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ELi audiitorite sõnul on tollikontrollides puudusi ja lünki 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt viitavad olulised puudused ja lüngad sellele, et ELi 
tollikontrolle ei rakendata tulemuslikult. ELi audiitorite sõnul mõjutab see negatiivset ELi 
tulusid.  

ELi liikmesriikidesse muudest riikidest sisenev kaup peab läbima tollikontrolli, enne kui see lubatakse 
Euroopa Liidus vabasse ringlusse. Importijad võivad aga tahtlikult vähendada või vältida tollimakse, näiteks 
esitades kaupade väärtuse tegelikust väiksemana, deklareerides vale päritoluriigi või muutes toote 
klassifikatsiooni, nii et tollimaksumäär oleks madalam. 

Audiitorid uurisid, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid olid loonud impordi jaoks usaldusväärsed 
kontrollimehhanismid. Kontrollikoda külastas tolliasutusi viies liikmesriigis: Hispaanias, Itaalias, Poolas, 
Rumeenias ja Ühendkuningriigis. 

Audiitorid leidsid tõsiseid puudusi, mis näitavad, et õigusraamistikus on vajakajäämisi ning impordi 
tollikontrolle ei tehta tulemuslikult. See mõjutab negatiivselt ELi finantshuve. 

„Tollimaksud moodustavad 14 % ELi eelarvest, st ligikaudu 20 miljardit eurot. Tollimaksude maksmisest 
kõrvalehoidumine suurendab tollimaksu alalaekumist ning seda tuleb kompenseerida liikmesriikide 
kogurahvatulul põhinevate suuremate osamaksetega. Lõppkokkuvõttes kannavad kulud seega ELi 
maksumaksjad,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Pietro Russo. 

Audiitorite sõnul puudub liikmesriikidel tollikontrollide tegemiseks küllaldane rahaline motivatsioon. 
Liikmesriigid, kes teevad küll tollikontrolle, kuid kes ei suuda sisse nõuda tasumata tollimakse (mis 
vähendavad ELi tulusid), riskivad finantstagajärgedega. Need liikmesriigid, kes tollikontrolle ei tee, ei pruugi 
millegagi riskida. Lisaks on liikmesriikides impordi kontrollimisel endiselt mitmeid lünki. Näiteks 

• leidsid audiitorid, et Ühendkuningriigi poolne tagatiste mittenõudmine tõi kaasa olukorra, kus 
Hiinast pärit tegelikust oluliselt väiksemaks hinnatud väärtusega kaupa deklareeritakse Ühendkuningriigis 
ja transporditakse siis tagasi Mandri-Euroopasse. Tegelikust väiksema väärtusega deklareeritud Hiina 
jalanõud saadeti Hamburgist Doverisse, kus need ilma tollikontrollita ELis vabasse ringlusse lubati ning 
seejärel tagasi Poolasse või Slovakkiasse transporditi. Prantsuse tolliameti ja OLAFi koostöös 2016. aastal 
läbi viidud ühisoperatsioon kinnitas, et sellist kaupade väärtuse tegelikust väiksemana esitamise pettust 
esines peamiselt Ühendkuningriigis ning olukorda raskendas see, et sihtliikmesriikides käibemaksu ei 
tasutud. Võltsitud arved näitasid kauba väärtust 5–10 korda tegelikust väiksemana. OLAFi andmetel oleks 
Ühendkuningriik pidanud tegema kättesaadavaks peaaegu 2 miljardi euro võrra rohkem tollimakse kui ta 
seda ajavahemikus 2013–2016 tegi. 
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• Kaupade tegelikku päritolu saab varjata pettusliku ümberlaadimise kaudu mõnes riigis, kus kaupu 
ajutiselt ladustatakse ja sealt siis võltsitud dokumentidega edasi ELi saadetakse. Audiitorid leidsid internetis 
mitmeid ettevõtteid, kes sellist pettuslikku teenust pakkusid.  

• Kaup, mille väärtus ei ületa teatud piirmäära, on tollimaksust vabastatud. Audiitorid leidsid aga, et 
kontrollide puudumine tõi kaasa olukorra, kus interneti kaudu ELi mittekuuluvatest riikidest ostetud 
kaupadelt maksti liiga vähe tollimaksu. Audiitorite sõnul kuritarvitavad kirjeldatud maksuvabastust ka 
mitmed kullerifirmad. 

Auditiga leiti, et liikmesriigid teinud edusamme tollialaste õigusaktide ühtse kohaldamise vallas. 
Liikmesriigid kasutavad aga eri lähenemisviise kaupade väärtuse tegelikust väiksemaks hindamise, vale 
päritolumaa märkimise ja vale klassifitseerimisega võitlemiseks ning tollikaristuste määramiseks. 
Koormavad tollikontrollid võivad mõjutada kaupleja poolset impordi tollipunkti valikut, ning rohkem 
kasutatakse sadamaid ja lennujaamu, kus kontrollid on harvemad. 

Audiitorid soovitavad Euroopa Komisjonil 

• koostada alates 2019. aastast perioodiliselt tollimaksu alalaekumise prognoose ja võtta selle 
tulemusi arvesse tollikontrollide jaoks eesmärkide seadmisel; 

• tugevdada toetust riiklikele tolliasutustele, sh vaadata läbi sissenõudmiskulude määr; 

• teha ettepanek, et järgmiseid ELi tegevusprogramme kasutataks tolli Euroopa infosüsteemide 
rahalise jätkusuutlikkusse toetamiseks; 

• muuta vastastikuse abi teatistes sisalduvad infopäringud täpsemaks; 

• teha ettepanekuid tollivaldkonna õigusaktide selliseks muutmiseks, et kaubasaatjate märkimine 
oleks kohustuslik. 

Liikmesriigid peaksid 

• nõudma, et riskifiltri soovitatud kontrollimeetme tegemata jätmine oleks eelnevalt või vahetult 
ülemuse poolt heaks kiidetud;  

• võtma elektroonilistes tollivormistussüsteemides kasutusele kontrollid, et blokeerida 
impordideklaratsioonid, milles taotletakse tollimaksuvabastust kaupadele, mille deklareeritud väärtus on 
üle 150 euro või kaubasaadetistele, mis on deklareeritud kingitusena;  

• koostama uurimiskavad, mille abil takistada selle maksuvabastuse kuritarvitamist e-kaubanduses 
ELi mittekuuluvate riikidega. 

Eriaruanne nr 19/2017: „Impordiprotseduurid: puudused õigusraamistikus ja ebatõhus rakendamine 
mõjutavad ELi finantshuve“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 
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