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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΕ



Δημοσιεύθηκε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ),
στην οποία διατυπώνονται ορισμένοι προβληματισμοί σχετικά με την μη
εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών ώστε
να προστατεύονται δεόντως τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ΕΕΣ, ο σχεδιασμός των ενωσιακών κανόνων, παρά τα
πρόσφατα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν διασφαλίζει επαρκώς
ότι τα κράτη μέλη επιλέγουν με ενιαίο τρόπο τις εισαγωγές που θα
υποβληθούν σε έλεγχο. Μάλιστα, εφαρμόζοντας τους κανόνες με πολύ
διαφορετικό τρόπο, παρέχουν ενδεχομένως σε οικονομικούς φορείς τη
δυνατότητα να στοχεύουν σημεία εισόδου στην ΕΕ με χαμηλότερα
επίπεδα ελέγχων. Το ΕΕΣ προειδοποιεί επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη
δεν υποβάλλουν το σύνολο των διασαφήσεων στην απαιτούμενη
ανάλυση κινδύνου και ότι ενδέχεται να μην προτεραιοποιούνται για
έλεγχο οι εισαγωγές που παρουσιάζουν υψηλότερη επικινδυνότητα.
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Η σημασία της τελωνειακής ένωσης είναι μεγάλη για το εμπόριο της ΕΕ
και οι τελωνειακοί δασμοί επί των εισαγωγών αποτελούν σημαντική
πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οφείλει βάσει της νομοθεσίας να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη
διενεργούν τους τελωνειακούς ελέγχους με παρόμοιο τρόπο. Η Επιτροπή
ενέκρινε πρόσφατα ένα πλαίσιο τελωνειακών χρηματοοικονομικών
κινδύνων αποτελούμενο από κοινά κριτήρια και πρότυπα, καθώς και από
κατευθυντήριες οδηγίες που ενέκριναν τα κράτη μέλη, προκειμένου να
εναρμονίσει τον τρόπο με τον οποίο αυτά επιλέγουν τις εισαγωγές που θα
υποβληθούν σε ελέγχους. Το ΕΕΣ αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή του
πλαισίου συνιστά σημαντικό βήμα προς την ενιαία εφαρμογή των
τελωνειακών ελέγχων, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την
αποτελεσματική είσπραξη των εισαγωγικών δασμών. Ωστόσο, επικρίνει
το γεγονός ότι η έννοια του κινδύνου δεν ορίζεται ικανοποιητικά στα
πρότυπα, τα οποία θεωρούν υπερβολικά χαλαρά, με αποτέλεσμα να
παραχωρείται στα κράτη μέλη σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον
αφορά τη μείωση των ελέγχων. Επιπλέον, απουσιάζουν σημαντικά
χαρακτηριστικά, όπως μια ανάλυση των εισαγωγών σε επίπεδο ΕΕ,
κατάλληλες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και μέθοδοι για την
αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που συνδέονται με τις
εισαγωγές στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
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Στην πράξη, τα πρότυπα δεν μετέβαλαν σημαντικά τον τρόπο με τον
οποίο τα κράτη μέλη επιλέγουν τις εισαγωγές που θα υποβάλουν σε
έλεγχο, καθώς ως επί το πλείστον αντιστοίχισαν τα κριτήρια που
χρησιμοποιούσαν προηγουμένως για την ανίχνευση ύποπτων εισαγωγών
με τα κριτήρια που προβλέπονται στο νέο πλαίσιο. Το ΕΕΣ διαπίστωσε
επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν ερμήνευαν με τον ίδιο τρόπο τις ενδείξεις
κινδύνου και ότι επίσης εφάρμοζαν διαφορετικές διαδικασίες για τη
μείωση του αριθμού των ελέγχων σε εφικτό επίπεδο. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα το ποσοστό των διασαφήσεων εισαγωγής που υποβλήθηκαν
σε ελέγχους να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και να
κυμαίνεται από κάτω του 1 % έως άνω του 60 %.
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Επιπλέον, το ΕΕΣ παρατήρησε ότι τα κράτη μέλη εφάρμοζαν
διαφορετικούς κανόνες για την παράκαμψη των ελέγχων που
επιλέγονται από το σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Ως αποτέλεσμα,
το ποσοστό των παρακάμψεων κυμαινόταν από 2 % έως 60 %.
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι πολλές τελωνειακές διασαφήσεις
αποκλείονταν από την ανάλυση κινδύνου στην οποία βασίζονται οι
τελωνειακοί έλεγχοι. Οι χώρες της ΕΕ αντάλλασσαν ελάχιστες
πληροφορίες σχετικά με τους εισαγωγείς που έκριναν ως αυξημένης
επικινδυνότητας, γεγονός που παρέχει ενδεχομένως στους εισαγωγείς
αυτούς τη δυνατότητα να αποφεύγουν τους ελέγχους, στοχεύοντας
εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία δεν θεωρούνται ύποπτοι.

Το ΕΕΣ συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει την ενιαία εφαρμογή
των τελωνειακών ελέγχων και να αναπτύξει ολοκληρωμένη
ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, τονίζει
ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί από την υποστήριξη και την έγκριση των
κρατών μελών.
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Να υπενθυμιστεί ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη
θέσπιση νομοθεσίας στον τελωνειακό τομέα, ενώ τα κράτη μέλη είναι
υπεύθυνα για την εφαρμογή της. Το 2019, τα κράτη μέλη διέθεσαν
στον προϋπολογισμό της ΕΕ δασμούς ύψους 21,4 δισεκατομμυρίων
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13 % των συνολικών εσόδων του
ενωσιακού προϋπολογισμού. Οι κύριες χώρες που πραγματοποιούν
εξαγωγές προς την ΕΕ είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Στην
κορυφή του καταλόγου των εισαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα
έπιπλα, τα αθλητικά είδη, τα παιχνίδια και τα είδη ένδυσης.
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Ο Jan Gregor, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και
αρμόδιος για τη γνώμη δήλωσε ότι «Προκειμένου να μην επιτρέπεται
σε δόλιους εισαγωγείς να στοχεύουν σε συνοριακά σημεία εισόδου με
χαμηλότερο επίπεδο ελέγχων ώστε να αποφεύγουν την καταβολή
δασμών, οι διαδικασίες επιλογής των ελέγχων πρέπει να εφαρμόζονται
με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της τελωνειακής ένωσης. Προς το παρόν,
οι τελωνειακοί έλεγχοι δεν είναι επαρκώς εναρμονισμένοι σε επίπεδο
ΕΕ, γεγονός που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντά της».

Επικοινωνία:

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT

Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια της Έδρας

E-mail:jeanmonnetchair.eutaxpolicy@gmail.com
Website:https://jean-monnet-chair-eu-tax-policy-administration.webnode.gr/

Για να λαμβάνετε e-mails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα email με τη λέξη
“Subscribe” στο πεδίο του θέματος.
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Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και
Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ
τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν. Η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. Το εν λόγω υλικό απηχεί
αποκλειστικά την άποψη των συγγραφέων και σε καμία περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency, τα οποία δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε τυχόν χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.

Στην Έδρα Jean Monnet σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των
προσωπικών σας δεδομένων. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(679/2016/ΕΕ - GDPR), χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας για να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες της Έδρας και να σας
προσκαλούμε σε εκδηλώσεις, ομιλίες και συνέδρια που διοργανώνει. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την παραπάνω συναίνεσή
σας, καθώς και να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η σχετική με τα προσωπικά δεδομένα νομοθεσία.

Νομική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη, Τ:+302310996510, F:+302310995272, E:info@law.auth.gr © 2019 Όλα
τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

Για να μη λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email με τη λέξη “Unsubscribe” στο
πεδίο του θέματος.


