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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy az Unióban az adókikerülés teljes költsége összességében meghaladja 
az Unióban az egészségügyi ellátásokra fordított költségvetési kiadások teljes összegét, és 
ha meg lehetne szüntetni az adókikerülést, valamennyi uniós államadósságot 8,8 év alatt 
vissza lehetne fizetni1;

2 megállapítja, hogy az adóparadicsomok fogalommeghatározása elveszítette aktualitását, és 
az adófizetési kötelezettség kikerülésének vagy csökkentésének (fél)legális módszerei 
egyre mindennaposabbak a tagállamokban: a „postafiókcégek” által Hollandiában vagy 
Hollandián keresztül végrehajtott tranzakciók például becslések szerint évente 8000 
milliárd eurót tesznek ki;

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb vállalatok adókikerülése rombolja a kisebb vállalatok, sőt, 
a magánszemélyek adófizetési fegyelmét, mivel az adókikerülést elfogadott normaként 
tünteti fel;

4. sajnálja, hogy a nagy dohánycégekkel kötött megállapodások alapján az Uniónak fizetett 
hatalmas összegeket nem csalás elleni intézkedésekre és programokra fordították, hanem 
„90%-ban lefoglalták” a tagállamok, amelyek hozzáadták azokat saját költségvetési 
bevételeikhez;

5. hangsúlyozza, hogy a héa területén az adókikerülés közvetlenül befolyásolja a tagállamok 
gazdaságait és az EU költségvetését egyaránt; emlékeztet arra, hogy a Számvevőszéket 
idézve: „A héacsalás sérti a tagállamok pénzügyi érdekeit, és kihat az uniós költségvetésre 
is, amennyiben csorbítja a héaalapú saját forrást. Ezt a kiesést a saját forrás GNI-alapú 
összetevőjének kell kompenzálnia, miáltal torzul az egyes tagállamok uniós költségvetési 
hozzájárulása. Az adócsalás akadályozza a belső piac működését és gátolja a tisztességes 
versenyt is”2;

6. megállapítja, hogy az EU héarendszere az állami bevételek jelentős részét biztosítja –
2009-ben 21%-ot3 –, de egyúttal oka annak is, hogy a megfelelésre fordított szükségtelen 
költségek és az adókikerülés szintje egyaránt magas;

7. rámutat arra, hogy a héa beszedési modellje bevezetése óta nem változott; hangsúlyozza, 
hogy a technológiai és gazdasági környezetben bekövetkezett változások következtében ez 

                                               
1 Closing the European Tax Gap, A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in 

the European Parliament. Készítette: Richard Murphy okleveles könyvvizsgáló, a  Tax Research UK 
igazgatója.

2 A Számvevőszék 13/2011. sz. különjelentése, 11. o., 5. bekezdés.
3 Az Európai Parlament „Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market” című tanulmánya. 

Elérhető a következő címen: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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a modell elavult, és ezért jelentős kiesésekhez vezet a vámok, a héa és a jövedéki adók 
tekintetében;

8. sajnálja, hogy két, héacsalás elleni küzdelemre irányuló fontos kezdeményezés, 
nevezetesen a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek egy 
héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus tekintetében történő módosításáról szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2012)0428) és a 2006/112/EK irányelvnek a 
fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő 
módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2009)0511) esetében a 
Tanácsban kialakult patthelyzet még mindig fennáll;

9. hangsúlyozza, hogy a vámrendszer megfelelő működése közvetlen következményekkel jár 
a héa kiszámítása tekintetében; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Unióban a 
vámellenőrzések nem működnek megfelelően, ami jelentős héaveszteségeket okoz1; 
elfogadhatatlannak tartja, hogy a legtöbb tagállamban az adóhatóságok nem férnek 
közvetlenül hozzá a vámadatokhoz, és ezért az adózási adatokkal való automatizált 
összevetés nem lehetséges; rámutat arra, hogy a szervezett bűnözés jól ismeri a jelenlegi 
rendszer gyenge pontjait;

10. rámutat arra, hogy az adócsalással szembeni jogi eljárások nehézkesek és hosszadalmasak, 
és hogy a bűnösnek talált személyek végül viszonylag enyhe ítéleteket kapnak, ami az 
adócsalást szinte kockázatmentes bűncselekménnyé teszi;

11. hangsúlyozza az e-kormányzat által az átláthatóság növelése és a csalás, illetve korrupció 
elleni küzdelem és ennek folytán a közpénzek védelmének elősegítése tekintetében 
nyújtott lehetőségeket; hangsúlyozza, hogy Európa – többek között a rendszerek 
interoperabilitásának hiánya miatt – lemaradt ipari partnerei mögött2; hangsúlyozza, hogy 
Európának fokoznia kell az e-kormányzatnak az államháztartás nagyobb átláthatóságát 
biztosító, új generációs formáinak bevezetésére irányuló erőfeszítéseit;

12. sajnálja, hogy a Bizottság és a tagállamok nem voltak képesek biztosítani a Modernizált 
Vámkódex időben történő végrehajtását; hangsúlyozza, hogy az új vámkódex 
bevezetésének késedelme miatt elmaradt becsült haszon az éves működési költségeknek a 
megfeleléssel kapcsolatos költségek terén megvalósuló megtakarítása tekintetében – teljes 
bevezetés esetén – mintegy 2,5 milliárd eurót, a tágabb nemzetközi kereskedelmi piacon 
pedig akár 50 milliárd eurót tesz ki3.

                                               
1 A Számvevőszék 13/2011. sz. különjelentésében megállapította, hogy csak a 42-es eljáráskódú vámeljárás1

2009-ben a Számvevőszék által vizsgált hét tagállam tekintetében megközelítőleg 2200 millió euró1

extrapolált veszteséget okozott, amely egyenértékű annak a héaösszegnek a 29%-ával, amely héa az ebben a 
hét európai uniós tagállamban a 42-es eljáráskódú vámeljárás alá vont valamennyi 2009-es importügylet 
által képzett adóalapra elvileg kivetendő volna;

2 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai digitális menetrend (COM(2010)245).

3 Az Európai Parlament „Roadmap to Digital Single Market” című tanulmánya, amely elérhető a 
következő címen: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df
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