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Odlišné přístupy k celním kontrolám mají dopad na příjmy EU
Celní kontroly v členských státech jsou stále nedostatečně sladěny, aby řádně chránily finanční
zájmy EU, uvádí se v nejnovější zprávě Evropského účetního dvora (EÚD). Přes nedávné kroky
správným směrem nejsou pravidla EU dostatečně dobře koncipována a nezajišťují, aby členské
státy vybíraly dovážené zboží ke kontrole jednotným způsobem. Ve skutečnosti uplatňují
pravidla velmi rozdílně, což by mohlo hospodářským subjektům umožnit zaměřit se na místa
vstupu do EU s nižší mírou kontrol. Auditoři rovněž upozorňují, že některé členské státy
nepodrobují požadované analýze rizik všechna prohlášení a že může docházet k tomu, že dovoz
představující vyšší míru rizika není z hlediska kontrol náležitě upřednostněn.
„Aby se podvodným dovozcům zabránilo vyhýbat se placení cla tím, že se zaměří na hraniční místa
vstupu s nižší mírou kontrol, musí se postupy při výběru kontrol v celé celní unii uplatňovat
jednotně,“ uvedl člen EÚD odpovědný za zprávu Jan Gregor. „V současné době nejsou celní kontroly
v EU dobře sladěny, což brání ochraně finančních zájmů EU.“
Celní unie je důležitá pro obchod Evropské unie a dovozní cla jsou významným zdrojem jejích
příjmů. Evropská komise je podle právních předpisů povinna zajistit, aby členské státy uplatňovaly
celní kontroly podobným způsobem. Komise nedávno přijala a členské státy schválily rámec pro
finanční rizika v oblasti cel, skládající se ze společných kritérií a norem a souvisejících pokynů, aby
se harmonizoval způsob, jakým se vybírá dovážené zboží ke kontrole. Auditoři berou na vědomí, že
provádění rámce je důležitým krokem k jednotnému uplatňování celních kontrol, které má zásadní
význam pro účinný výběr cla. Vyjadřují se však také k normám kriticky, protože dobře nedefinují
pojem rizika a jsou příliš volné, takže členské státy mají při omezování počtu kontrol příliš mnoho
prostoru. Chybí rovněž důležité prvky, jako například analýza dovozu platná pro celou EU, vhodné
techniky vytěžování údajů a metody pro řešení finančních rizik plynoucích z dovozu v rámci
elektronického obchodu.
V praxi normy způsob, jakým členské státy vybírají dovážené zboží ke kontrole, výrazně nezměnily,
neboť členské státy převážně propojily svá stará kritéria pro určování podezřelého dovozu
s odpovídajícími kritérii stanovenými v novém rámci. Auditoři také zjistili, že členské státy
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nevykládají signály rizik stejně a že snižují počty kontrol na proveditelnou úroveň různým
způsobem. V důsledku toho se podíl dovozních prohlášení podrobených kontrolám mezi státy EU
výrazně různí, od méně než 1 % po více než 60 %. Dále auditoři zaznamenali, že členské státy mají
pro zamítnutí a neprovedení kontrol, které vybral systém řízení rizik, různá pravidla. Míra
zamítnutých kontrol se tak pohybovala od 2 % do 60 %. Auditoři také zjistili, že mnoho celních
prohlášení je z analýzy rizika, z níž celní kontroly vycházejí, vyloučeno. Státy EU mezi sebou sdílejí
jen velmi málo informací o dovozcích, které vyhodnotily jako rizikové – pokud by se tedy takoví
dovozci zaměřili na ty členské státy, které je nepovažují za podezřelé, mohli by se kontrolám
vyhýbat.
Auditoři Komisi doporučují, aby posílila jednotné uplatňování celních kontrol a zavedla
plnohodnotnou analýzu a koordinační kapacitu na úrovni EU. Dále zdůrazňují, že pokrok bude
záviset na podpoře a souhlasu členských států.
Základní informace
Výlučnou pravomoc přijímat právní předpisy v celní oblasti má EU, zatímco členské státy jsou
odpovědné za jejich provádění. V roce 2019 poskytly členské státy do rozpočtu EU clo ve výši
21,4 miliardy EUR, což představuje 13 % celkových rozpočtových příjmů EU. Hlavními zeměmi
dovážejícími do EU byly Čína, USA a Rusko. Nejvýše na seznamu dováženého zboží figuroval
nábytek, sportovní vybavení, hračky a oděvy.
Zvláštní zpráva EÚD č. 4/2021 „Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání ochraně finančních
zájmů EU“ je k dispozici ve 23 jazycích EU na internetové stránce eca.europa.eu.
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