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Pressmeddelande
Luxemburg den 30 mars 2021

Olika tillvägagångssätt när det gäller tullkontroller påverkar EU:s inkomster
Medlemsstaternas tullkontroller är ännu inte tillräckligt harmoniserade för att skydda EU:s
ekonomiska intressen ordentligt, enligt en ny rapport av Europeiska revisionsrätten. Trots att
steg i rätt riktning nyligen har tagits är EU:s regler inte tillräckligt väl utformade för att säkerställa
att medlemsstaterna väljer ut import för kontroll på ett enhetligt sätt. I själva verket tillämpar
de reglerna mycket olika, vilket gör det möjligt för aktörer att rikta in sig på införselställen i EU
med färre kontroller. Revisorerna varnar också för att vissa medlemsstater inte genomför den
riskanalys av alla deklarationer som krävs och att import som utgör en hög risk eventuellt inte
prioriteras korrekt för kontroll.
”För att förhindra att oärliga importörer undviker tullar genom att rikta in sig på införselställen
med färre tullkontroller, måste förfarandena för kontrollurval tillämpas på ett enhetligt sätt i hela
tullunionen”, sade Jan Gregor, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”För
närvarande är EU:s tullkontroller inte väl harmoniserade, vilket skadar EU:s ekonomiska intressen.”
Tullunionen är viktig för EU:s handel, och tullar på import är en betydande inkomstkälla för EU.
Europeiska kommissionen har en rättslig skyldighet att se till att medlemsstaterna tillämpar
tullkontroller på ett liknande sätt. För att harmonisera hur de väljer ut import för kontroll antog
kommissionen nyligen en ram för hantering av finansiella risker på tullområdet som består av
gemensamma kriterier och standarder samt en vägledning som medlemsstaterna har godkänt.
Revisorerna konstaterar att genomförandet av ramen är ett viktigt steg mot en enhetlig tillämpning
av tullkontroller, som är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig uppbörd av tullar. Men
revisorerna är också kritiska mot standarderna eftersom de inte definierar riskbegreppet väl och
är för vaga, viket ger medlemsstaterna för stort utrymme att minska antalet kontroller. Dessutom
saknas viktiga delar som en EU-omfattande analys av import, lämpliga datautvinningstekniker och
metoder för att hantera finansiella risker i samband med import via e-handel.
I praktiken har standarderna inte nämnvärt förändrat hur medlemsstaterna väljer ut import för
kontroll, eftersom de framför allt hänförde sina gamla kriterier för att ringa in misstänkt import till
motsvarande kriterier inom den nya ramen. Revisorerna konstaterade även att medlemsstaterna
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inte tolkade risksignaler på samma sätt och att deras förfaranden för att minska antalet kontroller
till en genomförbar nivå också skilde sig åt. Det fick till följd att andelen importdeklarationer som
kontrollerades varierade kraftigt mellan EU-länderna: från mindre än 1 % till mer än 60 %.
Revisorerna konstaterade vidare att medlemsstaterna hade olika regler för åsidosättande av
kontroller som valts ut av riskhanteringssystemet. Andelen åsidosättanden varierade därför mellan
2 % och 60 %. Revisorerna konstaterade också att många tulldeklarationer var undantagna från
den riskanalys som låg till grund för tullkontrollerna. EU-länderna utbytte endast mycket begränsad
information om importörer som bedömdes vara högriskimportörer, något som skulle kunna göra
det möjligt för dessa importörer att undgå kontroller genom att rikta in sig på de medlemsstater
som inte betraktar dem som misstänkta.
Revisorerna rekommenderar att kommissionen främjar en enhetlig tillämpning av tullkontroller
och inrättar en fullvärdig analys- och samordningsfunktion på EU-nivå. De betonar också att
medlemsstaternas stöd och godkännande krävs för att framsteg ska kunna göras.
Bakgrundsinformation
EU har exklusiv befogenhet att anta lagstiftning på tullområdet, medan medlemsstaterna ansvarar
för genomförandet av den. År 2019 ställde medlemsstaterna tullar till ett värde av 21,4 miljarder
euro till EU-budgetens förfogande, vilket motsvarar 13 % av EU:s totala budgetinkomster. Kina,
USA och Ryssland var de viktigaste länderna som exporterar till EU. Möbler, sportutrustning,
leksaker och kläder toppade listan över de mest importerade varorna.
Revisionsrättens särskilda rapport 04/2021 Tullkontroller: otillräcklig harmonisering skadar EU:s
ekonomiska intressen finns på 23 EU-språk på eca.europa.eu.
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