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Európai Számvevőszék: A kohéziós kiadások terén 
problémás a héa-visszatérítések kezelése  
Az Európai Számvevőszék gyorsvizsgálata szerint az uniós kohéziós kiadásokon belül jelentős tételt 
képviselő hozzáadottérték-adó (héa) visszatérítése kapcsán gyakoriak a hibák, és az uniós források 
felhasználása nem mindig volt a lehető leghatékonyabb. A számvevők véleménye szerint a 2020 
utáni időszakban tanácsos lenne felhagyni a közszervek kohéziós kiadásai kapcsán felmerülő héa 
visszatérítésével.  

A kohézió terén felmerülő uniós kiadások gyakran kapcsolódnak áruk és szolgáltatások beszerzéséhez: 
az ezeket terhelő héa akár a projekt teljes költségének egyötödét is kiteheti. Főszabály szerint a héa 
csak akkor jogosult uniós társfinanszírozásra, ha az a tagállami szabályok értelmében nem 
visszaigényelhető.  

Miután évekre visszamenőleg elemezték az összegyűjtött adatokat, a számvevők rámutatnak, hogy a 
héa visszatérítése nemcsak gyakori hibaforrás, de az ilyen hibák miatt az uniós források felhasználása 
elmaradhat az optimálistól. Különösen igaz ez az uniós támogatásban részesülő közszervekre, például 
tagállami, regionális és helyi kormányzati szervekre.  

A Számvevőszék rávilágít néhány olyan esetre, amikor nem a lehető leghatékonyabban használták fel 
az uniós forrásokat. Előfordul például, hogy egy tagállami minisztérium egy infrastrukturális projekt 
végrehajtása kapcsán az elszámolható költségnek tekintett héa visszatérítését kéri az Uniótól. A 
tagállam ugyanakkor adóbeszedési rendszerén keresztül is megkapja a projekttel kapcsolatban őt 
megillető héabevételeket. A visszatérítés ilyen módon a tagállam tényleges kiadásainak 
túlkompenzálásához vezet. 

„Az Unió által az egyes tagállamoknak kifizetett költségtérítés adott esetben akár meg is haladhatja a 
projekt tényleges költségeit – jelentette ki Tony Murphy, a gyorsvizsgálatért felelős számvevőszéki 
tag. – Ez különösen a nagy társfinanszírozási aránnyal megvalósuló infrastrukturális nagyprojektekre 
jellemző.” 

A 2020 utáni időszak kohéziós politikájára irányuló jogszabályjavaslatában az Európai Bizottság azt 
javasolja, hogy a héát csak az 5 millió eurónál alacsonyabb értékű projektek esetében térítsék meg, 
függetlenül attól, hogy az visszaigényelhető lenne-e vagy sem. Gyorsvizsgálata alapján a 
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Számvevőszék fenntartja korábban is hangoztatott álláspontját, miszerint közszervek részére nem 
kellene visszatéríteni a héát, és ezért javasolja a jogszabálytervezet átdolgozását. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A héa az áruk és szolgáltatások fogyasztását terhelő közvetett adó, amelyre tagállami szinten 
megállapított szabályok vonatkoznak. Az általános héamérték az Unióban 17% (Luxemburg) és 27% 
(Magyarország) között váltakozik. Hogy uniós szinten bizonyos mértékű harmonizációt lehessen elérni, 
a 2006. évi héa-irányelv közös rendszerről rendelkezik, amelyet a tagállamoknak be kell építeniük 
nemzeti szabályozásukba. A bejegyzett vállalkozásoknak értékesítéseik után héát kell felszámítaniuk, 
és a beszedett összeget továbbítaniuk kell a nemzeti adóhatósághoz. Ezt ellensúlyozandó 
visszaigényelhetik az általuk beszerzett árukat és szolgáltatásokat terhelő héát. Az eljárás végén a 
végső árban jelen lévő héa teljes összege befolyik az állami költségvetésbe. A végfogyasztók nem 
jogosultak a héa visszatérítésére, így ők viselik ennek az adónak a teljes költségét.  

A gyorsvizsgálat nem ellenőrzési jelentés: célja, hogy egy-egy konkrét téma vagy probléma kapcsán 
megállapítsa és bemutassa a mögöttes tényeket. 

Ez a gyorsvizsgálat kiegészíti az Európai Számvevőszék által éves jelentéseiben a héát illetően tett 
észrevételeket, valamint a közös rendelkezésekről szóló rendelet kapcsán a héa jövőbeni kezelésére 
vonatkozó bizottsági javaslatról szóló 6/2018. sz. véleményében megfogalmazott nézeteket. A 
dokumentum jelenleg angol nyelven érhető el az Európai Számvevőszék honlapján; a többi nyelvi 
változatot szintén hamarosan közzéteszik. 
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