnico
recebida
Datas

Irlanda
Regime
Regime da
extraUnião
União
20.11.2017

0

6/8

0

4/4

0

1/1

1/2

1.4.2017 a 31.3.2018

1.4.2017 a 31.3.2018

1.4.2017 a 31.3.2018

1.1.2017 a 30.6.2018

1.1.2017 a 30.6.2018

2/10

1/10

0

0

0

10/10

0

4/10

0

0

1.1.2015 a 31.3.2018

31.3.2018

1.1.2015 a 31.3.2018

31.5.2018

30.6.2018

3/5

1.4.2017 a 31.3.2018
3/5

1.1.2015 a 31.3.2018

Cancelamentos de
registo
Datas

0

5/5

1.1.2015 a 31.3.2018
0

Fonte: TCE.

1/5

1.1.2015 a 31.3.2018
0

0

5/5

1/5

5/5

1/5

1.1.2015 a 31.3.2018

1.4.2017 a 31.3.2018

0

0

0

0

2/5

0

1.7.2017 a 30.6.2018
1/5

0

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 30.6.2018

0

0

0

0

0

0

1.4.2017 a 31.3.2018

1.4.2017 a 31.3.2018

1.4.2017 a 31.3.2018

1.4.2017 a 30.6.2018

2/10

0

3/10

0

0

1/10

1/10

10/10

1/10

0

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 31.5.2018

1.1.2015 a 30.6.2018

1/5

0

0

0

1/5

0

1/5

0

0

0

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 31.3.2018

1.1.2015 a 31.5.2018

1.1.2015 a 30.6.2018

5/5

1/5

0

0

0

3/5

Exclusões
Legenda

4/5

1.4.2017 a 31.3.2018

Pagamentos como
Estado-Membro
de identificação
Pagamentos como
Estado-Membro
de consumo
Datas

Alemanha
Regime
extra- Regime da União
União
20.11.2017

4/4

0
Correções
Datas

Áustria
Regime
Regime da
extraUnião
União
20.11.2017

0

1/5
Declarações
Datas

Países Baixos
Regime
Regime da
extraUnião
União
20.11.2017

9/10

2/5
Registos
Datas

Suécia
Regime
Regime da
extraUnião
União
20.11.2017

Sem desvios
Desvios até 20%
Desvios superiores a 20%

1/5

0

0

0
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Siglas e acrónimos
CAU: Código Aduaneiro da União
DG BUDG: Direção-Geral do Orçamento
DG TAXUD: Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira
IP: protocolo da Internet
ISC: Instituição Superior de Controlo
IVA: Imposto sobre o valor acrescentado
MOSS: sistema do minibalcão único
OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
OEA: operador económico autorizado
OLAF: Organismo Europeu de Luta Antifraude
OMA: Organização Mundial das Alfândegas
UE: União Europeia
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Glossário
Assistência administrativa mútua: medida tomada por uma administração aduaneira
em nome de ou em colaboração com outra administração aduaneira, para a correta
aplicação da legislação aduaneira e a prevenção, investigação e repressão de infrações
aduaneiras.
Controlos multilaterais: controlos coordenados realizados às obrigações fiscais de um
ou vários operadores relacionados por parte de dois ou mais Estados-Membros
sempre que considerem esses controlos mais eficazes do que os realizados por um
único Estado-Membro.
Cooperação administrativa: intercâmbio de informações entre Estados-Membros
através do qual as autoridades tributárias prestam assistência mútua e colaboram com
a Comissão nos termos do Regulamento (UE) nº 904/2010 do Conselho,
de 7 de outubro de 2010, por forma a assegurar a boa aplicação do IVA às entregas de
bens e prestações de serviços, às aquisições intra-UE e às importações de bens. Os
intercâmbios de informações entre Estados-Membros abrangem todas as informações
que possam conduzir a uma correta avaliação do IVA, nomeadamente sobre casos
concretos.
Eurofisc: rede descentralizada de funcionários das administrações fiscais e aduaneiras
dos Estados-Membros que assegura o rápido intercâmbio e o tratamento e a análise
conjuntos de informações específicas sobre empresas e operações eventualmente
fraudulentas.
Fiscalis: programa de ação da UE para o financiamento de iniciativas das
administrações fiscais destinadas a melhorar o funcionamento dos sistemas de
tributação no mercado interno através de sistemas de comunicação e de intercâmbio
de informações, controlos multilaterais, seminários e grupos de projeto, visitas de
trabalho, ações de formação e atividades similares necessárias para atingir os objetivos
do programa.
Gestão do risco: identificação sistemática do risco, inclusive mediante controlos
aleatórios, e a aplicação de todas as medidas necessárias para limitar a exposição ao
risco.
Minibalcão único (MOSS): sistema voluntário de facilitação do comércio que permite
aos sujeitos passivos (empresas da União e de países terceiros) que prestam serviços
de telecomunicações e de radiodifusão e serviços por via eletrónica a pessoas que não
são sujeitos passivos em Estados-Membros em que não dispõem de um
estabelecimento contabilizar o IVA devido por essas prestações e declará-lo através de
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um portal na Internet no Estado-Membro em que se encontram registados para
efeitos de IVA.
Número de identificação IVA: número individual atribuído a cada sujeito passivo que
pretenda fazer entregas de bens ou prestações de serviços, ou adquirir bens para fins
profissionais. Cada número tem um prefixo de duas letras que identifica o
Estado-Membro de emissão.
Operador fictício: operador registado para efeitos de IVA que, com intenções
potencialmente fraudulentas, adquire ou simula adquirir bens ou serviços sem pagar o
IVA e os fornece faturando esse imposto, sem contudo o restituir à autoridade
tributária nacional.
Procedimento aduaneiro 42: regime utilizado pelos importadores para beneficiarem
de isenção de IVA quando as mercadorias importadas se destinam a ser transportadas
para outro Estado-Membro, nos termos do artigo 143º, nº 1, alínea d), da
Diretiva 2006/112/CE. O IVA é devido no Estado-Membro de destino.
Regime de venda à distância: sistema de tributação para entregas de bens intra-UE da
empresa ao consumidor. Ao abrigo deste regime, até um determinado limiar de
vendas (geralmente de 35 000 euros, sendo de 100 000 euros em certos
Estados-Membros), o operador aplica a taxa de IVA do Estado-Membro em que está
registado. Acima desse limiar, o operador deve registar-se para efeitos de IVA no
Estado-Membro de destino e aplicar a taxa de IVA desse Estado-Membro.
Sistema de intercâmbio de informações sobre o IVA: rede eletrónica de transmissão
de informações sobre números de identificação IVA válidos de empresas registadas
nos Estados-Membros e sobre as entregas intra-UE isentas de impostos. As
administrações fiscais nacionais são responsáveis por alimentar a rede com ambos os
tipos de informações.

RESPOSTAS DA COMISSÃO AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS
EUROPEU
«COMÉRCIO ELETRÓNICO: MUITOS DESAFIOS RELATIVOS À COBRANÇA DO IVA
E DOS DIREITOS ADUANEIROS AINDA NÃO FORAM SUPERADOS»

SÍNTESE

VII.
c). A Comissão gostaria de salientar que a aplicação desses acordos incumbe aos Estados-Membros.
f). A Comissão gostaria de salientar que a aplicação da cobrança do IVA é uma competência nacional.

VIII.
No que diz respeito às recomendações dirigidas à Comissão:

a). A Comissão aceita a recomendação na medida em que seja competente para o fazer.
b). A Comissão aceita a recomendação. A forma como os Estados-Membros tratam as remessas de
baixo valor (incluindo o abuso de franquias) fará parte dos temas considerados durante o processo de
elaboração do programa de inspeções dos recursos próprios tradicionais para 2020.
c). A Comissão não aceita a recomendação, dado que as deficiências do regime de vendas à distância
foram abordadas e não tem acesso à informação do MOSS. Ver resposta ao ponto 96.
d). A Comissão aceita a recomendação. A assistência será prestada mediante pedido.
e). A Comissão aceita a recomendação. Está sempre preparada para investigar métodos de cobrança
alternativos e realistas e analisá-los-á quanto ao seu valor acrescentado para combater a fraude ao
IVA, tendo devidamente em conta a sua viabilidade.
No que diz respeito às outras recomendações, a Comissão observa que essas três recomendações são
dirigidas aos Estados-Membros.
INTRODUÇÃO
20. A proposta da Comissão COM (2018)812/2 e COM (2018)812/3 proporcionará aos
Estados-Membros melhores ferramentas para controlar os operadores de comércio eletrónico através
da utilização de dados de pagamento.
21. A partir de 1 de janeiro de 2021, o limiar de isenção do IVA será suprimido.

OBSERVAÇÕES
31. A Comissão já propôs o pacote IVA aplicável ao comércio eletrónico, medidas para reforçar a
cooperação entre as administrações fiscais e os prestadores de serviços de pagamento, bem como
medidas para reforçar a cooperação administrativa entre, em primeiro lugar, as administrações fiscais
dos Estados-Membros, em segundo lugar, as autoridades aduaneiras e fiscais e, por último, o Eurofisc,
o OLAF e a Europol.
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37. A Comissão está a refletir sobre possíveis abordagens inovadoras para melhorar o intercâmbio de
informações com países terceiros, também no domínio do comércio eletrónico. Por exemplo, o
Quadro Estratégico para a Cooperação Aduaneira UE-China prevê a revisão do Acordo de cooperação
e de assistência administrativa mútua em matéria aduaneira celebrado entre a UE e a China em 2004.
Deve ser explorada a possibilidade de aproveitar esta oportunidade para adaptar o Acordo aos
desafios do comércio eletrónico.
89. O controlo regular dos seus sistemas e procedimentos de controlo interno para garantir o
cumprimento dos critérios e das condições AEO é uma responsabilidade principal dos AEO. Os
sistemas de controlo interno são um elemento fundamental para a monitorização eficaz por parte dos
AEO.
As melhores práticas de controlo interno recomendadas (de acordo com as Orientações AEO da UE)
podem envolver a nomeação de uma pessoa responsável pelos procedimentos e controlos internos da
empresa, incluindo a supervisão e o controlo da gestão/das formalidades aduaneiras.
Além disso, nos termos do artigo 23.º, n.º 5, e do artigo 38.º, n.º 1, do CAU, as autoridades aduaneiras
são obrigadas a monitorizar as condições e os critérios a preencher pelos AEO. A monitorização pela
autoridade aduaneira deve ser efetuada numa base contínua, mas é também efetuada de acordo com as
informações fornecidas pelo AEO. Se o AEO notificar as autoridades aduaneiras da deteção de
irregularidades, a autoridade verifica e investiga essas informações, o que pode conduzir à
reavaliação, suspensão e/ou revogação da autorização.
90. Todos os operadores com o estatuto AEO devem preencher todos os critérios e condições
aplicáveis aos AEO. Tal inclui a garantia de que todos os elementos das declarações aduaneiras são
corretos. Quando as condições e os critérios deixarem de estar preenchidos, as autoridades aduaneiras
suspendem ou revogam o estatuto de AEO.
As autoridades aduaneiras competentes são convidadas a intensificar as suas atividades de
monitorização e a tomar medidas adequadas para corrigir as irregularidades, ou seja, reavaliar,
suspender e/ou revogar.
91. Ver resposta da Comissão aos pontos 89 e 90 sobre a monitorização e os controlos internos.
96. Algumas das deficiências do MOSS foram abordadas na sequência da adoção das simplificações
do MOSS que entraram em vigor em 1 de janeiro de 2019. As deficiências do regime de vendas à
distância são abordadas na legislação recentemente adotada em matéria de IVA aplicável ao comércio
eletrónico, onde estes limiares nacionais serão abolidos e substituídos por um limiar de apenas
10 000 EUR a nível da UE a partir de 2021.
98. As inspeções dos RPT para as remessas de baixo valor (incluindo o abuso de franquias) são uma
área prioritária de controlo no futuro. Tendo em conta as fraudes detetadas na subavaliação de
produtos têxteis e de calçado, a Comissão deu prioridade a esta área em 2018 e 2019 em todos os
Estados-Membros. Em 2017, foi dada prioridade à evasão dos direitos anti-dumping sobre os painéis
solares. Em 2015 e 2016, foi conferida prioridade à fiabilidade da contabilidade dos RPT.
122. Este limiar garante a proporcionalidade para as microempresas, que estão atualmente isentas de
IVA na maioria dos Estados-Membros, e que, de acordo com a regulamentação em vigor, ficarão
sujeitas ao IVA a partir da primeira utilização dos seus serviços por um consumidor noutro EstadoMembro. A fim de corrigir esta desproporcionalidade, embora respeitando, tanto quanto possível, o
princípio da tributação no destino, este limiar transfronteiras da UE de 10 000 EUR foi considerado
proporcionado e equilibrado.
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136. O exercício da cobrança do IVA é uma competência nacional.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Recomendação 1 — Reforçar a utilização dos mecanismos de cooperação administrativa
No que diz respeito às recomendações dirigidas à Comissão:
a). A Comissão aceita a recomendação na medida em que seja competente para o fazer.
b). A Comissão aceita a recomendação, uma vez que começará a propor alterações aos formulários
eletrónicos. A Comissão observa que estas três recomendações são dirigidas aos Estados-Membros.
No que diz respeito às outras recomendações, a Comissão observa que essas três recomendações são
dirigidas aos Estados-Membros.
Recomendação 2 — Aumentar a eficácia dos controlos
No que diz respeito às recomendações dirigidas à Comissão:
a). A Comissão aceita a recomendação. A forma como os Estados-Membros tratam as remessas de
baixo valor (incluindo o abuso de franquias) fará parte dos temas considerados durante o processo de
elaboração do programa de inspeções dos recursos próprios tradicionais para 2020.
b). A Comissão não aceita a recomendação, dado que as deficiências do regime de vendas à distância
foram abordadas e não tem acesso à informação do MOSS. Ver resposta ao ponto 96.
c). A Comissão aceita a recomendação.
d). A Comissão aceita esta recomendação e inclui-la-á nas suas atividades de monitorização.
Todas as autorizações concedidas aos operadores económicos autorizados (OEA) pela UE antes da
entrada em vigor do Código Aduaneiro da União (CAU) deverão ter sido reavaliadas pelas
autoridades aduaneiras nacionais até 1 de maio de 2019, devido às alterações introduzidas no CAU
(em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, do AD CAU). O critério de conformidade faz parte deste
exercício de reavaliação.
A Comissão começou a preparar a verificação dos processos de monitorização dos AEO nos
Estados-Membros, em conformidade com o artigo 23.º, n.º 5, do CAU. A monitorização do critério de
conformidade dos AEO, incluindo o respeito das franquias para as remessas de baixo valor, será um
dos aspetos a verificar neste contexto.
No que diz respeito às outras recomendações, a Comissão observa que essas duas recomendações
são dirigidas aos Estados-Membros.
Recomendação 3 — Melhorar a cobrança coerciva
No que diz respeito às recomendações dirigidas à Comissão:
a). A Comissão aceita a recomendação. A assistência será prestada mediante pedido.
b). A Comissão aceita a recomendação. Resolver as disparidades de pagamentos entre os
Estados-Membros, bem como o tratamento do IVA retido, é um trabalho em curso da Comissão. Está
atualmente a verificar os anos de 2015 a 2018, à medida que se tornam disponíveis no contexto dos
recursos próprios baseados no IVA.
c). A Comissão aceita a recomendação. Está a organizar atividades com os Estados-Membros para
dar seguimento ao seu relatório sobre a Diretiva 2010/24/UE, publicado em dezembro de 2017, para a
cobrança de todos os impostos.
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No que diz respeito à outra recomendação, a Comissão observa que essa recomendação é dirigida aos
Estados-Membros.

Recomendação 4 — Aumentar a eficácia do quadro regulamentar
No que diz respeito às recomendações dirigidas à Comissão:
a). A Comissão aceita a recomendação. Continua preparada para investigar métodos de cobrança
alternativos e realistas apresentados e analisá-los-á quanto ao seu valor acrescentado para combater a
fraude ao IVA, tendo devidamente em conta a sua viabilidade.
b). A Comissão aceita a recomendação.
c). A Comissão aceita a recomendação. Conforme reconhecido e verificado pelo TCE (ver
ponto 126), os Estados-Membros aplicam uniformemente a definição de «valor intrínseco» tal como
consta do Compêndio relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.º 1186/2009 do Conselho relativo
ao estabelecimento do regime comunitário das franquias aduaneiras.
Além disso, estão em curso debates entre a Comissão e os Estados-Membros sobre uma definição
juridicamente vinculativa da expressão «valor intrínseco».
No que diz respeito à outra recomendação, a Comissão observa que essa recomendação é dirigida aos
Estados-Membros.
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Equipa de auditoria
Os relatórios especiais do Tribunal de Contas Europeu (TCE) apresentam os resultados
das suas auditorias relativas às políticas e programas da UE ou a temas relacionados
com a gestão de domínios orçamentais específicos. O TCE seleciona e concebe estas
tarefas de auditoria de forma a obter o máximo impacto, tendo em consideração os
riscos relativos aos resultados ou à conformidade, o nível de receita ou de despesa
envolvido, os desenvolvimentos futuros e o interesse político e público.
A presente auditoria de resultados foi elaborada pela Câmara de Auditoria IV,
competente nos domínios da regulamentação dos mercados e economia competitiva e
presidida pelo Membro do TCE Neven Mates. A auditoria foi realizada sob a
responsabilidade da Membro do TCE Ildikó Gáll-Pelczs, com a colaboração do seu
chefe de gabinete, Zoltán Lovas, e de Claudia Kinga Bara, assessora de gabinete; Paul
Stafford, responsável principal; Carlos Soler Ruiz, responsável de tarefa; María
Echanove, Josef Edelmann, Benny Fransen, Dan Danielescu, Christine Becker e Eni
Kabashi, auditores. Evy Fiers prestou apoio linguístico.
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A UE incentiva o comércio eletrónico com o intuito de
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. Os Estados Membros são
responsáveis pela cobrança do IVA e dos direitos aduaneiros
devidos sobre as operações de comércio eletrónico
transfronteiriças. O Tribunal realizou esta auditoria devido ao
facto de as insuficiências na cobrança do IVA e dos direitos
aduaneiros prejudicarem os orçamentos da UE e dos Estados
Membros, que estes têm de compensar de forma
proporcional ao seu RNB. O Tribunal analisou se a Comissão
Europeia estabeleceu um quadro regulamentar e de controlo
sólido para o comércio eletrónico no que respeita à cobrança
de IVA e dos direitos aduaneiros, e se as medidas de controlo
dos Estados Membros contribuem para garantir a cobrança
da totalidade do IVA e dos direitos aduaneiros aplicáveis ao
comércio eletrónico. O Tribunal verificou que, apesar da
recente evolução positiva, a UE não está a lidar
adequadamente com estas questões, embora tenha
abordado algumas das insuficiências identificadas no
«pacote IVA para o comércio eletrónico».
O Tribunal formula uma série de recomendações sobre o
modo como a Comissão Europeia e os Estados Membros
devem responder melhor aos desafios identificados e
estabelecer um sólido quadro regulamentar e de controlo.
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