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Európai Számvevőszék: hiányosságok és kiskapuk a 
vámellenőrzésekben 
Az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint a jelentős hiányosságok és kiskapuk arra 
utalnak, hogy az uniós vámellenőrzések végrehajtása nem eredményes. Az ellenőrök szerint ez 
hátrányos hatással van az Unió pénzügyeire. 

Az Európai Unión kívülről az uniós tagországokba belépő áruk vámellenőrzés alá esnek, mielőtt szabad 
forgalomba kerülnek az Unión belül. Az importőrök azonban szándékosan csökkenthetik a fizetendő vám 
összegét, vagy kikerülhetik a vámfizetési kötelezettséget például azáltal, hogy alulértékelik az árukat, hamis 
származási országot jelentenek be vagy alacsonyabb vámtételű termékosztályt tüntetnek fel. 

Ellenőreink megvizsgálták, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok megbízható kontrollmechanizmusokat 
alakítottak-e ki az áruk importjára vonatkozóan. A következő öt tagállam vámhatóságait keresték fel: 
Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, Románia és az Egyesült Királyság. 

Súlyos hiányosságok meglétét állapították meg, ami arra utal, hogy hiányosságok vannak a jogi keretben, 
valamint arra, hogy a behozatalra vonatkozó vámellenőrzések végrehajtása nem eredményes. Ez hátrányos 
hatással van az Unió pénzügyi érdekeire. 

„A vámok az Unió költségvetésének 14%-át teszik ki, vagyis körülbelül 20 milliárd eurót. A vámelkerülés 
növeli a vámbevétel-kieséseket, és ezt a tagállamok magasabb GNI-hozzájárulásaival kell kompenzálni. 
Ennek költségét végső soron az európai adófizetők viselik” – jelentette ki Pietro Russo, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. 

Az ellenőrök szerint a tagállamok pénzügyileg nem kellő mértékben érdekeltek a vámellenőrzések 
elvégzésében. Azok a tagállamok, amelyek végeznek ugyan vámellenőrzéseket, de nem sikerül 
visszaszerezniük a kieső uniós bevételeket, alkalmasint pénzügyi következményekkel számolhatnak, míg az 
ilyen ellenőrzéseket nem végző tagállamok adott esetben nem néznek szembe ilyen kockázattal. Ráadásul a 
tagállamokban számos kiskapun lehet megkerülni a behozatal ellenőrzését. Néhány példa: 

• Az ellenőrök megállapítása szerint a biztosíték kérésének hiánya ahhoz vezetett, hogy egyes 
árukat az Egyesült Királyságban vámkezeltek, majd azokat visszaszállították a kontinensre: alulértékelt kínai 
textiltermékeket és lábbeliket adtak fel Hamburgból Doverbe, ahol azokat szabad uniós forgalomba 
bocsátották, majd vámkezelési ellenőrzés nélkül visszaszállították Lengyelországba vagy Szlovákiába. 
A francia vámhatóság és az OLAF 2016-os közös művelete megerősítette: alulértékeléses csalások 
elsősorban az Egyesült Királyságban zajlanak, és ezt tovább súlyosbítja, hogy a rendeltetési tagállamban 
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nem fizetik meg a héát. A hamis számlák alapján a valós értéknek egyötödét, sőt egytizedét jelentették be. 
Az OLAF szerint az Egyesült Királyságnak 2013 és 2016 között a tényleges összegnél közel kétmilliárd 
euróval több beszedett vámot kellett volna tradicionális saját forrásként elérhetővé tennie. 

• Az áruk valódi származási helyét el lehet leplezni úgy, hogy megtévesztő átrakodást végeznek egy 
országban, ahol átmenetileg raktározzák az árukat, majd hamis dokumentumokkal juttatják el azokat az 
Unióba. Az ellenőrök több olyan vállalatot is találtak az interneten, amely ezt a csalásfajtát kínálja. 

• Bizonyos érték alatt az áruk vámmentesek. Az ellenőrök megállapítása szerint azonban az 
ellenőrzések hiánya ahhoz vezetett, hogy a nem uniós országokból online vásárolt árukra nem fizettek elég 
vámot. Az ellenőrök szerint több futárszolgálat él vissza ezzel a vámmentességgel. 

Az ellenőröknek az a véleménye, hogy a tagállamok előrelépést tettek a vámjogszabályok egységes 
alkalmazása felé. Egymástól eltérő módszereket alkalmaznak azonban a vámellenőrzés szempontjából az 
alulértékelés, a származás helytelen megjelölése és a téves besorolás kezelésére, valamint a vámjogi 
szankciók kiszabására. Ha a vámellenőrzés nagy terhet jelent, a kereskedő egy másik behozatali 
vámhivatalt választhat, és a kevesebb vámellenőrzést jelentő kikötők és repülőterek nagyobb forgalmat 
vonzanak. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az Európai Bizottságnak: 

• 2019-től készítsen időszakos becsléseket a vámbevétel-kiesésekre vonatkozóan, és használja fel 
azokat vámellenőrzési célok kitűzésére; 

• támogassa határozottabban a nemzeti vámhatóságokat, és ennek kapcsán vizsgálja felül a 
beszedési költségeket; 

• javasolja, hogy a következő uniós cselekvési programokat használják ki az európai információs 
rendszerek pénzügyi fenntarthatóságának biztosítására; 

• fogalmazza meg pontosabban a kölcsönös segítségnyújtási értesítésekben szereplő kéréseket; 

• javasolja a vámjogszabályok olyan értelmű módosítását, hogy váljon kötelezővé a feladó 
megjelölése. 

A tagállamok: 

• a valamely kockázati szűrő által javasolt ellenőrzések felülbírálását tegyék függővé a felettesek 
előzetes vagy azonnali engedélyétől; 

• vezessenek be elektronikus vámkezelési rendszereikben ellenőrzéseket az olyan behozatali 
nyilatkozatok kiszűrésére, amelyek 150 eurót meghaladó bejelentett értékű árura vagy ajándékként 
bejelentett kereskedelmi küldeményekre kérnek vámmentességet; 

• dolgozzanak ki vizsgálati terveket az ezzel a mentességgel kapcsolatos visszaélések kezelésére, a 
nem uniós országokkal folytatott elektronikus árukereskedelemre vonatkozóan. 

A Számvevőszék 19/2017. sz. különjelentése („Importeljárások: a jogszabályi keretek hiányosságai és a nem 
kellően eredményes végrehajtás hátrányos hatással vannak az Unió pénzügyi érdekeire”) 23 uniós nyelven 
érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 
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