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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja 
a tagállamok közötti adóügyi 
információcserét 
Az Európai Számvevőszék jelenleg vizsgálja az Unión belüli adóügyi információcsere 
eredményességét. Konkrétabban a számvevők áttekintik a jelenlegi rendszert és értékelik, hogy 
az Európai Bizottság hogyan támogatja annak megvalósítását és hogyan követi nyomon a 
teljesítményét. Górcső alá veszik továbbá, hogy az Unió tagállamai között hogyan folyik az 
információcsere, és hogy a tagállamok a legjobb módon használják-e fel a kapott adatokat. 

Az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen arra törekszik, hogy átláthatóbbá, 
elszámoltathatóbbá és eredményesebbé tegye a nemzeti adórendszereket. E célból olyan 
rendszert hozott létre, amely az adóüggyel és a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos információk 
tagállamok közötti cseréjét szolgálja. Az OECD standardjaival összhangban az uniós adóhatóságok 
megállapodtak arról, hogy nemcsak az adózási szabályok helyes alkalmazása, hanem az adócsalás 
és adókijátszás elleni küzdelem terén is szorosabbra fűzik az együttműködést. 

Az Európai Számvevőszék előzetest tett közzé az Unión belüli adóügyi információcsere 
ellenőrzéséről. A Számvevőszék előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak 
tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

„Az adózás átláthatósága alapvető fontosságú az egységes piac szempontjából, mivel növeli az 
adórendszer kiszámíthatóságát és hozzájárul a tisztességes versenyhez. Az adóügyi 
információcsere ezért vált aktuális témává – nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért 
felelős számvevőszéki tag. – Az utóbbi években indított kezdeményezések révén a közigazgatási 
szervek páratlan hozzáférést kaptak az adóügyi információkhoz. Ellenőrzésünk során kiváltképp 
azt vizsgáljuk, hogy a jelenlegi rendszer eredményesen biztosítja-e azt, hogy a megfelelő összegű 
adót fizessék be a megfelelő tagállamban.” 

https://www.eca.europa.eu/
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Uniós szinten két fél, a tagállamok és a Bizottság (Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság) között 
oszlik meg a tisztességes adóverseny biztosításának felelőssége. A közigazgatási 
együttműködésről szóló 2011. évi irányelv a közvetlen adózás területén megvalósított 
közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabályok alapköve. Az irányelvet hatályának 
kibővítése céljából számos alkalommal módosították az elmúlt években. 

Ellenőrzésünk az adóügyi információcsere meglévő uniós rendszerét veszi górcső alá. 
Számvevőink elsősorban a következőket vizsgálják majd: 

o a Bizottság stabil kereteket alakított-e ki, illetve megfelelően nyomon követi-e a rendszer 
működését; 

o a tagállamok megvalósították-e a rendszert, és az eredményesen működik-e. 

 

 

 

A szerkesztők figyelmébe  

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2020-ban kerül sor. 

 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
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