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„Muitinis tikrinimas turi trūkumų ir spragų“, – teigia ES 
auditoriai 
„Svarbūs trūkumai ir spragos rodo, kad ES muitinis tikrinimas nėra taikomas veiksmingai“, – 
teigiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje. „Tai daro neigiamą poveikį ES finansų 
sistemai“, – teigia auditoriai.  

Prekės, į ES valstybes nares atvežamos iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, į laisvą apyvartą ES gali 
būti išleidžiamos tik atlikus jų muitinį tikrinimą. Tačiau importuotojai gali tyčia sumažinti mokėtiną muitą 
arba jo išvengti, pavyzdžiui, nurodydami per mažą savo prekių vertę, deklaruodami ne tą kilmės šalį arba 
pasirinkdami prekes klasifikuoti taip, kad būtų taikoma mažesnė muito norma. 

Auditoriai nagrinėjo, ar Europos Komisija ir valstybės narės parengė patikimą importo tikrinimą. Jie 
apsilankė penkių valstybių narių (Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės) muitinėse. 

Jie nustatė didelių trūkumų, iš kurių matyti, kad teisinėje sistemoje esama spragų, taip pat tai, kad 
neveiksmingai atliekamas importo muitinis tikrinimas. Tai daro neigiamą poveikį ES finansiniams 
interesams. 

„Muitai sudaro iki 14 % ES biudžeto arba apie 20 milijardų eurų. Vengiant mokėti muitus, didėja muitų 
nepriemoka, dėl to turi didėti valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų įnašai. Šias sąnaudas galiausiai 
turi padengti Europos mokesčių mokėtojai“, – teigia už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Pietro Russo. 

Valstybės narės neturi pakankamų finansinių paskatų taikyti muitinės procedūras, – teigia auditoriai. 
Muitinį tikrinimą vykdančios valstybės narės, kurioms nepavyksta susigrąžinti prarastų ES pajamų, rizikuoja 
patirti finansinių padarinių, o tokio tikrinimo nevykdančioms valstybėms narėms tokia rizika nekyla. Be to, 
valstybėse narėse tebėra importo tikrinimo spragų. Pavyzdžiui: 

• auditoriai nustatė, kad JK nereikalaujant garantijų, Jungtinėje Karalystėje buvo reikšmingai 
sumažinta verte įforminamos Kinijos prekės ir vežamos atgal į žemyninę Europą. Kinijos tekstilės gaminiai ir 
avalynė buvo siunčiami iš Hamburgo į Doverį, kur neatlikus tikrinimo išleidžiant prekes, išleidžiami į laisvą 
apyvartą Europos Sąjungoje, o tada vežami atgal, pavyzdžiui, į Lenkiją arba Slovakiją. 2016 m. atlikta bendra 
Prancūzijos muitinės ir OLAF operacija patvirtino, kad su per mažos vertės nurodymu susijusio sukčiavimo 
atvejų daugiausia būta Jungtinėje Karalystėje, o padėtį dar labiau pablogino tai, kad paskirties valstybėse 
narėse nemokėtas PVM. Suklastotų sąskaitų faktūrų deklaruojama vertė buvo sumažinta 5–10 kartų. Pasak 
OLAF, 2013–2016 m. laikotarpiu JK turėjo pateikti beveik 2 milijardais eurų daugiau muito mokesčių nei ji iš 
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tikrųjų pateikė. 

• Tikroji prekių kilmė gali būti slepiama vykdant perkrovimą tarpinėje šalyje, kurioje prekės laikinai 
laikomos sandėliuose, o tada išsiunčiamos į ES su suklastotais dokumentais. Auditoriai nustatė keletą 
įmonių, kurios siūlo tokią sukčiavimo schemą internete.  

• Prekės, kurių vertė neviršija tam tikros vertės, atleidžiamos nuo muitų mokesčių. Tačiau auditoriai 
nustatė, kad nesant patikrų, buvo surenkami per maži muitai nuo prekių, kurios buvo perkamos internetu 
ne Europos Sąjungos šalyse. Auditoriai teigia, kad keletas kurjerių bendrovių piktnaudžiauja šia išimtimi. 

Valstybės narės padarė pažangą siekdamos vienodo muitinės teisės aktų taikymo, – teigia auditoriai. Bet 
valstybės narės laikosi skirtingo požiūrio į muitinį tikrinimą, kuriuo siekiama kovoti su atvejais, kai 
nurodoma per maža vertė, neteisingai nurodoma kilmė ir neteisingai klasifikuojama, ir taikyti nuobaudas. 
Apsunkinantis muitinis tikrinimas prekybininkus gali paskatinti rinktis importo muitinės įstaigą ir jūrų bei 
oro uostus, kuriuose, siekiant pritraukti daugiau prekių srautų, taikoma mažiau muitinio tikrinimo 
priemonių. 

Auditoriai rekomenduoja Europos Komisijai: 

• nuo 2019 m. apskaičiuoti periodinius muitų nepriemokos įverčius ir juos naudoti nustatant muitų 
tikrinimo tikslus; 

• sustiprinti paramą nacionalinėms muitinės tarnyboms, įskaitant muitų surinkimo sąnaudų 
peržiūrą; 

• pasiūlyti, kad būsimomis ES veiksmų programomis būtų prisidedama prie muitinės Europos 
informacinių sistemų finansinio tvarumo; 

• patikslinti savitarpio pagalbos pranešimuose teikiamus prašymus; 

• pasiūlyti muitinės teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos būtų privaloma nurodyti prekių siuntėją. 

Valstybės narės turėtų: 

• nustatyti, kad prieš pasirenkant nepaisyti konkretaus rizikos filtro siūlymo atlikti tyrimą arba tuo 
metu, kai pasirenkama to siūlymo nepaisyti, turi būti gautas aukštesnes pareigas einančio pareigūno 
patvirtinimas;  

• nustatyti, kad jų elektroninio muitinio įforminimo sistemose būtų atliekami patikrinimai ir būtų 
neleidžiama priimti importo deklaracijų, kuriomis prašoma taikyti muitų lengvatą, kai prekių deklaruojama 
vertė didesnė nei 150 eurų arba kai nurodoma, kad komercinės siuntos yra dovana;  

• parengti tyrimų planus, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui šia lengvata, kai prekės 
perkamos ES nepriklausančių šalių e. parduotuvėse. 

Specialioji ataskaita Nr. 19/2017: „Importo procedūros: teisinės sistemos trūkumai ir neveiksmingas 
įgyvendinimas daro poveikį ES finansiniams interesams“ paskelbta Europos Audito Rūmų interneto 
svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis. 
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