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Brister och kryphål i tullkontroller, säger EU:s revisorer 
Stora brister och kryphål tyder på att EU:s tullkontroller inte tillämpas ändamålsenligt, enligt 
en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Detta får negativ inverkan på EU:s ekonomi, 
säger revisorerna.  

Varor som förs in i EU:s medlemsstater från ett tredjeland omfattas av tullkontroller innan de övergår till fri 
omsättning i EU. Importörerna kan dock avsiktligt begränsa eller undgå skyldigheten att betala tullar 
genom att till exempel undervärdera sina varor, deklarera ett falskt ursprungsland eller hänföra varor till 
en produktklassificering med lägre tullsats. 

Revisorerna undersökte huruvida Europeiska kommissionen och medlemsstaterna hade utformat kraftfulla 
kontroller av import. De besökte tullmyndigheterna i fem medlemsstater: Spanien, Italien, Polen, 
Rumänien och Storbritannien. 

De konstaterade att det finns allvarliga brister, vilket tyder på att den rättsliga ramen är bristfällig men 
också på att tullkontrollerna av import inte tillämpas ändamålsenligt. Detta inverkar negativt på EU:s 
ekonomiska intressen. 

”Tullar står för 14 % av EU:s budget, eller omkring 20 miljarder euro. Fusket med tullar ökar tullgapet och 
måste kompenseras genom högre BNI-bidrag från medlemsstaterna. I slutändan är det EU:s skattebetalare 
som får stå för denna kostnad”, sade Pietro Russo, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. 

Medlemsstaterna har inte tillräckliga finansiella incitament att utföra tullkontroller, säger revisorerna. De 
som verkligen utför tullkontroller men inte lyckas återvinna förlorade EU-inkomster kan drabbas av 
ekonomiska följder, medan de som inte gör sådana kontroller kanske inte riskerar någonting. Dessutom 
finns det ett antal kryphål i medlemsstaternas kontroll av import. Till exempel följande: 

• Revisorerna konstaterade att det faktum att ingen garanti begärs i Storbritannien ledde till att 
påtagligt undervärderade kinesiska varor klareras i Storbritannien och sedan transporteras tillbaka till det 
europeiska fastlandet. Undervärderade kinesiska textilvaror och skor skickades från Hamburg till Dover, där 
de övergick till fri omsättning i EU utan kontroll efter frigörandet och sedan transporterades tillbaka till 
Polen eller Slovakien. Vid en gemensam insats som franska tullen och Olaf gjorde 2016 bekräftades att 
denna form av undervärderingsbedrägeri främst ägde rum i Storbritannien och förstärktes av att ingen 
moms betalades i destinationsmedlemsstaterna. Falska fakturor var undervärderade med 5–10 gånger. 
Enligt Olaf borde Storbritannien mellan 2013 och 2016 ha bidragit med närmare 2 miljarder euro mer i 
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tullar än vad landet gjorde. 

• Varors verkliga ursprung kan döljas genom bedräglig omlastning i ett land där varorna lagras 
tillfälligt och därefter skickas till EU med falska dokument. Revisorerna fann flera företag på internet som 
erbjuder denna form av svindleri.  

• Varor under ett visst värde undantas från tullar. Men revisorerna konstaterade att avsaknaden av 
kontroller ledde till att för lite tull betalades för varor som förvärvas online från länder utanför EU. 
Revisorerna säger att flera kurirföretag missbrukar undantaget. 

Medlemsstaterna har gjort framsteg när det gäller att tillämpa tullagstiftningen på ett enhetligt sätt, säger 
revisorerna. Men de har olika syn på hur tullkontrollerna ska användas för att få bukt med undervärdering, 
felaktiga uppgifter om ursprung och felaktiga klassificeringar och för att fatta beslut om påföljder. 
Arbetskrävande tullkontroller kan inverka på marknadsaktörernas val av tullkontor för import, och de 
hamnar och flygplatser som har färre tullkontroller lockar mer trafik. 

Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen 

• regelbundet uppskattar tullgapet från och med 2019 och använder uppskattningarna för att 
fastställa mål för tullkontrollerna, 

• stärker stödet till nationella tulltjänster och även ser över uppbördskostnader, 

• föreslår att EU:s kommande åtgärdsprogram bidrar till finansiell hållbarhet i de europeiska 
informationssystemen på tullområdet, 

• är mer precis i formuleringen av förfrågningar i meddelanden om ömsesidigt bistånd, 

• föreslår ändringar av tullagstiftningen så att uppgifter om avsändare blir obligatoriska. 

Medlemsstaterna bör  

• se till att kontroller som föreslås genom ett särskilt riskfilter endast kan åsidosättas om det finns 
ett på förhand eller direkt utfärdat godkännande från högre instans,  

• införa kontroller i sina elektroniska klareringssystem för att blockera importdeklarationer med 
ansökan om tullbefrielse för varor med ett deklarerat värde över 150 euro eller för kommersiella 
försändelser som deklareras som gåvor,  

• utarbeta utredningsplaner för att komma till rätta med bedrägligt utnyttjande av tullbefrielser för 
e-handel med länder utanför EU. 

Särskild rapport nr 19/2017 Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig 
tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 
EU-språk. 
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