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Въпрос с искане за устен отговор O-000066/2018 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Ingeborg Gräßle 
от името на Комисия по бюджетен контрол 

Относно: Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС 

Традиционните собствени ресурси, включващи основно мита върху вноса от страни извън ЕС и 
налози върху захарта, възлизат на около 12,8% от собствените ресурси на ЕС. В началото на 
2017 г. OLAF приключи разследването на случай на данъчна измама в Обединеното кралство. 
Тя изчисли загуба в размер на 1987 млрд. EUR за бюджета на ЕС под формата на неплатени 
мита върху текстилни изделия и обувки, внесени от Китай през Обединеното кралство за 
периода 2013—2016 г. Това може да се сравни с факта, че през 2016 г. OLAF препоръча 
възстановяването на общо 631,1 млн. евро въз основа на приключилите 272 разследвания. 
Разследването също така показа значимо избягване на плащането на ДДС във връзка с внос 
през Обединеното кралство чрез злоупотреба с преустановяването на плащането на ДДС, така 
наречената Митническа процедура 42. Загубите на ДДС се изчисляват кумулативно на стойност 
близо 3,2 млрд. евро за периода 2013—2016 г. Освен това наскоро стана ясно, че OLAF 
провежда разследване по нов случай, свързан с пристанището на Пирея, което по оценки е 
причинило на Италия щети в размер на десетки милиони евро от неплатени ДДС, макар 
разследването да не е приключило и съответно общият размер да може да се окаже далеч по-
висок. Въпреки че тези случаи са емблематични поради своя мащаб, те далеч не са изолирани 
и биха могли да възникнат случаи във връзка с други държави членки. 

– Какви незабавни действия може да предприеме Комисията с цел събиране на собствените 
ресурси на ЕС, които не са събрани?  

– Комисията счита ли, че регламентът на Съвета от 30 ноември 2017 г. за изменение на 
Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с 
измамите в областта на данъка върху добавената стойност, заедно с предложените 
промени по отношение на член 13, са достатъчни, за да се изпълни препоръката на 
Европейската сметна палата за улесняване на потока от информация между данъчните и 
митническите органи относно вноса? Предвижда ли Комисията допълнителни 
законодателни действия по отношение на Митническа процедура 42? 

– Какви възможни мерки предвижда Комисията с цел да се хармонизира и стандартизира 
прилагането на митническия контрол от държавите членки? 

– Какви други мерки обмисля Комисията, за да се избегнат измами от този вид в бъдеще? 
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