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Nedostatky ve výměně daňových údajů
v EU mohou podporovat daňové úniky a
vyhýbání se daňovým povinnostem
Podle nové, dnes zveřejněné zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) členské státy
v dostatečné míře nesdílí informace o daních, aby zajistily spravedlivé a účinné zdanění v rámci
jednotného trhu. Problémy jsou nejen v legislativním rámci EU, ale také v jeho provádění a
monitorování. Auditoři konkrétně zjistili, že kvalita vyměňovaných informací je často nízká
nebo informace nejsou příliš využívány.
Stále rostoucí počet přeshraničních transakcí členským státům komplikuje jejich snahu o správné
vyměřování daní a podněcuje daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem. Jen ztráty na
straně příjmů plynoucí z vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob se v EU
podle odhadů pohybují mezi 50 a 70 miliardami EUR ročně a tato částka se vyšplhá až na
190 miliard EUR, pokud započteme i zvláštní daňová ujednání a neúčinnost ve výběru daní. Pro
výběr daní v plné výši v místě, kde jsou splatné, je proto spolupráce členských států zásadní.
„Daňová spravedlnost je pro hospodářství EU klíčová: zvyšuje jistotu pro daňové poplatníky,
posiluje investice a stimuluje konkurenceschopnost a inovace,“ uvedla členka Evropského
účetního dvora zodpovědná za zprávu Ildikó Gáll-Pelczová. „Díky iniciativám z posledních let
mají správní orgány zatím největší přístup k údajům týkajícím se daní. Aby systém dosáhl svého
plného potenciálu, je ale nutné, aby se vyměňované informace využívaly mnohem více.“
Legislativní rámec Evropské komise stanovený pro výměnu daňových informací je transparentní a
logický. Má však několik nedostatků, varují auditoři. Zaprvé, je neúplný, pokud jde o bránění
daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Například na kryptoměny, ale též určité
další formy příjmů se nevztahuje nahlašovací povinnost, zůstávají proto z velké části nezdaněny.
Zadruhé, podpora poskytovaná členským státům nezachází dostatečně daleko. Komise se
zejména téměř nezabývá otázkou nedostatečné kvality údajů a neposuzuje, nakolik jsou sankce
za nedodržování právních předpisů účinné a odrazující. Komise by v neposlední řadě měla
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poskytovat více pokynů, aby členským státům pomohla, zejména v oblasti analýzy údajů a jejich
využití.
Pro daňové orgány zásadní mít lepší přehled o oblastech, které jsou daňovými úniky a vyhýbáním
se daňovým povinnostem postiženy nejvíce, aby mohly přijímat vhodná nápravná opatření, EU
však nedisponuje žádným rámcem pro monitorování výsledků systému. Auditoři upozorňují, že
EU fakticky nemá žádný jednotný soubor ukazatelů výkonnosti pro měření účinnosti informací
o daních, které si mezi sebou členské státy vyměňují.
Systém pro výměnu daňových informací může fungovat dobře, pokud jsou data správná, úplná a
jsou sdílena včas. Tak tomu však vždycky není, kritizují auditoři. Vyměňované informace se navíc
obecně příliš nevyužívají, což vede ke propadu daňových příjmů. Auditoři nicméně zjistili, že
výměny informací na žádost i spontánní výměny fungovaly účinně. Obdobně současné kontroly
daňových poplatníků dvěma nebo více členskými státy, které mají v souvislosti s těmito
poplatníky společný nebo doplňkový zájem, se ukázaly být účinným nástrojem pro posuzování
zdanění přeshraničních operací.

Základní informace
Výběr daní je odpovědností členských států. Úkolem EU nicméně je pomáhat členským státům
v boji proti podvodům a daňovým únikům. Evropská komise spolu s členskými státy usiluje o to,
aby byly vnitrostátní daňové systémy v EU transparentnější a účinnější a aby umožňovaly
vyvozování odpovědnosti. Za tímto účelem byl zaveden systém pro výměnu informací o daňových
záležitostech a finančních účtech mezi členskými státy. V souladu s příslušnými standardy OECD
se daňové orgány v EU také dohodly na těsnější spolupráci, a to nejen, co se týče uplatňování
daňových pravidel, ale rovněž v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům.
Zásadním právním předpisem pro oblast správní spolupráce u přímých daní je směrnice o správní
spolupráci z roku 2011. V minulých letech byla tato směrnice několikrát novelizována s cílem
rozšířit oblast její působnosti.
Audit probíhal v pěti členských státech: na Kypru, v Itálii, Nizozemsku, Polsku a ve Španělsku.
Zvláštní zpráva č. 3/2021: „Výměna daňových informací v EU: pevný základ, trhliny v uplatňování“
je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví
a zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení uvedená ve zprávách, je uvedena do
praxe.
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