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Съобщение за пресата

Люксембург, 26 януари 2021 г.

Пропуските в обмена на данъчни
данни в ЕС могат да имат за
последствие избягване на данъци
и отклонение от данъчно облагане
Все още не се обменя достатъчно данъчна информация между държавите членки, за да
се осигури справедливо и ефективно данъчно облагане в рамките на единния пазар,
твърди се в публикуван днес нов специален доклад на Европейската сметна палата
(ЕСП). Проблемите засягат не само законодателната рамка на ЕС, но също така нейното
прилагане и наблюдение. По-конкретно одиторите констатираха, че информацията,
която се обменя, често е с недобро качество или не се използва достатъчно.
Непрекъснато увеличаващият се брой трансгранични сделки затруднява държавите членки
в правилното определяне на дължимите данъци и насърчава избягването на данъци
и отклонението от данъчно облагане. Приходите, които са изгубени поради избягване
само на корпоративен данък, се оценяват на 50 до 70 млрд. евро годишно в ЕС. Цифрата
нараства до почти 190 млрд. евро, ако бъдат включени специалните данъчни режими
и слабостите при събирането на данъци. Ето защо сътрудничеството между държавите
членки е от особено значение, за да се гарантира събиране на пълния размер на данъците
и там, където те са дължими.
„Справедливото данъчно облагане е изключително важно за икономиката на ЕС — то
засилва сигурността за данъкоплатците, увеличава инвестициите и насърчава
конкуренцията и иновациите“, заяви г-жа Ildikó Gáll-Pelcz, член на Европейската сметна
палата, отговарящ за този одит. „В резултат на инициативите от последните години
администрациите получиха най-големия досега достъп до информация в областта на
данъчното облагане. Въпреки това е необходимо да се използва в много по-голяма
степен информацията, която се обменя, за да може системата да достигне до своя
пълен потенциал.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата. Пълният текст на доклада е публикуван на eca.europa.eu.
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Европейската комисия е създала прозрачна и логична законодателна рамка за обмен на
данъчна информация. В нея обаче има пропуски, предупреждават одиторите. На първо
място, тя остава непълна за нуждите на ограничаването на избягването на данъци
и отклонението от данъчно облагане. Например криптовалутите, както и други форми на
доход, не са включени в обхвата на задължителното отчитане и по този начин остават
в значителна степен необложени с данък. На второ място, предоставяната подкрепа за
държавите членки е с ограничен мащаб. По-конкретно Комисията много рядко повдига
въпроса за недостатъчното качество на данните и не прави оценка на това колко
ефективни и възпиращи са санкциите за неизпълнение на задълженията. И на последно
място, Комисията следва да предостави повече насоки в помощ на държавите членки,
особено в областта на анализа и използването на данните.
Въпреки че за данъчните власти е особено важно да имат по-добра представа за
областите, които в най-голяма степен са засегнати от избягване на данъци и отклонение от
данъчно облагане, за да могат да предприемат подходящи коригиращи мерки, липсва
рамка на ЕС за наблюдение на резултатите от функционирането на системата. Одиторите
подчертават, че на практика не съществува хармонизиран набор от показатели за
изпълнение в рамките на ЕС, чрез които да се измерва ефективността на обмена на
данъчна информация между държавите членки.
Системата за обмен на информация може да функционира добре, ако данните са точни
и пълни и се изпращат навреме. За съжаление това невинаги е така, отбелязват критично
одиторите. Нещо повече — обикновено обменяната информация не се използва
достатъчно, което води до загуби в приходите от данъци. В същото време одиторите
отбелязват, че обменът на информация въз основа на конкретни заявки, както
и спонтанният обмен, функционират ефективно. Също така координираните от две или
повече държави членки паралелни проверки на данъкоплатци, представляващи общ или
допълващ се интерес за тях, се оказват ефективен инструмент за определяне на данъците
за трансграничните сделки.

Обща информация
Събирането на данъци е отговорност на всяка държава членка. Независимо от това ЕС
може да играе важна роля, като ги подпомага в борбата срещу избягването на данъци
и отклонението от данъчно облагане. Европейската комисия, в сътрудничество
с държавите членки, се стреми да подобри националните данъчни системи в ЕС, така че те
да работят по-прозрачно, по-ефективно и да имат по-голяма отговорност за отчитане. За
тази цел сред държавите членки е въведена система за обмен на информация относно
данъци и финансови сметки. В съответствие със стандартите на ОИСР данъчните органи
в ЕС са се споразумели също така да си сътрудничат по-тясно не само относно правилното
прилагане на правилата за данъчно облагане, но и в борбата с избягването на данъци
и отклонението от данъчно облагане.
Директивата относно административното сътрудничество от 2011 г. е основният
законодателен акт на ЕС във връзка с административното сътрудничество в областта на
прякото данъчно облагане. През последните години тя е изменяна няколко пъти, за да се
разшири нейният обхват.
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Одитът беше проведен в пет държави членки: Кипър, Италия, Нидерландия, Полша
и Испания.
Специален доклад № 3/2021 „Обмен на данъчна информация в ЕС — солидна основа,
пропуски в изпълнението“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на
ЕС.
Сметната палата представя своите специални доклади пред Европейския парламент
и Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти,
бизнеса и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките,
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват.
Лице за контакт с пресата за този доклад
Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
Тел. (+352) 4398 47502 / Mоб. тел.: (+352) 691 551 502
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