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Awdituri. 
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Hemm dgħufijiet u lakuni fil-kontrolli doganali, jgħidu l-
Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, dgħufijiet u lakuni importanti fil-
kontrolli doganali tal-UE jindikaw li dawn mhumiex qed jiġu applikati b’mod effettiv. Dan 
għandu impatt negattiv fuq il-finanzi tal-UE, jgħidu l-awdituri.  

Il-merkanzija li tidħol fl-Istati Membri tal-UE minn barra t-territorju tal-Unjoni Ewropea hija suġġetta għal 
kontrolli doganali qabel ma tiġi rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera ġewwa l-UE. Madankollu, l-importaturi 
jistgħu deliberatament inaqqsu jew jevadu l-obbligazzjoni tad-dazji doganali billi, pereżempju, 
jissottovalutaw il-merkanzija tagħhom, jiddikjaraw pajjiż ta’ oriġini falz jew jibdlu l-klassifikazzjoni ta’ 
prodott għal waħda b’rata ta’ dazju aktar baxxa. 

L-awdituri eżaminaw jekk il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri kinux fasslu kontrolli robusti fuq l-
importazzjonijiet. Huma żaru l-awtoritajiet doganali ta’ ħames Stati Membri: Spanja, l-Italja, il-Polonja, ir-
Rumanija u r-Renju Unit. 

Huma sabu dgħufijiet serji li jindikaw li hemm nuqqasijiet fil-qafas legali, kif ukoll implimentazzjoni 
ineffettiva tal-kontrolli doganali fuq l-importazzjonijiet. Dan jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE b’mod 
negattiv. 

“Id-dazji doganali jikkostitwixxu 14 % tal-baġit tal-UE, jew madwar EUR 20 biljun. L-evażjoni tagħhom iżżid 
in-nuqqas fid-dħul doganali u dan ikun irid jiġi kkumpensat permezz ta’ żieda fil-kontribuzzjonijiet li jsiru 
mill-ING tal-Istati Membri. Fl-aħħar mill-aħħar, huma l-kontribwenti Ewropej li jridu jħallsu għal din id-
differenza fid-dħul,” qal Pietro Russo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-
rapport. 

L-awdituri jgħidu li l-Istati Membri ma jingħatawx biżżejjed inċentiv finanzjarju biex japplikaw il-kontrolli 
doganali. Dawk li fil-fatt japplikaw dawn il-kontrolli iżda ma jirnexxilhomx jirkupraw it-telf fid-dħul tal-UE, 
jirriskjaw li jiffaċċjaw konsegwenzi finanzjarji, filwaqt li dawk li ma japplikawx kontrolli bħal dawn jistgħu 
jispiċċaw biex ma jiffaċċjaw l-ebda riskju. Barra minn hekk, jeżistu għadd ta’ lakuni fl-Istati Membri f’dak li 
jirrigwarda l-kontroll tal-importazzjonijiet. Pereżempju: 

• L-awdituri sabu li n-nuqqas ta’ talbiet għal garanziji mir-Renju Unit wassal biex merkanzija miċ-
Ċina li kienet sinifikattivament sottovalutata tiġi żdoganata fir-Renju Unit u wara tiġi ttrasportata lura għall-
Ewropa kontinentali. Tessuti u xedd is-saqajn miċ-Ċina li kienu sottovalutati ntbagħtu minn Hamburg għal 
Dover, fejn ġew rilaxxati għal ċirkolazzjoni fl-UE mingħajr ma saru kontrolli fuq ir-rilaxx, u mbagħad ġew 
ittrasportati lura għall-Polonja jew għas-Slovakkja. Fl-2016, operazzjoni konġunta li twettqet mid-dwana 
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Franċiża u mill-OLAF ikkonfermat li din il-frodi relatata ma’ sottovalwazzjoni kienet qed isseħħ 
prinċipalment fir-Renju Unit u kienet qed tiġi aggravata minħabba l-fatt li l-VAT ma tħallsitx fl-Istati Membri 
tad-destinazzjoni. Fatturi foloz kienu sottovalutati minn 5 sa 10 darbiet. Skont l-OLAF, bejn l-2013 u l-2016, 
ir-Renju Unit kien imissu għamel disponibbli kważi EUR 2 biljun aktar f’dazji doganali milli fil-fatt għamel. 

• L-oriġini reali tal-merkanzija tista’ tinħeba permezz ta’ trasbord frodulenti f’pajjiż fejn il-merkanzija 
tinħażen temporanjament u mbagħad tintbagħat fl-UE b’dokumentazzjoni falza. L-awdituri sabu li bosta 
kumpaniji joffru dan is-servizz qarrieqi fuq l-internet.  

• Merkanzija li jkollha inqas minn ċertu valur hija eżentata mill-ħlas ta’ dazju doganali. Iżda l-
awdituri sabu li n-nuqqas ta’ kontrolli kien qed iwassal biex ma jitħallasx biżżejjed dazju fuq merkanzija 
mixtrija online minn barra t-territorju tal-UE. L-awdituri jgħidu li bosta kumpaniji li joffru servizz ta’ kurriera 
qed jabbużaw minn din l-eżenzjoni. 

L-awdituri jgħidu li l-Istati Membri għamlu progress fl-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali. Iżda 
huma jużaw approċċi differenti f’termini ta’ kontrolli doganali għall-indirizzar tas-sottovalwazzjoni, 
dikjarazzjonijiet skorretti tal-oriġini u klassifikazzjonijiet skorretti, kif ukoll għall-impożizzjoni ta’ pieni 
doganali. Kontrolli doganali onerużi jista’ jkollhom impatt fuq l-uffiċċju doganali li l-operaturi tas-suq 
jagħżlu għall-importazzjoni, u portijiet u ajruporti li jkollhom inqas kontrolli doganali jattiraw aktar traffiku. 

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea: 

• toħroġ stimi perjodiċi tan-nuqqas fid-dħul doganali mill-2019 ’il quddiem u tużahom biex tissettja 
miri għall-kontrolli doganali; 

• issaħħaħ l-appoġġ għas-servizzi doganali nazzjonali, inkluż it-twettiq ta’ rieżami tal-ispejjeż tal-ġbir; 

• tipproponi li l-programmi ta’ azzjoni tal-UE li jmiss jikkontribwixxu sostenibbiltà finanzjarja għas-
Sistemi tal-Informazzjoni Ewropej fil-qasam tad-dwana; 

• tkun aktar preċiża fit-talbiet li jsiru fil-komunikazzjonijiet dwar Assistenza Reċiproka; 

• tipproponi emendi għal-leġiżlazzjoni doganali biex din tkun tinkludi l-obbligu li jiġi indikat min 
huma l-konsenjaturi. 

Jenħtieġ li l-Istati Membri: 

• idaħħlu kundizzjoni li permezz tagħha r-rinunzja tat-twettiq ta’ kontrolli ssuġġeriti minn filtru ta’ 
riskju partikolari tkun tirrikjedi l-approvazzjoni immedjata jew minn qabel, tal-ġerarkika;  

• jintroduċu kontrolli fis-sistemi elettroniċi tagħhom tal-iżdoganar biex jimblokkaw dikjarazzjonijiet 
tal-importazzjoni li jkun fihom applikazzjonijiet għal eżenzjoni mid-dazju fuq il-merkanzija li l-valur 
iddikjarat tagħha jkun ta’ aktar minn EUR 150, jew għal kunsinni kummerċjali ddikjarati bħala rigali;  

• jifformulaw pjanijiet ta’ investigazzjoni biex jiġġieldu kontra l-abbuż li jsir minn din l-eżenzjoni fuq 
il-kummerċ elettroniku ta’ merkanzija ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2017: “Proċeduri ta’ importazzjoni: xi nuqqasijiet fil-qafas legali u 
implimentazzjoni ineffettiva għandhom impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-UE” huwa disponibbli fuq is-sit 
web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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