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Temats: Krāpšanas apkarošana muitas jomā un ES pašu līdzekļu aizsardzība 

Tradicionālie pašu resursi, ko galvenokārt veido nodevas importam Eiropas Savienībā no ārvalstīm un 
cukura nodevas, ir aptuveni 12,8% no ES pašu resursiem. OLAF 2017. gada sākumā pabeidza 
izmeklēšanu par kādu krāpšanas gadījumu muitas jomā Apvienotajā Karalistē. Tas aprēķināja, ka ES 
budžetam ir nodarīti zaudējumi EUR 1987 miljardu apmērā, kas sastāvēja no nesamaksātām muitas 
nodevām par kurpēm un tekstilizstrādājumiem, kuri laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam caur 
Apvienoto Karalisti tika ieviesti no Ķīnas. To var salīdzināt ar faktu, ka 2016. gadā OLAF ieteica par 
272 pabeigtajām izmeklēšanām kopsummā atgūt līdzekļus EUR 631,1 miljona apmērā. Izmeklēšanā 
turklāt tika atklāta nozīmīga krāpšana PVN jomā saistībā ar importu caur Apvienoto Karalisti, 
ļaunprātīgi izmantojot PVN nepiemērošanu (tā sauktā muitas procedūra Nr. 42). Tiek lēsts, ka šie 
kopējie PVN zaudējumi laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam ir aptuveni EUR 3,2 miljardi. Turklāt 
nesen atklājās, ka OLAF veic izmeklēšanu saistībā ar jaunu lietu, kura saistīta ar Pirejas ostu un par 
kuru tiek lēsts, ka Itālija nav saņēmusi PVN vairāku desmitu miljonu euro apmērā, lai gan izmeklēšana 
vēl nav beigusies un tādēļ kopsumma varētu izrādīties daudz lielāka. Lai gan šie gadījumi ir zīmīgi to 
apmēra dēļ, tie nebūt nav izolēti un varētu parādīties arī citas lietas attiecībā uz citām dalībvalstīm. 

– Ko Komisija var nekavējoties darīt, lai atgūtu ES pašu resursus, kas nav iekasēti?  

– Vai Komisija uzskata, ka Padomes Regula (ES) 2017/2454, ar ko groza Regulu (ES) 904/2010 
administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, un 
ierosinātās izmaiņas tās 13. pantā ir pietiekami pasākumi, ar kuriem reaģēt uz Eiropas Revīzijas 
palātas ieteikumu par informācijas plūsmas sekmēšanu nodokļu un muitas iestāžu starpā 
attiecībā uz importu? Vai Komisija plāno veikt turpmākas likumdošanas darbības saistībā ar 
muitas procedūru Nr. 42? 

– Ko Komisija ir iecerējusi darīt, lai saskaņotu un standartizētu muitas pārbaužu piemērošanu no 
dalībvalstu puses? 

– Kādus citus pasākumus Komisija apsver veikt, lai novērstu šāda veida krāpšanu nākotnē? 

Iesniegšanas datums: 13.6.2018 
Nosūtīts: 15.6.2018 
Termiņš atbildei: 22.6.2018 


