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Različni pristopi k carinskim kontrolam vplivajo na prihodke EU
Glede na navedbe v novem poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišče) carinske kontrole
v državah članicah še vedno niso dovolj usklajene, da bi se z njimi ustrezno zaščitili finančni
interesi EU. Kljub temu, da so bili nedavno sprejeti ukrepi za odpravo te slabosti, pravila EU niso
zasnovana dovolj dobro, da bi se z njimi zagotovilo, da države članice enako izbirajo uvozne
deklaracije za kontrolo. V praksi pravila uporabljajo zelo različno, zaradi česar bi se lahko
gospodarski subjekti usmerjali v vstopne točke v EU z manj kontrolami. Revizorji opozarjajo tudi
na to, da nekatere države članice ne izvajajo zahtevane analize tveganja za vse deklaracije in da
uvozi, ki pomenijo večje tveganje, morda niso prioriteta za kontrole.
„Da se uvozniki, ki goljufajo, ne bi mogli več izogibati plačilu carinskih dajatev, in sicer z
usmerjanjem v vstopne točke z manj kontrolami, je treba v celotni carinski uniji enotno uporabljati
izbirne postopke za kontrole,“ je povedal Jan Gregor, član Sodišča, pristojen za poročilo. „Zdaj
carinske kontrole v EU niso dobro usklajene, kar ovira finančne interese EU.“
Carinska unija je pomembna za trgovino EU, carinske dajatve za uvoz pa so pomemben vir
prihodkov EU. Evropska komisija mora v skladu z zakonodajo zagotoviti, da države članice carinske
kontrole izvajajo podobno. Komisija je nedavno sprejela okvir za obvladovanje finančnega tveganja
na carinskem področju, ki je sestavljen iz skupnih meril in standardov ter smernic, ki so jih podprle
države članice, da bi uskladila to, kako države članice izbirajo uvozne deklaracije za kontrolo.
Revizorji priznavajo, da je izvajanje okvira pomemben korak proti enotnemu izvajanju carinskih
kontrol, kar je bistveno za uspešno pobiranje carinskih dajatev. Toda revizorji so tudi kritični, saj v
standardih pojem tveganja ni dobro opredeljen, poleg tega pa so standardi preveč površni, zaradi
česar imajo države članice preveč svobode pri zmanjševanju števila kontrol. Manjkajo tudi
pomembni elementi, kot so analiza za celotno EU na podlagi podatkov o vseh uvozih v EU, ustrezne
tehnike podatkovnega rudarjenja in ustrezne metode za obravnavo finančnih tveganj za uvoze na
podlagi e-trgovanja.
Standardi v praksi niso bistveno spremenili izbire uvoznih deklaracij za kontrolo v državah članicah,
saj so te večinoma opredelile svoja stara merila za ciljno usmerjanje v sumljive uvoze in jih povezale
z ustreznimi merili iz sklepa. Revizorji so tudi ugotovili, da si države članice informacij o tveganju
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niso razlagale enako, poleg tega pa so se razlikovali tudi njihovi postopki za zmanjšanje števila
kontrol na raven, ki je zanje izvedljiva. Zato se je delež uvoznih deklaracij, ki jih kontrolirajo, med
državami EU znatno razlikoval, in sicer je znašal od manj kot 1 % do več kot 60 %. Revizorji so opazili
tudi, da so imele države članice različna pravila za to, kdaj se lahko odločijo, da ne bodo upoštevale
priporočil za kontrole, ki jih da sistem za obvladovanje tveganja. Zato je stopnja neupoštevanja od
2 % do 60 %. Revizorji so ugotovili tudi, da je bilo veliko carinskih deklaracij izključenih iz analize
tveganja, na kateri temeljijo carinske kontrole. Države EU so si izmenjavale le zelo omejene
informacije o uvoznikih, ki so jih ocenile kot tvegane, zaradi česar bi se lahko ti uvozniki izognili
kontrolam tako, da bi blago v carinsko unijo uvažali preko držav, v katerih ne veljajo za tvegane.
Revizorji priporočajo, naj Komisija okrepi enotno izvajanje carinskih kontrol ter vzpostavi celovite
analitične in usklajevalne zmogljivosti na ravni EU. Poudarjajo tudi, da bo napredek odvisen od
podpore in odobritve držav članic.
Informacije o ozadju
EU ima na carinskem področju izključno pristojnost za sprejemanje zakonodaje, države članice pa
so odgovorne za njeno izvajanje. Države članice so leta 2019 proračunu EU dale na voljo
21,4 milijarde EUR carinskih dajatev, kar je pomenilo 13 % skupnih proračunskih prihodkov EU.
Kitajska, ZDA in Rusija so bile glavne države, ki izvažajo v EU. Pohištvo, športna oprema, igrače in
oblačila so pomenili najpogosteje uvoženo blago v EU.
Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 4/2021 – Carinske kontrole: nezadostna
usklajenost ovira finančne interese EU – je na voljo v 23 jezikih EU na spletišču eca.europa.eu.
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