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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 30. marts 2021 

Forskellige tilgange til toldkontrol påvirker EU's indtægter 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er toldkontrollen stadig ikke 
tilstrækkeligt harmoniseret i medlemsstaterne til at kunne beskytte EU's finansielle interesser 
ordentligt. Trods nylige skridt i den rigtige retning er EU-reglerne ikke udformet godt nok til at 
sikre, at medlemsstaterne udvælger importerede varer til kontrol på en ensartet måde. 
Medlemsstaterne anvender nemlig reglerne meget forskelligt, hvilket gør det muligt for 
operatører at rette deres import mod EU's indførselssteder med færre kontroller. Revisorerne 
advarer også om, at nogle medlemsstater ikke foretager de risikoanalyser, der kræves for alle 
angivelser, og at import, der udgør en høj risiko, muligvis ikke prioriteres korrekt til kontrol. 

"For at forhindre, at svigagtige importører undgår at betale told ved at rette deres import mod 
indførselssteder med færre toldkontroller, skal procedurerne for kontroludvælgelse anvendes på en 
ensartet måde i hele toldunionen," siger Jan Gregor, det medlem af Revisionsretten, der er 
ansvarligt for beretningen. "På nuværende tidspunkt er EU's toldkontrol ikke godt harmoniseret, 
hvilket skader EU's finansielle interesser." 

Toldunionen er vigtig for EU's handel, og told på importen af varer er en væsentlig 
EU-indtægtskilde. Europa-Kommissionen er retligt forpligtet til at sikre, at medlemsstaterne 
foretager toldkontrol på samme måde. For at harmonisere den måde, hvorpå medlemsstaterne 
udvælger importerede varer til kontrol, vedtog Kommissionen for nylig en ramme for finansielle 
risici på toldområdet, der består af fælles kriterier og standarder og en vejledning, der er blevet 
godkendt af medlemsstaterne. Revisorerne anerkender, at rammens gennemførelse er et vigtigt 
skridt hen imod ensartet anvendelse af toldkontrollen, hvilket er afgørende for effektiv opkrævning 
af told. Revisorerne forholder sig dog også kritisk over for standarderne, da de ikke definerer 
risikobegrebet godt og er for svage, således at medlemsstaterne gives et for stort råderum til at 
reducere kontrollen. Der mangler endvidere vigtige elementer, f.eks. en EU-dækkende analyse af 
importen, egnede datamineringsteknikker og metoder til at håndtere finansielle risici inden for e-
handel. 
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I praksis har standarderne ikke væsentligt ændret den måde, hvorpå medlemsstaterne udvælger 
importerede varer til kontrol, da medlemsstaterne primært kortlagde de kriterier, de tidligere 
anvendte til at indkredse mistænkelig import, på grundlag af de tilsvarende kriterier i den nye 
ramme. Revisorerne konstaterede også, at medlemsstaterne ikke fortolkede risikosignaler ens, og 
at deres procedurer til at reducere antallet af kontroller til et realistisk niveau også var forskellige. 
Andelen af de momsangivelser, der underkastes kontrol, varierer derfor betydeligt mellem 
EU-landene, lige fra under 1 % til over 60 %. Endvidere bemærkede revisorerne, at 
medlemsstaterne havde forskellige regler for tilsidesættelse af de kontroller, der udvælges af 
toldrisikoforvaltningssystemet. Tilsidesættelsesprocenten varierede således fra 2 % til 60 %. 
Revisorerne konstaterede også, at mange toldangivelser blev udelukket fra den risikoanalyse, der 
ligger til grund for toldkontrollen. EU-landene udvekslede kun meget begrænsede oplysninger med 
hinanden om de importører, de vurderede som risikable, hvilket kan gøre det muligt for sådanne 
importører at undgå kontrol ved at rette deres import mod medlemsstater, hvor de ikke anses for 
risikable. 

Revisorerne anbefalede Kommissionen at styrke den ensartede anvendelse af toldkontrollen og 
indføre en fuldt udbygget analyse- og koordineringskapacitet på EU-niveau. De understreger også, 
at det vil afhænge af støtte og godkendelse fra medlemsstaterne, hvis der skal gøres fremskridt. 

Baggrundsoplysninger 

EU har enekompetence til at udforme lovgivningen på toldområdet, mens medlemsstaterne er 
ansvarlige for at omsætte den i praksis. I 2019 stillede medlemsstaterne 21,4 milliarder euro til 
rådighed for EU-budgettet i form af told, svarende til 13 % af EU's samlede budgetindtægter. Kina, 
USA og Rusland er de vigtigste lande, der eksporterer til EU. Møbler, sportsudstyr, legetøj og 
beklædning ligger øverst på listen over de mest importerede varer.  

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 4/2021 "Toldkontrol: Utilstrækkelig harmonisering 
skader EU's finansielle interesser" foreligger på 23 EU-sprog på eca.europa.eu.  

Pressekontakt 

Revisionsrettens pressekontor: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

