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Luxembourg, den 26. januar 2021 

Huller i udvekslingen af skatteoplysninger 
i EU kan fremme skatteundgåelse og 
-unddragelse 
Ifølge en ny særberetning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, er udvekslingen 
af skatteoplysninger mellem EU-medlemsstaterne stadig utilstrækkelig til at sikre en fair og 
effektiv beskatning i hele det indre marked. Problemerne hænger ikke kun sammen med EU's 
lovgivningsmæssige ramme, men også med dens gennemførelse og overvågning. EU-
revisorerne konstaterede navnlig, at de udvekslede oplysninger ofte er af begrænset kvalitet og 
ikke bruges tilstrækkeligt. 

Det stadigt stigende antal grænseoverskridende transaktioner gør det vanskeligt for 
medlemsstaterne at foretage korrekte skatteansættelser og fremmer skatteundgåelse og -
unddragelse. Det skønnes, at de indtægter, der hvert år går tabt alene som følge af 
virksomheders skatteundgåelse i EU, udgør mellem 50 og 70 milliarder euro, og dette tal stiger til 
omkring 190 milliarder euro, hvis særlige skatteordninger og ineffektiv skatteopkrævning 
medregnes. Det er derfor afgørende, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden om at 
sikre, at skatter opkræves i deres helhed og der, hvor de skal betales.  

"Fair beskatning er afgørende for EU's økonomi: Den øger sikkerheden for skatteyderne, fremmer 
investeringer og stimulerer konkurrence og innovation," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "De seneste års initiativer har 
givet myndighederne en hidtil uset adgang til skatteoplysninger. De udvekslede oplysninger bør 
dog stadig bruges meget mere, hvis systemet skal nå sit fulde potentiale." 

Den lovgivningsmæssige ramme, Europa-Kommissionen har etableret til udveksling af 
skatteoplysninger, er gennemsigtig og logisk. Den har imidlertid flere mangler, advarer 
revisorerne. For det første er den stadig ufuldstændig, når det kommer til at begrænse 
skatteundgåelse og -unddragelse. Kryptovalutaer, men også andre indkomstformer, er f.eks. ikke 
underlagt obligatorisk indberetning og forbliver derfor stort set ubeskattede. For det andet er 
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den støtte, der ydes medlemsstaterne, ikke vidtrækkende nok. Navnlig tager Kommissionen kun 
lige akkurat fat på spørgsmålet om dårlig datakvalitet, og den vurderer ikke, hvor effektive og 
afskrækkende sanktionerne for manglende overholdelse er. Endelig bør Kommissionen give mere 
vejledning for at hjælpe medlemsstaterne, navnlig inden for analyse og brug af oplysninger. 

Det er afgørende, at skattemyndighederne har et bedre overblik over de områder, der er mest 
berørt af skatteundgåelse og -unddragelse, så de kan træffe passende korrigerende 
foranstaltninger, men der findes ingen EU-ramme for overvågning af systemets resultater. 
Revisorerne fremhæver, at der i praksis ikke er et ensartet sæt performanceindikatorer i EU til at 
måle effektiviteten af de skatteoplysninger, der udveksles mellem medlemsstaterne. 

Systemet for udveksling af skatteoplysninger kan fungere godt, hvis oplysningerne er nøjagtige, 
fuldstændige og udveksles rettidigt. Revisorerne påpeger, at det desværre ikke altid er tilfældet. 
Endvidere bruges de udvekslede oplysninger generelt ikke tilstrækkeligt, hvilket fører til 
utilstrækkelig beskatning. Revisorerne konstaterede dog, at udveksling efter anmodning og 
spontan udveksling fungerer effektivt. Samtidige kontroller, der anvendes af to eller flere 
medlemsstater på skatteydere, som er af fælles eller komplementær interesse, har ligeledes vist 
sig at være et effektivt værktøj til at vurdere beskatningen af grænseoverskridende transaktioner. 

 

 

Baggrundsoplysninger  

Skatteopkrævning er den enkelte medlemsstats ansvar. Alligevel spiller EU en central rolle med 
hensyn til at bistå dem i at bekæmpe skatteundgåelse og -unddragelse. Europa-Kommissionen 
har sammen med medlemsstaterne arbejdet på at gøre EU's nationale skattesystemer mere 
gennemsigtige, ansvarlige og effektive. Til det formål er der etableret et system til udveksling af 
oplysninger om skat og finansielle konti mellem medlemsstaterne. I tråd med OECD's standarder 
er skattemyndighederne i EU også blevet enige om at samarbejde tættere, ikke kun om korrekt 
anvendelse af skatteregler, men også om bekæmpelse af skatteundgåelse og -unddragelse. 
2011-direktivet om administrativt samarbejde er den grundlæggende EU-retsakt om 
administrativt samarbejde vedrørende direkte beskatning. I de seneste år er det flere gange 
blevet ændret for at udvide dets anvendelsesområde. 

Revisionen blev foretaget i fem medlemsstater: Cypern, Italien, Nederlandene, Polen og Spanien. 

Særberetning nr. 3/2021: "Udveksling af skatteoplysninger i EU: et solidt grundlag, men huller i 
gennemførelsen" kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, den fremsætter i sine særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. 

Pressekontakt vedrørende denne beretning 

Vincent Bourgeais - E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502  
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