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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 1 października 2019 r. 

Kontrolerzy unijni wezmą pod lupę 
wymianę informacji podatkowych 
między państwami członkowskimi 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę mającą na celu ocenę 
skuteczności wymiany informacji podatkowych w UE. Kontrolerzy zbadają w szczególności 
system wymiany informacji podatkowych i ocenią, jak Komisja Europejska działa na rzecz jego 
wdrożenia i monitoruje jego funkcjonowanie. Przeanalizują także, w jaki sposób państwa 
członkowskie UE przekazują między sobą informacje i czy optymalnie wykorzystują uzyskane tą 
drogą dane.  

Komisja Europejska i państwa członkowskie podjęły wspólnie starania mające doprowadzić do 
poprawy przejrzystości, rozliczalności i skuteczności krajowych systemów podatkowych w UE. Z tą 
właśnie myślą ustanowiono system służący do wymiany informacji podatkowych i finansowych 
między państwami członkowskimi. Zgodnie ze standardami OECD organy podatkowe w UE 
postanowiły także zacieśnić współpracę nie tylko w zakresie prawidłowego stosowania przepisów 
podatkowych, ale także w obszarze zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od 
opodatkowania. 

Kontrolerzy Trybunału opublikowali wprowadzenie do kontroli na temat skuteczności wymiany 
informacji podatkowych w UE. Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat 
zadania kontrolnego będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób 
zainteresowanych obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli. 

– Przejrzystość podatkowa ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania jednolitego 
rynku, gdyż zwiększa poczucie pewności prawa wśród podatników i przyczynia się do uczciwej 
konkurencji. Z tych właśnie powodów wymiana informacji do celów podatkowych stała się 
przedmiotem wzmożonej uwagi – powiedziała Ildikó Gáll-Pelcz, członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę kontrolę. – Dzięki inicjatywom podjętym 
w minionych latach organy administracji uzyskały niespotykany dotąd dostęp do informacji 
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podatkowych. W ramach planowanej kontroli Trybunał sprawdzi przede wszystkim, czy obecny 
system w skuteczny sposób gwarantuje, że należności podatkowe w poprawnej kwocie zostaną 
odprowadzone w odpowiednim państwie członkowskim. 

Na szczeblu unijnym za zapewnienie uczciwej konkurencji podatkowej odpowiadają zarówno 
państwa członkowskie, jak i Komisja (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej). 
Najważniejszym aktem prawnym UE regulującym współpracę administracyjną w zakresie 
podatków bezpośrednich jest dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej z 2011 r., którą 
w ubiegłych latach kilkukrotnie modyfikowano, aby poszerzyć jej zakres stosowania. 

Kontrola ma na celu ocenę stosowanego w UE systemu wymiany informacji podatkowych. Zespół 
kontrolny Trybunału zbada w szczególności: 

o czy Komisja ustanowiła solidne ramy w tym zakresie i odpowiednio monitoruje 
funkcjonowanie systemu wymiany informacji podatkowych;  

o czy państwa członkowskie wdrożyły ten system oraz czy jest on skuteczny. 

 

 

 

Informacje dla redaktorów  

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na 2020 r. 

 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli 

Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tel. (+352) 4398 47502 / Tel. kom. (+352) 691 551502 
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