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Одиторите на ЕС считат, че съществуват слабости и пропуски 
в митническия контрол 
Съгласно нов доклад на Европейската сметна палата наличието на значителни слабости 
и пропуски показва, че митническият контрол на ЕС не се прилага ефективно. Според одиторите 
това оказва неблагоприятен ефект върху финансите на ЕС.  

Стоките с произход извън територията на Европейския съюз, които влизат в държавите членки на ЕС, подлежат 
на митнически контрол преди да бъдат допуснати за свободно обращение на територията на Съюза. 
Вносителите обаче могат преднамерено да намалят или да избегнат задължението за плащане на мита, 
например чрез занижаване на стойността на стоките, деклариране на невярна държава на произход или 
прехвърляне към класификация на продукта с по-ниска ставка на митата. 

Одиторите провериха дали Европейската комисия и държавите членки са разработили строги мерки за 
контрол на вноса. Те посетиха митническите органи на пет държави членки: Испания, Италия, Полша, Румъния 
и Обединеното кралство. 

Бяха установени сериозни слабости, които сочат, че съществуват недостатъци в правната рамка, както 
и неефективно извършване на митническия контрол върху вноса. Това се отразява неблагоприятно върху 
финансовите интереси на ЕС. 

„Митата съставляват 14 % от бюджета на ЕС, или приблизително 20 млрд. евро. Избягването им 
увеличава разликата между дължимите и събраните мита и трябва да се компенсира с по-високи вноски 
на база БНД на държавите членки. Тези разходи се плащат в крайна сметка от европейските 
данъкоплатци“, заяви Пиетро Русо — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на 
доклада. 

Според одиторите не съществува достатъчен стимул за държавите членки да прилагат митнически контрол. 
Държавите, които извършват митнически контрол, но нямат успех при възстановяването на загуби за ЕС, 
рискуват да понесат финансови последици, докато онези, които не извършват такъв контрол, може да не са 
изправени пред никакъв риск. Освен това съществуват редица пропуски в държавите членки по отношение на 
контрола на вноса. Някои примери: 

• Одиторите установиха, че липсата на искане за гаранция в Обединеното кралство е довела до внос на 
китайски стоки със значително занижена стойност, които след като бъдат оформени в Обединеното кралство, 
се транспортират обратно в континентална Европа. Текстилни изделия или обувки от Китай със занижена 
стойност са изпратени от Хамбург до Дувър, където са допуснати за свободно обращение в ЕС без контрол при 
вдигане, а след това са транспортирани обратно в Полша или Словакия. Проведена през 2016 г. съвместна 
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операция на френските митнически органи в сътрудничество с ОLAF потвърди, че измамата със занижаване на 
стойността се извършва основно в Обединеното кралство и се усложнява допълнително от факта, че ДДС не се 
плаща в държавите членки на местоназначение. Стойностите на фалшивите фактури са занижени от 5 до 
10 пъти. Според OLAF през периода 2013—2016 г. Обединеното кралство е следвало да предостави 
приблизително 2 млрд. евро повече мита, отколкото е предоставило в действителност. 

• Истинският произход на стоките може да се прикрива чрез трансбордиране с цел измама в държава, 
където стоките временно се съхраняват и след това се изпращат в ЕС с фалшиви документи. Одиторите откриха 
в интернет няколко примера на дружества, които предлагат тази „услуга“.  

• Стоки под определена стойност са освободени от мита. Одиторите обаче установиха, че липсата на 
проверки води до плащане на по-ниски мита за стоки, закупени онлайн от държави, които не са членки на ЕС. 
Според тях няколко куриерски агенции се възползват неправомерно от това освобождаване. 

Според одиторите държавите членки са постигнали напредък към еднаквото прилагане на митническото 
законодателство. Те обаче имат различни подходи по отношение на митническия контрол за справяне 
с обявяването на по-ниска стойност, невярното деклариране на произход и неправилното класифициране, 
както и за налагане на митнически санкции. Сложните процедури за митнически контрол могат да повлияят 
върху избора на търговците на митническо учреждение, оформящо вноса, като пристанищата и летищата с по-
слаб контрол привличат повече трафик. 

Сметната палата препоръчва на Европейската комисия: 

• да изготвя периодични оценки на разликата между дължимите и събраните мита от 2019 г. нататък, 
като ги използва за определяне на цели за митнически контрол; 

• да засили подкрепата за националните митнически служби, включително чрез преразглеждане на 
разходите по събирането; 

• да предложи следващите програми за действие на ЕС да бъдат използвани за подпомагане на 
финансовата устойчивост на европейските митнически информационни системи; 

• да бъде по-прецизна в изложените исканията в известията за взаимна помощ; 

• да предложи изменения на митническото законодателство, насочени към задължително указване на 
изпращача в митническата декларация за внос. 

От своя страна държавите членки следва: 

• да направят дерогациите от правилата за контрол, подсказани от конкретен филтър за риска, 
обвързани с условието за предварително или непосредствено йерархично одобрение;  

• да въведат проверки в електронните си системи за митническо оформяне с цел блокиране на 
декларации за внос, кандидатстващи за освобождаване от мита на стоки с декларирана стойност над 150 евро, 
или за търговски пратки, декларирани като подаръци;  

• да създадат планове за разследване с цел справяне със злоупотребите с това освобождаване при 
електронната търговия с държави, които не са членки на ЕС. 

Специален доклад № 19/2017: „Процедури за внос — неефективното им прилагане и недостатъците 
в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“ е публикуван на уебсайта 
на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС. 
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