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Tullprogrammet underlättar kontakterna mellan tullmyndigheter inom hela Europa, både elektroniskt och ute på
fältet. Programmet stärker den inre marknaden, där varor kan cirkulera fritt, samtidigt som det skyddar unionens
och medlemsstaternas finansiella och ekonomiska intressen. Mer än 20 miljarder euro, eller 15 % av EU-budgeten,
kommer från tullar.

950 MILJONER EURO FÖR ATT KOPPLA SAMMAN
TULLMYNDIGHETER INOM EU OCH GE MEDBORGARE
OCH FÖRETAG BÄTTRE SERVICE
Mindre än 0,1 % av den totala finansieringsramen för åren 2021–2027

Så här ska vi gå vidare i arbetet för att förbättra tullsamarbetet inom EU:

SAMARBETET UTE PÅ FÄLTET
FÖRBÄTTRAS

MODERN OCH INNOVATIV TULLUNION
SOM FRÄMJAR HANDEL

Öka tullförvaltningarnas kapacitet att
hantera den växande handeln och
nya affärs- och verksamhetsmodeller (e-handel, blockkedjeteknik etc.).
•

Det finns i dag mer än 40
europeiska it-system som
servar företag och nationella
tullförvaltningar (2 140
tullkontor).

•

Vi introducerar nästa generation
riskhanteringssystem.

•

Den växande handeln är
beroende av att varor klareras
snabbt men även genomgår
lämpliga kontroller. Under 2017
hanterade EU:s tullförvaltningar
331 miljoner deklarationer eller
tio deklarationer i sekunden.

Tullmyndigheter ska få mer stöd
genom bättre samarbete och
utbildning.
•

•

•

Lansering av EU-omfattande
verksamhet genom
expertgrupper (t.ex.
landgränser, laboratorier).
Kurser för att modernisera
tullunionen. 828 000 tulltjänstemän har utbildats sedan
2014.
Vidareutveckla gemensamma
kompetenskrav för tulltjänstemän.

EU OCH DESS MEDBORGARE SKA
SKYDDAS

Bättre riskhantering för att skydda
EU:s finansiella intressen och
hantera säkerhetshot och
gränsöverskridande brottslighet.
•

Uppbörden av tullar bidrar till
EU-budgeten (20,3 miljarder
euro 2017, eller 15,8 % av
EU-budgeten).

•

Mer informations- och
datautbyte mellan nationella
tullförvaltningar för att göra
det lättare att upptäcka och
förhindra varusmuggling.

•

Mer riktade tullkontroller. Mer
än 2,7 miljoner ammunitionsenheter och 188 000 sprängenheter beslagtogs i
EU 2017.

