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ES auditoriai tikrins e.prekybos PVM ir muitus 

Europos Audito Rūmai atlieka auditą, skirtą nustatyti, ar ES sprendžia problemas, susijusias su 
elektronine prekyba PVM ir muitų atžvilgiu. Jie tikrins Europos Komisijos reglamentavimo ir 
kontrolės pagrindą e.prekybos srityje ir valstybių narių bendradarbiavimą, skirtą užtikrinti kad 
buvo surinkti visi su e.prekybos operacijomis susiję PVM ir muitai. Auditoriai šiandien paskelbė 
aiškinamąjį pranešimą dėl e.prekybos PVM ir muitų surinkimo, kaip informacijos šaltinį 
besidomintiems šia tema.  

Europos Sąjunga skatina e.prekybą, siekdama užtikrinti, kad įmonės ir vartotojai tarptautiniu 
mastu galėtų pirkti ir parduoti internetu taip, kaip jie tai daro savo vietos rinkose. Tačiau 
e.prekyboje vis dar yra pažeidimų, susijusių su PVM ir muitais. Tai turi tiesioginės įtakos valstybių 
narių biudžetams ir netiesioginės įtakos ES biudžetui, kadangi sumažėja valstybių narių muitai ir 
PVM pagrįsti įnašai. Europos Komisijos vertinimu, visi PVM nuostoliai vykdant tarpvalstybinę 
e.prekybą, susiję su nedidelės vertės siuntų apmokestinimo išimtimis, sudaro 5 milijardus eurų 
per metus. 

„Kol kas PMV ir muitų surinkimui vykdant tarpvalstybinę e.prekybą būdingi pažeidimai. Visų pirma 
dabartinę tvarką pažeidžia ES nepriklausančių valstybių tiekėjai. Dėl to ES prekybininkams ši 
padėtis yra labai nepalanki ir prarandamos ES pajamos“,– sakė už auditą atsakinga Europos 
Audito Rūmų narė Ildikó Gáll-Pelcz. 

Nors bendroji rinka panaikino sienų kontrolę vykdant ES valstybių narių tarpusavio prekybą, 
muitinės kontrolė vis dar vykdoma prie Sąjungos išorės sienų ir yra tikrinamos visos į visas ES 
valstybes nares patenkančios prekės iš ES nepriklausančių valstybių. Skaitmeniu būdu ne iš ES 
teikiamų paslaugų atveju atsiranda ypač didelė rizika, kadangi fiziškai nekertama jokia siena ir 
joms netaikomos tos pačios kontrolės priemonės kaip kitoms į ES patenkančioms prekėms. 

Audito metu bus lankomasi Nyderlanduose, Austrijoje, Vokietijoje, Airijoje ir Švedijoje. Tikimasi, 
kad ataskaita bus paskelbta 2019 m. viduryje. 

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų aiškinamojo pranešimo pagrindines 
mintis. Visą pranešimo tekstą rasite eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/ecadefault.aspx

