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Kontrolerzy UE przeanalizują pobór VAT i ceł w handlu 
elektronicznym 
Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę mającą na celu sprawdzenie, na 
ile skutecznie UE radzi sobie z wyzwaniami w zakresie poboru podatku VAT i ceł w handlu 
elektronicznym. Kontrolerzy przeanalizują ustanowione przez Komisję ramy regulacyjne 
i kontrolne w obszarze handlu elektronicznego, a także współpracę między państwami 
członkowskimi mającą na celu zapewnienie, by VAT i cła z tytułu elektronicznych transakcji 
handlowych były pobierane w pełnej wysokości. Trybunał opublikował dziś dokument 
informacyjny na temat podatku VAT i ceł w handlu elektronicznym, będący źródłem informacji 
dla osób zainteresowanych tym zagadnieniem.  

Unia Europejska wspiera handel elektroniczny w celu umożliwienia przedsiębiorstwom 
i konsumentom transgranicznego zakupu i sprzedaży towarów przez internet w taki sam sposób, 
jak czynią to oni na rynkach lokalnych. W handlu elektronicznym nadal występują jednak 
nieprawidłowości w zakresie poboru podatku VAT i ceł, które mają bezpośredni wpływ na 
budżety państw członkowskich. Pośrednio wpływają one również na budżet UE, ponieważ 
obniżają wysokość ceł i składek państw członkowskich opartych na VAT. Z szacunków Komisji 
Europejskiej wynika, że ogólne straty z tytułu podatku VAT w transgranicznym handlu 
elektronicznym wynikające z wyłączenia przesyłek o niskiej wartości mogą sięgać nawet 5 mld 
euro rocznie. 

– Jak dotąd pobór ceł i podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pozostaje 
obszarem narażonym na nieprawidłowości, a obecnie obowiązujące rozwiązania dają pole do 
nadużyć, szczególnie w przypadku dostawców spoza UE. Taki stan rzeczy oznacza, że unijne 
przedsiębiorstwa handlowe znajdują się w niekorzystnej sytuacji, a ponadto skutkuje utratą 
dochodów przez UE – powiedziała Ildikó Gáll-Pelcz, członek Trybunału odpowiedzialna za tę 
kontrolę. 

Ustanowienie jednolitego rynku poskutkowało zniesieniem kontroli granicznych w ramach handlu 
wewnątrzwspólnotowego między państwami członkowskimi. Na zewnętrznych granicach Unii 
nadal przeprowadzane są jednak kontrole celne, którym podlegają wszystkie towary pochodzące 
spoza UE wwożone na teren państw członkowskich. Szczególnym obszarem ryzyka w tym 
względzie są usługi świadczone cyfrowo spoza terytorium UE. Ponieważ w ich przypadku nie 
dochodzi do fizycznego przekroczenia granicy, nie podlegają one tym samym kontrolom co 
towary wwożone do UE. 
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Kontrola obejmuje wizyty w Niderlandach, Austrii, Niemczech, Irlandii i Szwecji. Publikacja 
odnośnego sprawozdania planowana jest na połowę 2019 r. 

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opracowanego 
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie 
eca.europa.eu. 
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