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Съобщение за пресата
Люксембург, 30 март 2021 г.

Различните подходи за извършване на митнически контрол оказват
влияние върху приходите на ЕС
Според нов доклад на Европейската сметна палата (EСП) митническият контрол
в държавите членки все още не е достатъчно хармонизиран, за да защити по ефективен
начин финансовите интереси на ЕС. Въпреки скорошните положителни мерки, правилата
на ЕС не са достатъчно добре разработени, за да се гарантира, че държавите членки
подбират по хармонизиран начин декларациите за внос, подлежащи на проверка.
В действителност те прилагат правилата по много различен начин, което може да позволи
на операторите да се насочват към гранични пунктове с по-ниско равнище на контрол.
Одиторите предупреждават също, че някои държави членки не извършат необходимия
анализ на риска за всички декларации за внос и е възможно вносът, при който има повисоко ниво на риск, да не бъде проверяван достатъчно приоритетно.
„Процедурите за избор на подлежащи на контрол елементи трябва да се прилагат по
еднакъв начин в целия митнически съюз, за да се попречи на извършващи измами
вносители да се насочват към гранични пунктове с по-ниско ниво на контрол,“ заяви Ян
Грегор, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Понастоящем митническият контрол
в ЕС все още не е добре хармонизиран и това вреди на финансовите интереси на Съюза.“
Митническият съюз е важен за търговията в ЕС, а митата върху вноса са значителен източник
на приходи за бюджета му. Европейската комисия е законово задължена да следи за това
държавите членки да прилагат митническите проверки по сходен начин. С цел да
хармонизира начина, по който държавите членки избират за кои случаи на внос следва да
бъдат извършени проверки, Комисията наскоро прие рамка за финансовите рискове
в областта на митниците, в която се съдържат общи критерии и стандарти. Рамката е
придружена от насоки, които са одобрени от държавите членки. ЕСП отбелязва, че
изпълнението на рамката е важна стъпка за еднаквото прилагане на митническия контрол,
който от своя страна е от съществено значение за ефективното събиране на митата. Въпреки
това ЕСП отправя някои критики към стандартите, тъй като те не са достатъчно прецизни и не
съдържат добра дефиниция на понятието за риск, а предоставят на държавите членки твърде
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голяма свобода на действие за намаляване на контрола. Освен това липсват основни
компоненти, като например анализ на рисковете в областта на вноса, който да обхваща
целия ЕС, подходящи техники за извличане на данни, както и методи за преодоляване на
финансовите рискове при вноса, свързан с електронната търговия.
На практика стандартите не са довели до съществена промяна на начина, по който
държавите членки избират за кои случаи на внос следва да бъдат извършени проверки. Като
цяло те са адаптирали предишните си критерии за определяне на съмнителен внос към тези
по новата рамка. ЕСП установи също така, че държавите членки невинаги тълкуват сигналите
за риск по един и същи начин, както и че прилагат различни процедури за намаляване на
броя на извършваните проверки до изпълнимо ниво. В резултат на това дялът на
декларациите за внос, които са предмет на проверка, се различава значително между
държавите членки — от по-малко от 1 % до над 60 %. В допълнение ЕСП отбеляза, че
държавите членки разполагат с различни правила за отхвърляне на проверки, препоръчани
от системата за управление на риска. Вследствие на това нивото на отхвърлени проверки
варира между 2 % и 60 %. ЕСП констатира също така, че много митнически декларации са
изключени от анализа на риска в контекста на митническия контрол. Държавите членки
споделят помежду си само съвсем ограничена информация за вносителите, оценени като
рискови — това може да позволи на тези вносители да избегнат проверки, като се насочат
към държавите членки, които не ги считат за съмнителни.
ЕСП препоръчва на Комисията да подобри хармонизираното прилагане на митническия
контрол и да въведе пълноценен механизъм за анализ и координация на ниво ЕС. ЕСП
подчертава също, че напредъкът в тази област ще зависи от подкрепата и одобрението на
държавите членки.
Обща информация
ЕС разполага с изключителната законодателна компетентност в областта на митниците,
докато държавите членки отговарят за прилагането на приетите норми. През 2019 г.
държавите членки са внесли в бюджета на ЕС мита на стойност 21,4 млрд евро, които
представляват 13 % от общия размер на приходите в бюджета. Китай, САЩ и Русия са
основните държави, изнасящи за ЕС. Най-често внасяните стоки са мебели, спортно
оборудване, играчки и дрехи.
Специален доклад на ЕСП № 4/2021, „Митнически контрол — недостатъчната
хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС“, е публикуван на 23 официални езика
на ЕС на сайта eca.europa.eu.
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