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Muitas kontrolē ir trūkumi un nepilnības, secina 
ES revidenti 
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu ievērojami trūkumi un nepilnības liecina, 
ka ES muitas kontroles pasākumus nepiemēro efektīvi. Revidenti atzīst, ka tas negatīvi ietekmē 
ES finanses.  

Precēm, ko ES dalībvalstīs ieved no trešām valstīm, pirms to laišanas brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā 
piemēro muitas kontroles pasākumus. Tomēr importētāji var apzināti samazināt vai nemaksāt muitas 
nodokli, piemēram, norādot pazeminātu ievesto preču vērtību, deklarējot nepatiesu izcelsmes valsti vai 
iekļaujot preces produktu kategorijā, kam piemēro zemāku nodokļa likmi. 

Revidenti pārbaudīja, vai Eiropas Komisija un dalībvalstis bija izstrādājušas stingrus importa kontroles 
pasākumus. Tika apmeklēti muitas dienesti piecās dalībvalstīs: Spānijā, Itālijā, Polijā, Rumānijā un 
Apvienotajā Karalistē. 

Revidenti atklāja nopietnus trūkumus, kas liecina, ka tiesiskajā regulējumā ir nepilnības un ka importa 
kontroles pasākumus īsteno neefektīvi. Tas negatīvi ietekmē ES finanšu intereses. 

“Muitas nodokļi veido 14 % no ES budžeta jeb apmēram 20 miljardus EUR. To nemaksāšana rada muitas 
iztrūkumu, kas ir jākompensē ar lielākām dalībvalstu NKI iemaksām. Šīs izmaksas galu galā uzņemas 
Eiropas nodokļu maksātāji,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Pietro Russo. 

Revidenti norāda, ka dalībvalstīm nav pietiekamu finansiālu stimulu piemērot muitas kontroli. Dalībvalstis, 
kuras īsteno muitas kontroles pasākumus, bet kurām neizdodas sekmīgi atgūt ES ieņēmumiem radītos 
zaudējumus, var saskarties ar finansiālām sekām, savukārt tās, kuras kontroles pasākumus nepiemēro, 
neuzņemas risku. Turklāt importa kontroles pasākumu īstenošanā dalībvalstīs pastāv vairākas turpmāk 
uzskaitītās nepilnības. 

• Revidenti konstatēja, ka Apvienotajā Karalistē, kur nepietiekamā mērā tiek pieprasītas garantijas, 
ir atmuitotas Ķīnas preces, kurām norādīta ļoti pazemināta vērtība un kuras pēc tam pārvestas atpakaļ uz 
kontinentālo Eiropu. Pazeminātas vērtības Ķīnas tekstilizstrādājumi un apavi tika nosūtīti no Hamburgas uz 
Duvru, kur šīs preces laida apgrozībā Eiropas Savienībā, neveicot izlaišanas kontroli. Pēc tam šīs preces 
pārveda atpakaļ uz Poliju vai Slovākiju. Francijas muitas un OLAF 2016. gadā kopīgi veiktā operācijā 
apstiprinājās, ka šāda veida krāpšana, proti, pazeminātas vērtības norādīšana, notika galvenokārt 
Apvienotajā Karalistē, turklāt galamērķa dalībvalstī netika maksāts PVN. Viltotie rēķini bija sagatavoti par 
5 līdz 10 reizes zemāku vērtību. OLAF lēš, ka laikā no 2013. līdz 2016. gadam Apvienotajai Karalistei muitas 
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nodokļi būtu bijuši jāiekasē par 2 miljardiem EUR vairāk, nekā tas tika izdarīts. 

• Preču patieso izcelsmi var slēpt ar krāpniecisku pārkraušanu valstī, kurā preces tiek kādu laiku 
uzglabātas, bet pēc tam tās tiek nosūtītas uz ES ar viltotiem dokumentiem. Revidenti internetā atrada 
vairākus uzņēmumus, kuri piedāvāja šādu krāpšanu.  

• Preces, kuru vērtība nepārsniedz noteiktu robežu, ir atbrīvotas no muitas nodokļiem. Revidenti 
konstatēja, ka pārbaužu trūkums izraisīja situācijas, kad netika pilnā apmērā samaksāti nodokļi par precēm, 
kuras iegādājās internetā un kuru izcelsme bija ārpus ES. Revidenti norāda, ka vairāki kurjeru pakalpojumu 
uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto šo atbrīvojumu. 

Revidenti atzīst, ka dalībvalstis ir panākušas progresu muitas tiesību aktu vienotas piemērošanas virzienā. 
Taču muitas kontroles pasākumu īstenošanā tās izmanto atšķirīgas pieejas, lai risinātu pazeminātas vērtības 
noteikšanu, nepatiesas izcelsmes norādīšanu un neatbilstošu klasificēšanu un lai piemērotu muitas sodus. 
Apgrūtinoši muitas kontroles pasākumi var ietekmēt to, kuru ievešanas muitas iestādi tirgotāji izvēlas, un 
lidostas un ostas, kurās veic mazāk muitas kontroles pasākumu, piesaista lielāku satiksmes plūsmu. 

Revidenti iesaka Eiropas Komisijai 

• periodiski, sākot no 2019. gada, aplēst muitas iztrūkumu un izmantot šīs aplēses, nosakot muitas 
kontroles mērķus; 

• pastiprināt atbalstu valstu muitas dienestiem, tostarp pārskatīt iekasēšanas izmaksas; 

• ierosināt, lai nākamās ES rīcības programmas sekmētu muitā izmantoto Eiropas informācijas 
sistēmu finansiālās ilgtspējas veicināšanai; 

• precīzāk formulēt prasības savstarpējās palīdzības pieprasījumos; 

• ierosināt tiesību aktu grozījumus muitas jomā ar mērķi padarīt par obligātu nosūtītāja norādīšanu. 

Revidenti iesaka dalībvalstīm 

• noteikt, ka konkrēta riska filtra ieteiktos kontroles pasākumus var neveikt tikai tad, ja ir saņemts 
iepriekšējs vai tūlītējs vadītāja apstiprinājums;  

• ieviest savu elektronisko muitošanas sistēmu pārbaudes, lai bloķētu importa deklarācijas, kurās 
prasīts nodokļa atvieglojums precēm ar deklarēto vērtību virs 150 EUR vai komerciāliem sūtījumiem, kas 
deklarēti kā dāvanas;  

• izstrādāt izmeklēšanas plānus, lai risinātu jautājumu par šā atvieglojuma ļaunprātīgu izmantošanu 
elektroniskajā preču tirdzniecībā ar trešām valstīm. 

Īpašais ziņojums Nr. 19/2017 “Ievešanas procedūras: trūkumi tiesiskajā regulējumā un neefektīva 
īstenošana ietekmē ES finanšu intereses” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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