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Az uniós számvevők megvizsgálják az elektronikus 
kereskedelemben alkalmazott héa- és vámbeszedést 

Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést folytat arról, hogy az Unió milyen eredményesen 
kezeli az elektronikus kereskedelemben alkalmazott héa- és vámbeszedéssel kapcsolatos 
kihívásokat. A számvevők megvizsgálják az Európai Bizottság elektronikus kereskedelemre 
vonatkozó szabályozási és kontrollkeretét, valamint a tagállamok arra irányuló 
együttműködését, hogy az e-kereskedelmi tranzakciókra kivetett héa és vámok teljes összege 
beszedésre kerüljön. A számvevők a mai napon a téma iránt érdeklődők számára háttér-
tájékoztatót tettek közzé a héa és a vámok beszedéséről az e-kereskedelem területén. 

Az Európai Unió bátorítja az elektronikus kereskedelmet, hogy annak révén a vállalkozások és a 
fogyasztók ugyanúgy tudjanak nemzetközi viszonylatban és az interneten venni és eladni, mint a 
helyi piacon. Az e-kereskedelmet azonban továbbra is szabálytalanságok jellemzik a héa és a 
vámok beszedése terén, ami közvetlenül érinti a tagállamok költségvetését, közvetetten pedig az 
uniós költségvetést is, mivel ebből adódóan csökken a tagállami vám- és héaalapú hozzájárulások 
összege. Az Európai Bizottság becslése szerint az alacsony értékű küldemények mentessége miatt 
a határokon átnyúló e-kereskedelmet érintő héakiesés teljes összege akár az évi 5 milliárd eurót 
is elérheti. 

„Mostanáig a határokon átnyúló kereskedelem esetében a héa és a vámok beszedését gyakran 
szabálytalanságok jellemezték. A konkrét problémát az jelenti, hogy a jelenlegi keretek 
lehetőséget adnak az Unión kívüli beszállítóknak a visszaélésekre, ami súlyosan hátrányos 
helyzetbe hozza az uniós kereskedőket és végső soron csökkenti az Unió bevételeit is” – 
nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. 

Az egységes piac az Unión belüli kereskedelem során eltörölte ugyan a tagállamok közötti 
határellenőrzéseket, az Unió külső határain azonban továbbra is kell az egyes tagállamokba 
belépő nem uniós származású termékekre nézve vámellenőrzést végezni. E tekintetben 
különösen nagy kockázatot jelentenek az Unión kívülről, digitális úton nyújtott szolgáltatások; 
mivel esetükben fizikailag nem kerül sor határátlépésre, rájuk nem vonatkoznak az Unióba érkező 
áruk esetében alkalmazott ellenőrzések. 
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Ellenőrzésünk során Hollandiában, Ausztriában, Németországban, Írországban és Svédországban 
végzünk helyszíni vizsgálatot. A vonatkozó jelentés közzétételére várhatóan 2019 közepén kerül 
sor. 

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett háttér-
tájékoztatóról. A teljes szöveg itt tölthető le: eca.europa.eu. 
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