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Európai Számvevőszék: Az e-kereskedelem még
mindig sérülékeny a héacsalással és a
vámelkerüléssel szemben
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az e-kereskedelem után felszámítandó héa és
vámok helyes összegeinek beszedése során sok kihívásra kell még megoldást találni. Konkrét
probléma, hogy az uniós kontrollok nem képesek megfelelően megelőzni a csalást és kiszűrni a
visszaéléseket, továbbá a héa és a vámok beszedésének végrehajtása sem eredményes.
A legutóbbi fejlemények és a 2021-ben hatályba lépő új rendelkezések azonban a számvevők
szerint orvosolnak néhány feltárt hiányosságot.
Az Unióban az Európai Bizottság feladata a vám- és adópolitikák, valamint az e területekre
vonatkozó stratégiák és jogszabályok kidolgozása. Csakúgy, mint bármely más áru és szolgáltatás
esetében, a határokon átnyúló e-kereskedelmi tranzakciókat terhelő héa és vámok beszedése a
tagállamok feladata. Az e-kereskedelmet jellegénél fogva gyakran jellemzik szabálytalanságok e
tekintetben.
A számvevők azt értékelték, hogy a Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az ekereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére, illetve hogy
a tagállami kontrollintézkedések elősegítették-e az interneten keresztül értékesített áruk és
szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedését. A számvevők
mérlegelték továbbá a2021-ben hatályba lépő e-kereskedelmi héacsomag jogszabályi
változásainak várható hatását is.
„A beszedett héa és vámok hiányzó összegei a tagállami költségvetéseket és az Unió
költségvetését is érintik – nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki
tag. – Az e-kereskedelem különösen nagy teret enged a visszaéléseknek, és a
szabálytalanságokkal és csalással szembeni sérülékenységét mindeddig nem sikerült teljes
mértékben enyhíteni.”
Az e-kereskedelemhez kapcsolódó bevételek teljes körű beszedésének biztosításához
elengedhetetlenül fontos a nemzetközi összefogás. A számvevők megjegyzik ugyanakkor, hogy az
együttműködési mechanizmusokat nem használják ki teljes mértékben, emellett a tagállamok és
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege
letölthető a Számvevőszék honlapján.
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az Unión kívüli országok közötti információcsere sem megfelelő. A számvevők azt is kiemelik,
hogy nem eredményes a héa és a vámok beszedésének végrehajtása. A tagállamok nem tudnak
megbízható és közös becslést adni a héabevétel-kiesés összegéről, vagyis a beszedendő és a
ténylegesen beszedett héaösszeg közötti különbségről. Az adóhatóságok általánosságban nem
tudják biztosítani, hogy a megfelelő összegű héát a megfelelő időben fizessék be a megfelelő
tagállamnak.
A számvevők emellett a határokon átnyúló e-kereskedelem eredményes ellenőrzésének hiányára
is rámutatnak. Véleményük szerint a tagállami adóhatóságok által végzett ellenőrzések
felületesek, a Bizottság ellenőrzései pedig elégtelenek. Az Unió nem képes megelőzni az olyan
visszaéléseket, mint például az áruk szándékos alulértékelése, azaz a héa-, illetve a
vámmentesség küszöbértéke alatt való bejelentése.
A 2021-ben hatályba lépő új rendelkezések kapcsán a számvevők elismerik a pozitív
fejleményeket. Az új rendelkezések törekszenek a jelenlegi keret néhány hiányosságának
megszüntetésére, többek között a közvetítők felelősségében mutatkozó joghézaggal
kapcsolatban is. Egyes fontos kérdések megoldása ennek ellenére még várat magára.
A számvevők véleménye szerint például az alulértékelések problémája az új szabályozás során is
fennmarad.
A jelentés egy sor ajánlással zárul arra nézve, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok hogyan
kezelhetnék jobban a feltárt nehézségeket. A számvevők többek között az alábbiakra kérik fel
őket:
•

körültekintően ellenőrizzék, hogy a kereskedők betartják-e a héára, illetve a vámokra
vonatkozó küszöbértékeket;

•

dolgozzanak ki módszertant a szabálytalanságok miatt bekövetkező héabevétel-kiesésre
vonatkozó becslések készítésére;

•

az e-kereskedelemmel kapcsolatos héacsalások visszaszorítása érdekében teszteljék a
megfelelő „technológiaalapú” beszedési rendszereket.

A szerkesztők figyelmébe
Az uniós vámjogszabályokat elsősorban az Uniós Vámkódex állapítja meg, míg a héát a
héairányelv szabályozza.
Az Európai Bizottság által 2016. december 1-jén előterjesztett és a Tanács által 2017 végén
elfogadott jogszabálycsomag, az úgynevezett e-kereskedelemre vonatkozó uniós héacsomag célja
egyes, a jelentésben tárgyalt problémák megoldása volt. A javaslat az uniós digitális egységes
piacra vonatkozó stratégia keretébe illeszkedik. Az első héareformok 2019. január 1-jén léptek
hatályba; ezeket 2021-ben további intézkedések követik.
Az „E-kereskedelem: még számos kihívás vár megoldásra a héa- és vámbeszedés terén” című,
12/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján
(eca.europa.eu).
A héa és a vámok beszedésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak más, a közelmúltban
megjelent különjelentéseink is, különösen a következők: 24/2015. sz. különjelentés a Közösségen
belüli héacsalás kezeléséről, és 19/2017. sz. különjelentés az importeljárásokról.
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Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek,
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott
ajánlások döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül.
A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502
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