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Fråga för muntligt besvarande O-000066/2018 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Ingeborg Gräßle 
för Budgetkontrollutskottet 

Angående: Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel 

Traditionella egna medel, som främst består av tullar på import från länder utanför EU och 
sockeravgifter, utgör omkring 12,8 procent av EU:s egna medel. I början av 2017 avslutade Olaf en 
utredning om ett fall av tullbedrägeri i Förenade kungariket. Man beräknade att EU:s budget gått miste 
om 1 987 miljarder euro genom uteblivna tullavgifter som borde ha betalats på textilvaror och skor 
som importerats från Kina via Storbritannien under perioden 2013–2016. Som jämförelse kan sägas 
att Olaf 2016 rekommenderade att 631,1 miljoner euro skulle återkrävas sedan 272 utredningar 
slutförts. Utredningen visade även att det förekommit betydande momsfusk i samband med importer 
via Förenade kungariket, genom att man missbrukat möjligheten till uppskov med momsbetalningen, 
det så kallade tullförfarande 42. Dessa momsförluster beräknas för närvarande uppgå till sammanlagt 
cirka 3,2 miljarder euro för perioden 2013–2016. Det har dessutom nyligen avslöjats att Olaf utreder 
ett nytt fall som gäller hamnen i Pireus och som beräknas ha kostat Italien tiotals miljoner euro i 
obetald moms. Utredningen har dock ännu inte avslutats och därför kan det totala beloppet visa sig 
vara betydligt högre. Kanske är dessa fall extra framträdande på grund av deras omfattning, men de 
är långt ifrån isolerade, och nya fall som avser andra medlemsstater kan komma att avslöjas. 

– Vilka omedelbara åtgärder kan kommissionen vidta för att återkräva medel som är EU:s egna 
men som inte inkasserats? 

– Anser kommissionen att rådets förordning av den 30 november 2017 om ändring av förordning 
(EU) 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på 
mervärdesskatteområdet, och de ändringar som föreslagits till artikel 13, är tillräckliga åtgärder 
för att följa rekommendationen från Europeiska revisionsrätten om att underlätta 
informationsflödet mellan skatte- och tullmyndigheter avseende import? Planerar kommissionen 
någon ytterligare lagstiftningsuppföljning med avseende på tullförfarande 42? 

– Finns det andra möjliga åtgärder som kommissionen planerar för att harmonisera och 
standardisera medlemsstaternas tillämpning av tullkontroller? 

– Vilka andra åtgärder kan kommissionen tänka sig för att liknande bedrägerier ska kunna 
undvikas i framtiden? 
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