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Rozličné prístupy k colným kontrolám majú vplyv na príjmy EÚ
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) nie sú colné kontroly v jednotlivých
členských štátoch stále dostatočne zosúladené tak, aby boli riadne ochránené finančné záujmy
EÚ. Napriek nedávnym krokom správnym smernom nie sú pravidlá EÚ koncipované dostatočne
dobre na to, aby zabezpečili, že členské štáty budú vyberať dovoz na kontrolu harmonizovaným
spôsobom. Členské štáty v skutočnosti uplatňujú pravidlá veľmi odlišne, čo by mohlo
hospodárskym subjektom umožniť zamerať sa na miesta vstupu s nižšou mierou kontrol.
Audítori tiež upozorňujú, že niektoré členské štáty nevykonávajú požadovanú analýzu rizika
pri všetkých colných vyhláseniach a že dovoz, s ktorým sa spája vyššie riziko, nemusí byť
pri kontrolách označený ako priorita.
„Na to, aby sa zabránilo podvodným dovozcom vyhnúť sa clu tým, že sa zamerajú na miesta vstupu
na hraniciach s nižšou mierou kontrol, musia byť postupy výberu colných vyhlásení na kontrolu
uplatňované rovnako v celej colnej únii,“ uviedol Jan Gregor, člen EDA zodpovedný za túto správu.
„V súčasnosti nie sú colné kontroly EÚ dobre zharmonizované, čo ohrozuje finančné záujmy EÚ.“
Colná únia je dôležitá pre obchod EÚ a clo na dovoz je významným zdrojom príjmov EÚ. Európska
komisia je podľa právnych predpisov povinná zabezpečiť, aby členské štáty vykonávali colné
kontroly podobným spôsobom. S cieľom zosúladiť v členských štátoch spôsob výberu dovozu
na kontrolu Komisia prijala rámec pre posudzovanie finančných rizík v colnej oblasti, ktorý
pozostáva zo spoločných kritérií a noriem, ako aj z usmernenia, ktoré schválili členské štáty.
Audítori uznávajú, že uplatňovanie rámca je dôležitým krokom na dosiahnutie jednotného
vykonávania colných kontrol, ktoré je zásadne dôležité pre účinný výber cla. Zároveň sa však
vyjadrujú kriticky k normám, pretože dobre nevymedzujú koncepciu rizika a sú príliš laxné, takže
členským štátom poskytujú príliš veľkú voľnosť na obmedzenie kontrol. Okrem toho chýbajú
dôležité prvky ako analýza dovozu zahŕňajúca celú EÚ, primerané techniky hĺbkovej analýzy údajov
a metódy na riešenie finančných rizík spojených s dovozom plynúcim na základe elektronického
obchodu.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené
na webovom sídle eca.europa.eu.
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V praxi tieto normy výrazne nezmenili spôsob, akým členské štáty vyberajú dovoz na kontrolu,
keďže členské štáty hlavne prepojili svoje doterajšie kritériá na určenie podozrivého dovozu
so zodpovedajúcimi kritériami z nového rámca. Audítori tiež zistili, že členské štáty neinterpretujú
signály rizika rovnako a že sa líšili aj ich postupy na zníženie počtu kontrol na realizovateľnú úroveň.
V dôsledku toho sa podiel dovozných colných vyhlásení vybraných na kontrolu medzi jednotlivými
krajinami EÚ výrazne líšil – od menej než 1 % do viac než 60 %. Ďalej audítori zistili, že členské štáty
mali odlišné pravidlá na anulovanie kontrol vybraných systémom na riadenie rizík. Miera
anulovaných kontrol bola v dôsledku toho v rozmedzí od 2 % do 60 %. Audítori tiež zistili, že mnohé
colné vyhlásenia sú vylúčené z analýzy rizika, z ktorých colné kontroly vychádzajú. Krajiny EÚ si
medzi sebou vymieňali len veľmi málo informácií o dovozcoch, ktorých vyhodnotili ako rizikových
– ak by sa takíto dovozcovia zamerali na tie členské, ktoré ich nepovažujú za podozrivých, umožnilo
by im to vyhnúť sa kontrolám.
Audítori Komisii odporúčajú, aby zlepšila jednotné uplatňovanie colných kontrol a zaviedla
plnohodnotnú analytickú a koordinačnú kapacitu na úrovni EÚ. Zdôrazňujú tiež, že pokrok bude
závisieť od podpory a súhlasu členských štátov.
Základné informácie
EÚ má výlučnú právomoc prijímať právne predpisy v colnej oblasti a členské štáty sú zodpovedné
za ich uplatňovanie v praxi. V roku 2019 členské štáty poskytli do rozpočtu EÚ clo vo výške
21,4 mld. EUR, čo predstavuje 13 % celkových rozpočtových príjmov EÚ. Hlavnými krajinami
vyvážajúcimi do EÚ boli Čína, Spojené štáty americké a Rusko. Na zozname dovozeného tovaru
figurovali najvyššie nábytok, športové vybavenie, hračky a oblečenie.
Osobitná správa EDA č. 4/2021 – Colné kontroly: nedostatočná harmonizácia bráni presadzovaniu
finančných záujmov EÚ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle eca.europa.eu.
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