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Revizorji EU bodo preučili DDV in carinske dajatve v e-trgovanju 

Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo, ki naj bi pokazala, kako uspešna je EU pri reševanju 
izzivov v zvezi z DDV in carinskimi dajatvami v e-trgovanju. Preučilo bo regulativni in kontrolni 
okvir Komisije za e-trgovanje ter sodelovanje med državami članicami, kar naj bi zagotovilo, da 
so DDV in carinske dajatve za posle e-trgovanja v celoti pobrani. Danes so revizorji za bralce, ki 
jih zanima ta tema, objavili razlagalni dokument o pobiranju DDV in carinskih dajatev za te 
posle.  

Evropska unija spodbuja e-trgovanje, da bi zagotovila, da lahko podjetja in potrošniki kupujejo in 
prodajajo na mednarodnem trgu po internetu, tako kot to počnejo na lokalnih trgih. Vendar se pri 
e-trgovanju še vedno pojavljajo nepravilnosti v zvezi z DDV in carinskimi dajatvami, ki vplivajo 
neposredno na proračune držav članic, posredno pa tudi na proračun EU, saj se zaradi teh 
nepravilnosti zmanjšujejo prispevki držav članic iz naslova carinskih dajatev in DDV.  Evropska 
komisija ocenjuje, da skupne izgube DDV pri čezmejnem e-trgovanju zaradi oprostitev pri 
pošiljkah male vrednosti znašajo celih 5 milijard EUR letno. 

„Zaenkrat se pri pobiranju DDV in carinskih dajatev pri e-trgovanju pojavljajo nepravilnosti. 
Zdajšnje ureditve lahko še zlasti zlorabljajo dobavitelji iz držav zunaj EU. Zaradi tega so trgovci iz 
EU v veliko slabšem položaju, prihaja pa tudi do izgube dohodka za EU,“ je izjavila članica 
Evropskega računskega sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je pristojna za revizijo. 

Z enotnim trgom so bile sicer odpravljene mejne kontrole za trgovanje med državami članicami 
znotraj EU, toda na zunanjih mejah Unije in za vse blago iz držav zunaj EU, ki prihaja v neko 
državo članico, se še vedno izvajajo carinske kontrole. Še posebno tveganje so digitalne storitve, 
ki se zagotavljajo iz držav zunaj EU. Ker ne prečkajo v fizični obliki nobene meje, kontrole teh 
storitev niso enake kot kontrole blaga, ki prihaja v EU. 

Revizija vključuje obiske na Nizozemskem, v Avstriji, Nemčiji, na Irskem in Švedskem. Revizijsko 
poročilo naj bi bilo objavljeno sredi leta 2019. 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila razlagalnega dokumenta, ki ga je 
sprejelo Evropsko računsko sodišče. Cel razlagalni dokument je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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