
PT 
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Insuficiências e lacunas nos controlos aduaneiros, afirmam os 
auditores da UE 
Segundo um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, a ocorrência de insuficiências e lacunas 
importantes indica que os controlos aduaneiros da UE não estão a ser aplicados de forma eficaz, o que 
prejudica as finanças da UE.  

As mercadorias que entram nos Estados-Membros da UE em proveniência do exterior da União Europeia são sujeitas 
a controlos aduaneiros antes de serem introduzidas em livre prática na UE. Contudo, os importadores podem, 
deliberadamente, reduzir ou fugir à sua dívida aduaneira, por exemplo, subavaliando as mercadorias, declarando um 
país de origem falso ou mudando para uma classificação de produto com um direito de importação mais baixo. 

Os auditores examinaram se a Comissão Europeia e os Estados-Membros conceberam controlos rigorosos das 
importações, tendo visitado autoridades aduaneiras de cinco Estados-Membros: Espanha, Itália, Polónia, Roménia e 
Reino Unido. 

Os auditores detetaram insuficiências graves, que indicam que há lacunas no quadro jurídico, bem como uma 
aplicação ineficaz dos controlos aduaneiros das importações, o que prejudica os interesses financeiros da UE. 

"Os direitos aduaneiros representam 14% do orçamento da UE, ou seja cerca de 20 mil milhões de euros. A evasão a 
estes direitos agrava a lacuna em termos de direitos aduaneiros e deve ser compensada por contribuições do RNB 
mais elevadas por parte dos Estados-Membros. Em última análise, este custo é suportado pelos contribuintes 
europeus,", declarou Pietro Russo, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. 

Não existem incentivos financeiros suficientes para os Estados-Membros aplicarem controlos aduaneiros, afirmam os 
auditores. Os Estados-Membros que aplicam controlos aduaneiros mas não conseguem recuperar perdas de receitas 
da UE arriscam consequências financeiras, enquanto aqueles que não aplicam esses controlos podem não correr 
qualquer risco. Além disso, existem várias lacunas nos Estados-Membros no que diz respeito ao controlo das 
importações. Assim, por exemplo: 

• Os auditores constataram que a ausência de pedidos de garantias do Reino Unido levou a que mercadorias 
chinesas significativamente subavaliadas fossem desalfandegadas no Reino Unido, sendo posteriormente 
transportadas para a Europa continental. Eram enviados têxteis e calçado chineses subavaliados de Hamburgo para 
Dover, onde eram introduzidos em livre prática na UE sem controlos de desalfandegamento e, em seguida, 
transportados de volta para a Polónia ou a Eslováquia. Uma operação conjunta realizada em 2016 pelos serviços 
aduaneiros franceses e o OLAF confirmou que esta fraude de subavaliação ocorria principalmente no Reino Unido e 
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era agravada pelo facto de o IVA não ser pago nos Estados-Membros de destino. Os valores das faturas falsas eram 
subavaliados entre cinco a dez vezes. De acordo com o OLAF, entre 2013 e 2016, o Reino Unido deveria ter 
disponibilizado um montante suplementar de direitos aduaneiros de aproximadamente 2 mil milhões de euros. 

• A verdadeira origem das mercadorias pode ser dissimulada com recurso ao transbordo fraudulento num país 
onde as mercadorias são temporariamente armazenadas, antes de serem expedidas para a UE com documentação 
falsa. Os auditores encontraram diversas empresas que oferecem este serviço fraudulento na Internet.  

• As mercadorias que não atingem um determinado valor estão isentas do pagamento de direitos aduaneiros. 
Porém, os auditores constataram que a ausência de controlos levava ao pagamento de direitos aduaneiros inferiores 
aos devidos sobre mercadorias adquiridas em linha em países terceiros. Os auditores afirmam que várias empresas 
de serviços de correio rápido estão a abusar desta isenção. 

Segundo os auditores, os Estados-Membros registaram progressos no sentido da aplicação uniforme da legislação 
aduaneira. Não obstante, adotam abordagens diferentes em termos de controlos aduaneiros destinados a resolver a 
subavaliação, a indicação incorreta da origem e a classificação incorreta das mercadorias, bem como de imposição de 
sanções aduaneiras. Os controlos aduaneiros complexos podem afetar a escolha da estância aduaneira para 
importação por parte dos operadores económicos e os portos e aeroportos com menor número de controlos 
aduaneiros atraem mais tráfego. 

Os auditores recomendam que a Comissão Europeia: 

• realize estimativas periódicas da lacuna em termos de direitos aduaneiros a partir de 2019 e as utilize para 
definir objetivos relativos aos controlos aduaneiros; 

• reforce o apoio aos serviços aduaneiros nacionais, incluindo uma revisão das despesas de cobrança; 

• proponha que os próximos programas de ação da UE contribuam para a sustentabilidade financeira dos 
sistemas de informação aduaneira europeus; 

• seja mais precisa nos pedidos incluídos nas comunicações de assistência mútua; 

• proponha alterações à legislação aduaneira com o fim de tornar obrigatória a indicação do expedidor. 

Os Estados-Membros devem: 

• impor o requisito de autorização hierárquica prévia ou imediata para ignorar controlos sugeridos por um 
determinado filtro de risco;  

• introduzir, nos respetivos sistemas de desalfandegamento eletrónico, controlos que bloqueiem as 
declarações de importação que requeiram a franquia de direitos para mercadorias com um valor declarado superior a 
150 euros ou para remessas comerciais declaradas como presentes;  

• estabelecer planos de investigação para lutar contra o abuso desta franquia na troca de mercadorias de 
comércio eletrónico com países terceiros. 

O Relatório Especial nº 19/2017 "Procedimentos de importação: as insuficiências do quadro jurídico e uma aplicação 
ineficaz têm impacto sobre os interesses financeiros da UE" está disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu) 
em 23 línguas da UE. 
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