Стратегия на ЕС за

управлението на риска по митниците
28 митнически
администрации в ЕС
работят за вас.

Митници
... имат основна
отговорност да
наблюдават
международната
търговия със стоки
в ЕС.

28

... получават голям обем
от информация относно
потока на стоки, които
влизат в ЕС, преминават
транзитно или напускат
митническата територия.

С какво са се занимавали митническите органи през 2015 г.?
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Над 2 140 митнически учреждения в ЕС са обработили 293 милиона митнически декларации, които
съставляват търговска стойност в размер на 3,5 трилиона евро:
Стоки, застрашаващи сигурността и безопасността
на гражданите на ЕС, конфискувани
1 секунда
благодарение на митнически проверки
■

9

€102 000

2 140
9 митнически декларации в секунда,
■
които съставляват 102 000 евро стойност в секунда.
Събрани са общо 23,3 милиарда евро от мита за внос, от които
18,6 милиарда евро са преведени в бюджета на ЕС.
■

■

■

397 тона наркотици;
над 40 милиона подправени изделия, от които 900
000 лекарства и 4 милиона играчки; и
7 300 оръжия и 3,2 милиона броя муниции

Как да се подобри допълнително митническия контрол?
Какво представлява
управлението на риска?

Дейности по управление на
риска:

Управлението на риска помага на
митническите органи да определят
различните степени на риск, свързани
със стоките, които се транспортират
към и от ЕС. То представлява
инструмент, който помага на
митническите органи да
решат кои стоки ще
проверяват и къде.

■
■
■

■

събиране на данни и информация;
анализ и оценка на риска;
даване на предписания и
предприемане на действия;
редовен мониторинг и преглед на
този процес и резултатите от него
въз основа на международни,
съюзни и национални източници и
стратегии

Управлението на риска:
помага на митниците за
по-ефективна селекция на рискови
пратки;
■ осигурява безпроблемния поток на
законни стоки;
■ има за цел да защитава
безопасността, сигурността и
финансовите интереси на ЕС и на
неговите граждани.
Стабилното управление на риска
позволява на митниците да
установяват най-подходящото място и
време за извършване на контрол, и да
осигурят ефективен отговор на
възникващите заплахи.
■

Митническа стратегия за управление на риска
Стратегията има за цел да постигне висококачествен,
многопластов подход за управление на риска и се
основава на четири принципа:
■

■
■
■

Европейската комисия, държавите членки и дори
икономическите оператори имат своята роля за
осигуряване на успешното прилагане на стратегията.

предварително оценяване, контрол, където е
необходим;
сътрудничество между агенциите;
многопластов и координиран подход;
ефективно използване на ресурси.

Ключови цели
Повишаване
качеството
на данните

Споделяне
на информация

Ефективни
мерки
за контрол и за
ограничаване
на риска

Укрепване на
капацитета

МеждуСътрудничество Международно
ведомствено
с търговския
митническо
сътрудничество
сектор
сътрудничество

Допълнителна информация

ec.europa.eu/taxation_customs

Данъчно
облагане и
митнически съюз

@EU_Taxud

