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Om: Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter  

Traditionelle egne indtægter, der primært består af told på import fra lande uden for EU og 
sukkerafgifter, udgør ca. 12,8 % af EU's egne indtægter. I begyndelsen af 2017 afsluttede Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) en undersøgelse om et tilfælde af toldsvig i Det 
Forenede Kongerige. Det blev beregnet, at EU's budget ville miste 1 987 mia. EUR i tabte toldafgifter 
på tekstiler og sko importeret fra Kina gennem Det Forenede Kongerige i perioden 2013-2016. Til 
sammenligning anbefalede OLAF i 2016, at 631,1 mio. EUR skulle inddrives efter i alt 272 afsluttede 
undersøgelser. Det fremgik desuden af undersøgelsen, at der forekom betydelig momsunddragelse i 
forbindelse med import gennem Det Forenede Kongerige ved at misbruge suspenderingen af 
momsbetalingen, den såkaldte toldprocedure 42. Disse tab af momsindtægter er kumulativt anslået til 
ca. 3,2 mia. EUR for perioden 2013-2016. Selv om dette tilfælde er symbolsk på grund af omfanget af 
den svig, der er blevet opdaget, er det langt fra isoleret, og der kunne opstå yderligere tilfælde, som 
vedrører andre medlemsstater. 

Hvilke umiddelbare foranstaltninger kan Kommissionen træffe for at inddrive EU's egne indtægter, 
som ikke er opkrævet?  

Er Kommissionen af den opfattelse, at Rådets forordning (EU) 2017/2454 om ændring af forordning 
(EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift 
og de ændringer, som den selv har foreslået til artikel 13 i sit forslag af 30. november 2017, er 
tilstrækkeligt til at efterkomme anbefalingerne fra Den Europæiske Revisionsret vedrørende fremme 
af informationsstrømmen mellem skatte- og toldmyndigheder hvad angår import? Planlægger 
Kommissionen yderligere lovgivningsmæssig opfølgning af toldprocedure 42? 

Hvilke eventuelle foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at harmonisere og 
standardisere anvendelsen af toldkontrollen i medlemsstaterne?   

Hvilke andre foranstaltninger overvejer Kommissionen at træffe for at undgå, at sådanne tilfælde af 
svig finder sted i fremtiden? 
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