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Svagheder og huller i toldkontrollen, siger EU-revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er der alvorlige svagheder og huller i 
EU's toldkontrol, hvilket tyder på, at der ikke udføres effektiv kontrol. Dette er til skade for 
EU's finanser, siger revisorerne.  

Varer, der indføres i EU-medlemsstaterne fra lande uden for Den Europæiske Union, underkastes 
toldkontrol, før de overgår til fri omsætning i EU. Importører kan imidlertid bevidst nedsætte eller omgå 
toldskylden, hvis de f.eks. værdiansætter varerne for lavt, angiver et forkert oprindelsesland eller ændrer 
produktklassifikationen til en klassifikation med en lavere toldsats. 

Revisorerne undersøgte, om Europa-Kommissionen og medlemsstaterne havde sørget for en grundig 
importkontrol. De besøgte toldmyndighederne i fem medlemsstater: Spanien, Italien, Polen, Rumænien og 
Det Forenede Kongerige. 

De konstaterede alvorlige svagheder, som viser, at retsgrundlaget er mangelfuldt, og at toldkontrollen af 
importerede varer er ineffektiv. Dette skader EU's finansielle interesser. 

"Told udgør 14 % af EU's budget, eller ca. 20 milliarder euro. Toldunddragelse øger toldgabet og skal 
kompenseres med højere BNI-bidrag fra medlemsstaterne. Denne omkostning bæres i sidste ende af de 
europæiske skatteydere", siger Pietro Russo, det medlem af den Europæiske Revisionsret, der er ansvarlig 
for beretningen. 

Medlemsstaterne har ikke tilstrækkeligt incitament til at udføre toldkontrol, siger revisorerne. 
Medlemsstater, der udfører toldkontrol, men for hvem det ikke lykkes at få dækket tab i EU-indtægter, 
risikerer finansielle konsekvenser, hvorimod medlemsstater, der ikke udfører toldkontrol, potentielt ikke 
løber nogen risiko. Desuden er der en række huller i medlemsstaternes importkontrol. For eksempel 
konstaterede revisorerne følgende: 

• Det Forenede Kongerige krævede ingen garantier, og det medførte, at kinesiske varer, hvis værdi 
var ansat væsentligt for lavt, blev toldbehandlet i Det Forenede Kongerige og derefter transporteret tilbage 
til Kontinentaleuropa. Kinesiske tekstilvarer og fodtøj med en for lav værdiansættelse blev sendt fra 
Hamborg til Dover, hvor de uden frigivelseskontrol overgik til fri omsætning i EU og derefter blev 
transporteret tilbage til Polen eller Slovakiet. En fælles aktion, som de franske toldmyndigheder og OLAF 
gennemførte i 2016, bekræftede, at denne form for svig især fandt sted i Det Forenede Kongerige og blev 
forværret af, at der ikke blev betalt moms i bestemmelsesmedlemsstaten. Forfalskede fakturaer angav en 
værdi, der var fra 5 til 10 gange for lav. Ifølge OLAF burde Det Forenede Kongerige have overdraget næsten 
2 milliarder euro mere i toldafgifter, end det gjorde. 
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• Varernes virkelige oprindelse kan skjules via svigagtig omladning i et land, hvor varerne 
midlertidigt oplagres og derefter sendes til EU med forfalsket dokumentation. Revisorerne fandt adskillige 
virksomheder, som tilbød denne form for svindel på internettet.  

• Varer under en vis værdi er fritaget for told. Men revisorerne konstaterede at manglende kontrol 
førte til, at der blev betalt for lidt told af varer fra lande uden for EU købt online. Revisorerne siger, at flere 
kurerfirmaer misbruger denne fritagelse. 

Med hensyn til at anvende toldlovgivningen på en ensartet måde har medlemsstaterne gjort fremskridt. 
Men de har ikke samme tilgang til toldkontrol, når det gælder om at tackle for lav værdiansættelse og 
forkert oprindelsesbeskrivelse og klassificering samt pålægge toldbøder. En besværlig toldkontrol kan 
indvirke på virksomhedernes valg af importtoldsted, og havne og lufthavne med mindre omfattende 
toldkontrol tiltrækker mere trafik. 

Revisorerne anbefaler, at Europa-Kommissionen: 

• fra 2019 udarbejder periodiske overslag over toldgabet og bruger dem til at fastsætte mål for 
toldkontrollen 

• øger sin støtte til de nationale toldmyndigheder og herunder overvejer 
opkrævningsomkostningerne 

• foreslår, at de næste EU-handlingsprogrammer bidrager til at gøre de europæiske 
toldinformationssystemer finansielt bæredygtige 

• formulerer sine henstillinger i meddelelserne om gensidig bistand mere præcist 

• foreslår ændringer til lovgivningen, så det bliver obligatorisk at anføre afsenderne 

Medlemsstaterne bør: 

• kun undlade at foretage en kontrol, der bør udføres ifølge et særligt risikofilter, hvis ledelsen på 
forhånd eller umiddelbart har godkendt dette  

• i deres elektroniske klareringssystemer indføre kontroller, der blokerer importangivelser, hvori der 
anmodes om afgiftsfritagelse for varer med en angivet værdi på mere end 150 euro eller kommercielle 
forsendelser, der er angivet som gaver  

• udarbejde efterforskningsplaner for at tackle misbruget af denne fritagelse i forbindelse med 
elektronisk handel med varer med lande uden for EU. 

Særberetning nr. 19/2017: "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse 
påvirker EU's finansielle interesser", fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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