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Съобщение за пресата 
Люксембург, 1 октомври 2019 г. 

Сметната палата на ЕС проверява 
процеса на обмен на данъчна 
информация между държавите 
членки 
Европейската сметна палата провежда одит, за да оцени ефективността на обмена на 
данъчна информация в ЕС. По-специално, одиторите ще направят преглед на системата, 
която се използва понастоящем, и ще разгледат по какъв начин Европейската комисия 
подпомага нейното прилагане и как наблюдава работата ѝ. Те ще разгледат също как 
държавите членки в ЕС обменят данъчна информация и дали използват възможно най-
добре получените данни.  

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 обмяна на информация относно данъци и финансови сметки. В съответствие със 
стандартите на ОИСР данъчните органи в ЕС също са се споразумели за по-тясно 
сътрудничество не само относно правилното прилагане на правилата за данъчно облагане, 
но и в борбата с данъчните измами и укриването на данъци. 

Европейската сметна палата вече публикува Документ за представяне на неприключен одит 
относно обмена на данъчна информация в ЕС. Документите за представяне на одит 
разкриват информация за одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат за цел да 
бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана 
политика или програма. 

„Прозрачността в областта на данъчното облагане е от решаващо значение за 
единния пазар. Благодарение на нея се подобряват сигурността за данъкоплатците 
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и лоялната конкуренция. Ето защо обменът на данъчна информация е толкова важна 
тема,“ заяви Илдико Гал-Пелц — членът на ЕСП, отговарящ за одита. „В резултат на 
инициативите от последните години администрациите получиха най-големия досега 
достъп до информация в областта на данъчното облагане. Нашият одит ще провери 
по-специално дали използваната в момента система може ефективно да покаже дали 
дължимият данък е платен в съответната държава.“ 

На равнището на ЕС съществува двустранна отговорност за спазването на лоялна данъчна 
конкуренция, която се споделя между държавата членка и Комисията (Генерална дирекция 
„Данъчно облагане и митнически съюз“). 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. 

Одитът ще изготви оценка на използваната понастоящем в ЕС система за обмен на данъчна 
информация. По-конкретно, одиторите ще проверят дали: 

o Комисията е създала солидна рамка и провежда подходящ мониторинг на системата;  

o държавите членки са въвели системата и ефективна ли е нейната работа. 

 

 

 

Бележка към издателите:  

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през 2020 г. 

 

Лице за контакт в пресслужбата относно този Документ за представяне на одит 

Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб.: (+352) 691 551 502 
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