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Európai Számvevőszék: Fokozni kell a héacsalás 
elleni küzdelmet 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a határokon átnyúló héacsalás elleni küzdelem 
jelenlegi uniós rendszere nem eléggé eredményes, és azt az összevethető adatok és mutatók 
hiánya is akadályozza. A számvevők szerint az Unió számos eszközzel rendelkezik a Közösségen 
belüli héacsalás elleni harcban, de néhányat ezek közül meg kell erősíteni vagy 
következetesebben kell alkalmazni. A rendszer javításához a tagállamok, az Európai Parlament 
és az Európai Bizottság általi intézkedésekre van szükség 

A héacsalás gyakran összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel. Az Europol szerint a tagállamok 
számára évi 40–60 milliárd eurós héabevétel-kiesést okoznak a szervezett bűnözői csoportok. 
Mivel az egyik uniós tagállamból a másikba történő áru- és szolgáltatásexport héamentes, a 
bűnözők csalárd módon mindkét országban el tudják kerülni az adófizetést. Ez nem csak az 
érintett tagállamok, hanem az Unió számára is bevételkiesést okoz.  

„Ellenőrzésünk jelentős hiányosságokat tárt fel, amelyek arra utalnak, hogy a rendszer nem 
eléggé eredményes. Ezeket a hiányosságokat fel kell számolni” – jelentette ki Neven Mates, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag.  

A számvevők öt tagállamot kerestek fel: Németországot, Olaszországot, Magyarországot, 
Lettországot és az Egyesült Királyságot. A következőket állapították meg: 

• a legtöbb felkeresett tagállamban a vám- és adóügyi adatok keresztellenőrzése nem 
eredményes; 

• a tagállami adóhatóságok között működik a héainformáció-csere, de gondok vannak az 
adatok pontosságával, teljeskörűségével és időbeniségével;  

• a közigazgatási, igazságügyi és bűnüldöző hatóságok nem működnek együtt kellően, és 
átfedések vannak a hatáskörükben.  
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A számvevők beszámoltak egy olyan esetről, amikor egy tagállam több mint két év és öt hónap 
késéssel küldött hibaüzenetet egy helytelenül megadott adószámmal kapcsolatban. Olaszország 
kivételével a felkeresett tagállamok nem rendelkeznek az elektronikus vámkezelési rendszer 
keretében a héa-számok automatikus ellenőrzésére szolgáló mechanizmussal.  

Sem az Europol, sem az OLAF (az Európai Csalás Elleni Hivatal) nem tud hozzáférni a tagállamok 
csalás elleni hálózatának és a héainformációcsere-rendszernek az adataihoz. 

Ajánlások 

Az új jogalkotási intézkedések jóváhagyásában és végrehajtásában elsődlegesen a tagállamok 
illetékesek. Ezért a Számvevőszék az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács számára 
tesz ajánlásokat. 

A Bizottság javasoljon a vám- és adóügyi adatok eredményes keresztellenőrzését lehetővé tevő 
jogszabály-módosításokat.  

Továbbá a Bizottság a tagállami monitoring során összpontosítson a megkeresésekre adott 
tagállami válaszok időszerűségének és a héainformációcsere-rendszer megbízhatóságának 
javítására.  

Végezetül, vállaljon vezető szerepet a Közösségen belüli héacsalással kapcsolatos statisztikákat 
gyűjtő egységes rendszer létrehozásában, és ösztönözze a tagállamokat az Eurofisc 
hiányosságainak kezelésére, valamint a fordított adózással (amikor a héafizetési kötelezettség az 
értékesítőről a vevőre kerül át) kapcsolatos politikájuk jobb összehangolására.  

Az illegális tevékenységek eredményesebb visszaszorítása érdekében a Tanács hagyja jóvá a 
rendeltetési hely szerinti tagállamban felmerült héabevétel-kiesésért vállalt egyetemleges 
felelősségről szóló bizottsági javaslatot, és hatalmazza fel a Bizottságot, hogy tárgyaljon kölcsönös 
segítségnyújtási megállapodásokról azokkal az országokkal, ahol a legtöbb digitális szolgáltató 
letelepedési helye van, és írja alá ezeket a megállapodásokat. 

Az Európai Parlament és a Tanács vonja a héát a csalás elleni küzdelemről szóló irányelv és az 
Európai Ügyészségről szóló rendelet hatálya alá, továbbá adjon egyértelmű hatáskört és 
eszközöket az OLAF-nak a Közösségen belüli héacsalások kivizsgálására. 

 

„A Közösségen belüli héacsalás kezelése: fokozottabb fellépésre van szükség” című 24/2015. sz. 
különjelentés elérhető az Unió 23 nyelvén. 

 


