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Comércio eletrónico: muitos dos desafios relativos à cobrança do IVA e dos direitos 
aduaneiros permanecem por resolver

Resumo

O comércio eletrónico consiste na venda ou na compra de bens ou serviços realizados 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. 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 rendimento nacional bruto. 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 União não está a lidar adequadamente com estas questões.

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 é responsável pela investigação 
de situações de fraude, corrupção e outros delitos lesivos dos interesses financeiros da União 
Europeia. 

Embora haja um risco de ocorrência de irregularidades na cobrança de IVA e de direitos 
aduaneiros no comércio eletrónico transfronteiriço, não estão 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. 

Conclusões e recomendações do Tribunal

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. 

O Tribunal constatou o seguinte:

a) na maior parte dos aspetos, o quadro regulamentar observa as boas práticas 
internacionais promovidas pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos e pela Organização Mundial das Alfândegas;

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 os países 
terceiros não estão a ser plenamente explorados;
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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; e

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

À luz destas conclusões, o Tribunal emitiu as seguintes recomendações:

- Reforço da utilização dos acordos de cooperação administrativa;

Prazo: até ao final de 2020.

- Aumento da eficácia dos controlos;

Prazo: até ao final de 2020.

- Melhoria da garantia da cobrança;

Prazo: até ao final de 2021.

- Melhoria da eficácia do quadro regulamentar.

Prazo: até ao final de 2020.

A fim de concretizar estes objetivos, o Tribunal dirigiu uma série de recomendações à 
Comissão e aos Estados-Membros. 

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;

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), que constitui uma medida de facilitação do comércio para os operadores 
que prestam serviços de comércio eletrónico para a UE e dentro desta;

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

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. 
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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; e 

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

Recomendações do relator:

O Parlamento Europeu,

Acolhe com agrado o Relatório Especial do Tribunal, as suas conclusões e a 
disponibilidade da Comissão para dar aplicação às recomendações;

- Salienta o papel dos Estados-Membros na execução dos acordos de cooperação 
administrativa, na eficácia dos controlos, na aplicação da recolha de dados e no controlo 
do cumprimento do quadro regulamentar pelos operadores;

- Está ciente de que a execução da cobrança do IVA é uma competência nacional;

- Salienta a importância da utilização do intercâmbio de informações entre os Estados-
Membros e com países terceiros;

- Convida os Estados-Membros a aumentarem o intercâmbio de informações sobre 
possíveis empresas e transações fraudulentas através do Eurofisc;

- Insta as autoridades fiscais dos Estados-Membros a reforçarem a sua atividade de 
controlo no MOSS;

- Insta a Comissão a levar a cabo atividades de controlo e monitorização suficientes nos 
Estados-Membros;

- Manifesta a sua preocupação com o risco de subavaliação de entregas de bens de 
comércio eletrónico provenientes de países terceiros; congratula-se com as medidas 
tomadas para resolver o problema da fraude ao IVA no comércio eletrónico; 

- Apela a uma rápida adoção da legislação proposta em matéria de IVA para o comércio 
eletrónico, a fim de corrigir as deficiências do regime de vendas à distância;

- Convida o OLAF a informar o Parlamento sobre o resultado do seu inquérito sobre a 
importação por via do comércio eletrónico de artigos de vestuário de baixo valor e sobre 
a suspeita de importação de produtos potencialmente sensíveis por via aérea através de 
operações de comércio eletrónico;


