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Одиторите на ЕС проверяват ДДС и митата в областта на 
електронната търговия 

Европейската сметна палата провежда одит с цел да установи доколко ЕС се справя 
ефективно с предизвикателствата на електронната търговия, по-специално по отношение 
на ДДС и митата. Одиторите ще разгледат регулаторната и контролната рамка на 
Европейската комисия за електронната търговия, както и сътрудничеството между 
държавите членки, чрез което те следят за събирането на ДДС и митата от операциите 
в електронната търговия в пълен размер. Сметната палата публикува днес 
информационен документ относно събирането на ДДС и мита в областта на електронната 
търговия като източник на информация за интересуващите се от темата.  

Европейският съюз насърчава електронната търговия с цел да се гарантира, че 
икономическите оператори и потребителите могат да купуват и продават на 
международния онлайн пазар, така както го правят на национално ниво. В електронната 
търговия, обаче, все още се наблюдават нередности по отношение на ДДС и митата. Тези 
нередности оказват пряко въздействие върху бюджетите на държавите членки и косвено се 
отразяват върху бюджета на ЕС, тъй като водят до намаляване на митата и вноските на база 
ДДС на държавите членки. Европейската комисия счита, че общите загуби от ДДС 
в трансграничната електронна търговия в резултат от освобождаването от такси на пратките 
с ниска стойност е в размер, който достига 5 млрд. евро годишно. 

„Към настоящия момент събирането на ДДС и мита в трансграничната електронна 
търговия е засегнато от нередности. По-специално, действащите механизми 
позволяват злоупотреби с доставчици от страни извън ЕС. Това поставя търговците 
в ЕС в много неравностойно положение и води до загуба на приходи за ЕС,“ заяви 
Илдико Гал-Пелц, членът на Европейската сметна палата, отговорен за този одит. 

Въпреки че единният пазар премахна граничните проверки за търговия в рамките на ЕС, 
митническите проверки все още се прилагат на външните граници на ЕС и всички стоки от 
страни извън ЕС се обмитяват. В този контекст дигитално предлаганите услуги от страни 
извън ЕС представляват особен риск. Тъй като тези услуги не преминават физически през 
нито една граница, те не са предмет на същите проверки като стоките, влизащи в ЕС. 
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Одитът включва посещения в Нидерландия, Австрия, Германия, Ирландия и Швеция. 
Очаква се докладът по тази тема да бъде публикуван в средата на 2019 г. 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения 
от Европейската сметна палата информационен документ. Пълният текст на документа е 
публикуван тук eca.europa.eu. 
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