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EU:n tarkastajat tutkivat jäsenvaltioiden 
välistä verotietojen vaihtoa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jossa arvioidaan 
verotietojen vaihdon tehokkuutta EU:ssa. Tarkastajat käyvät erityisesti läpi käytössä olevan 
järjestelmän ja arvioivat, kuinka Euroopan komissio tukee ja valvoo järjestelmän toimintaa. He 
tutkivat myös, kuinka jäsenvaltiot vaihtavat tietoja ja hyödyntävätkö ne saamiaan tietoja 
parhaalla mahdollisella tavalla.  

Euroopan komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrkinyt lisäämään EU:n kansallisten 
verojärjestelmien avoimuutta, tilivelvollisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä silmällä pitäen on otettu 
käyttöön järjestelmä, jonka avulla vaihdetaan vero- ja finanssitilitietoja jäsenvaltioiden välillä. 
EU-maiden veroviranomaiset ovat OECD:n standardien mukaisesti myös sopineet tekevänsä 
tiiviimpää yhteistyötä, jonka tarkoituksena on paitsi varmistaa, että verotussääntöjä sovelletaan 
oikein, myös edistää veropetosten ja veronkierron torjuntaa. 

Tarkastajat ovat julkaisseet ennakkoesittelyn EU:ssa tapahtuvaa verotietojen vaihtoa koskevasta 
tarkastuksesta. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta 
tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista 
toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille. 

“Verotuksen avoimuus on olennaisen tärkeää sisämarkkinoiden kannalta. Se lisää veronmaksajien 
oikeusvarmuutta ja edistää oikeudenmukaista kilpailua. Verotusta koskevasta tietojenvaihdosta 
on näin ollen tullut päivänpolttava aihe,” toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. “Viime vuosien aloitteiden ansiosta 
viranomaisten pääsy verotietoihin on parantunut ennennäkemättömällä tavalla. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkitaan erityisesti, pystytäänkö nykyisellä 
järjestelmällä varmistamaan tehokkaasti, että oikea määrä veroja maksetaan oikeassa 
jäsenvaltiossa.” 

https://www.eca.europa.eu/
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EU:ssa on kahden eri tahon – jäsenvaltioiden ja komission (verotuksen ja tulliliiton pääosaston) – 
vastuulla varmistaa, että verokilpailu on oikeudenmukaista. Hallinnollisesta yhteistyöstä vuonna 
2011 annettu direktiivi on keskeinen EU:n säädös, joka koskee hallinnollista yhteistyötä 
välittömän verotuksen alalla. Direktiiviä on viime vuosina muutettu useita kertoja sen 
soveltamisalan laajentamiseksi. 

Tarkastuksessa arvioidaan EU:ssa käytössä oleva verotietojen vaihtojärjestelmä. Tarkastajat 
tutkivat erityisesti, 

o onko komissio luonut järjestelmää varten vakaan kehyksen ja valvooko se järjestelmää 
asianmukaisesti ja  

o ovatko jäsenvaltiot ottaneet järjestelmän käyttöön ja toimiiko se tehokkaasti. 

 

 

 

Toimittajille tiedoksi  

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuonna 2020. 
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