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Po besedah revizorjev obstajajo pri carinskih kontrolah 
slabosti in vrzeli 
Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča precej velike slabosti in vrzeli 
pri carinskih kontrolah v EU kažejo, da te niso uspešne, kar po mnenju revizorjev negativno 
vpliva na finance EU.  

Blago, ki vstopa v države članice iz držav zunaj Evropske unije, je pred sprostitvijo v prosti promet znotraj 
EU predmet carinskih kontrol. Vendar lahko uvozniki namenoma zmanjšajo carino ali se ji izognejo tako, da 
na primer podcenijo svoje blago, navedejo lažno državo porekla ali spremenijo tarifno uvrstitev proizvoda 
zaradi nižje stopnje dajatve. 

Revizorji so preučili, ali so Evropska komisija in države članice pripravile zanesljive kontrole pri uvozu. 
Obiskali so carinske organe v petih državah članicah: v Španiji, Italiji, Romuniji, Združenem kraljestvu in na 
Poljskem. 

Ugotovili so resne slabosti, ki kažejo na pomanjkljivosti v pravnem okviru in neuspešno izvajanje carinskih 
kontrol pri uvozu, kar škoduje finančnim interesom EU. 

„Carine predstavljajo 14% proračuna EU, kar je približno 20 milijard EUR. Njihova utaja povečuje izpad 
carin, ki ga je treba nadomestiti z višjimi prispevki držav članic iz naslova BND. Stroške pa na koncu nosijo 
evropski davkoplačevalci,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, pristojen za 
poročilo. 

Po besedah revizorjev finančna spodbuda za izvajanje carinskih kontrol za države članice ni dovolj velika. 
Tiste države, ki izvajajo carinske kontrole, vendar so neuspešne pri izterjavi izgubljenih prihodkov za EU, 
tvegajo finančne posledice, medtem ko za tiste, ki tovrstnih kontrol ne izvajajo, tega tveganja ni. Poleg tega 
v državah članicah obstajajo številne vrzeli v zvezi s kontrolo uvoza. Tako, na primer, 

• so revizorji ugotovili, da se močno podcenjeno kitajsko blago carini v Združenem kraljestvu in nato 
prepelje v celinsko Evropo, zato ker Združeno kraljestvo ne zahteva zavarovanja. Podcenjeni kitajski 
tekstilni izdelki in obutev so bili poslani iz Hamburga v Dover, kjer so bili sproščeni v prosti promet v EU 
brez kontrol pri sprostitvi, nato pa prepeljani nazaj na Poljsko ali Slovaško. Leta 2016 je bilo s skupno akcijo 
francoskih carinskih organov in OLAF potrjeno, da je do takih goljufij zaradi prenizke deklarirane vrednosti 
prihajalo v glavnem v Združenem kraljestvu in da so bile te še večje, ker DDV ni bil plačan v namembnih 
državah članicah.  Vrednost lažnih računov je bila pet- do desetkrat prenizka. Po navedbah OLAF bi moralo 
Združeno kraljestvo med letom 2013 in letom 2016 dati na razpolago skoraj 2 milijardi EUR več lastnih 
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sredstev zaradi carin, kot jih je dalo v resnici. 

• Pravo poreklo blaga je mogoče prikriti z goljufivim pretovarjanjem blaga v vmesni državi, kjer se 
blago začasno skladišči, nato pa z lažno dokumentacijo odpremi v EU. Revizorji so našli več podjetij, ki so na 
internetu ponujala to prevaro.  

• Blago pod neko vrednostjo je oproščeno carine. Revizorji so odkrili, da zaradi pomanjkanja kontrol 
prihaja do prenizkih plačil carine za blago, kupljeno na spletu zunaj EU. Revizorji zatrjujejo, da več kurirskih 
podjetij zlorablja to izvzetje od dajatev. 

Menijo pa, da so države članice dosegle napredek pri enotni uporabi carinske zakonodaje, vendar imajo pri 
carinskih kontrolah različne pristope pri preprečevanju podcenitve blaga, napačne navedbe porekla in 
napačne tarifne uvrstitve ter naložitve carinskih sankcij. Obremenjujoče carinske kontrole lahko vplivajo na 
to, kateri carinski urad bo izbral trgovec za uvoz, pristanišča in letališča z manj carinskimi kontrolami pa 
privabljajo več prometa. 

Revizorji Evropski komisiji priporočajo, naj: 

• od leta 2019 pripravlja redne ocene izgub zaradi neplačanih carin in jih uporablja za določanje 
ciljev carinskih kontrol; 

• okrepi pomoč nacionalnim carinskim organom, vključno s pregledom stroškov pobiranja; 

• predlaga, naj naslednji akcijski programi EU prispevajo k finančni vzdržnosti evropskih 
informacijskih sistemov na področju carine; 

• bo natančnejša pri zahtevah, navedenih v sporočilih o medsebojni pomoči; 

• predlaga spremembo carinske zakonodaje, tako da bo navedba pošiljatelja postala obvezna. 

Države članice naj: 

• kontrole, ki so bile predlagane na podlagi posebnega filtra tveganja, razveljavljajo le s predhodnim 
ali neposrednim dovoljenjem nadrejenih;  

• v svoje elektronske sisteme carinjenja uvedejo preglede za blokiranje uvoznih deklaracij, na 
podlagi katerih se zahteva oprostitev dajatev za blago v vrednosti nad 150 evrov ali za komercialne pošiljke, 
ki so prijavljene kot darila;  

• pripravijo načrte preiskav za preprečevanje zlorab te oprostitve pri blagu e-trgovanja z državami 
zunaj EU. 

Posebno poročilo št. 19/2017 – Uvozni postopki: pomanjkljivosti v zakonodajnem okviru in neuspešno 
izvajanje negativno vplivajo na finančne interese EU – je v 23 jezikih na voljo na spletišču Evropskega 
računskega sodišča (eca.europa.eu). 
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