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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000007/2018 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Isabelle Thomas 
w imieniu grupy S&D 

Przedmiot: Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE 

Tradycyjne zasoby własne, obejmujące głównie cła na towary przywożone spoza UE i opłaty 
wyrównawcze od cukru, stanowią około 12,8 % zasobów własnych UE. Na początku 2017 r. 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył dochodzenie w sprawie 
oszustw celnych w Zjednoczonym Królestwie. Oszacował, że budżet UE stracił 1,987 mld EUR z 
powodu utraty wpływów z ceł należnych od produktów tekstylnych i butów importowanych z Chin przez 
terytorium Zjednoczonego Królestwa w latach 2013–2016. Dla porównania, w 2016 r. OLAF zalecił po 
zamknięciu łącznie 272 dochodzeń odzyskanie środków w wysokości 631,1 mln EUR. W kontekście 
importu przez terytorium Zjednoczonego Królestwa podczas ww. dochodzenia ujawniono też istotne 
oszustwa związane z VAT, polegające na nadużywaniu zawieszenia płatności VAT w ramach tzw. 
procedury celnej 42. Straty z tego tytułu szacuje się łącznie na ok. 3,2 mld EUR w latach 2013–2016.  
Choć sprawa ta jest emblematyczna ze względu na skalę ujawnionych oszustw, nie jest na pewno 
jedyna i możliwe, że wykryte zostaną następne przypadki w innych państwach członkowskich. 

Jakie natychmiastowe działanie może podjąć Komisja w celu odzyskania niepobranych środków 
własnych UE?  

Czy Komisja jest zdania, że rozporządzenie Rady (UE) 2017/2454 zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od 
wartości dodanej, jak również zaproponowane przez nią zmiany art. 13 przedstawione we wniosku z 
dnia 30 listopada 2017 r. są wystarczające, by uwzględnić zalecenie Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie ułatwienia przepływu informacji dotyczących przywozu między organami 
podatkowymi i celnymi? Czy Komisja planuje dalsze legislacyjne środki następcze w związku z 
procedurą celną 42? 

Jakie ewentualne działania zamierza podjąć Komisja, aby zharmonizować i znormalizować stosowanie 
kontroli celnych przez państwa członkowskie?  

Jakie inne środki rozważa Komisja, aby uniknąć podobnych przypadków oszustw w przyszłości? 
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