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Revizorji EU preučujejo izmenjavo 
davčnih informacij med državami 
članicami 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo, s katero želi oceniti uspešnost izmenjave davčnih 
informacij v EU. Revizorji bodo zlasti pregledali obstoječ sistem in ocenili, kako Evropska 
komisija podpira njegovo izvajanje in spremlja njegovo smotrnost. Prav tako bodo preučili, 
kako si države članice EU izmenjujejo informacije in ali kar najbolje uporabljajo prejete 
podatke.  

Evropska komisija si z državami članicami prizadeva za večjo transparentnost, odgovornost in 
uspešnost na področju nacionalnih davčnih sistemov EU. V ta namen je bil vzpostavljen sistem za 
izmenjavo davčnih informacij in informacij o finančnih računih med državami članicami. V skladu 
s standardi OECD so se davčni organi v EU dogovorili tudi, da bodo tesneje sodelovali tako pri 
pravilni uporabi davčnih pravil kot pri boju proti davčnim goljufijam in utajam. 

Revizorji so objavili napovednik revizije o izmenjavi davčnih informacij v EU. Napovedniki revizij 
vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih 
zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

„Davčna transparentnost je ključna za enotni trg. Povečuje gotovost za davkoplačevalce in 
prispeva k pošteni konkurenci. Zato je izmenjava podatkov za davčne namene postala aktualna 
tema,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, pristojna za revizijo. 
„Pobude v zadnjih letih so upravam omogočile edinstven dostop do davčnih informacij. Sodišče bo 
z revizijo preverilo, ali je sedanji sistem uspešen pri zagotavljanju tega, da je pravi znesek davka 
plačan v pravi državi članici.“ 

Na ravni EU obstaja dvojna odgovornost za zagotavljanje poštene davčne konkurence, ki jo imajo 
tako države članice kot Komisija (Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo). Direktiva 
o upravnem sodelovanju iz leta 2011 je temeljni del zakonodaje EU o upravnem sodelovanju na 
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področju neposrednega obdavčevanja. V zadnjih letih je bila večkrat spremenjena, da bi se 
razširilo njeno področje uporabe. 

Z revizijo bo ocenjen sistem, ki se v EU uporablja za izmenjavo davčnih informacij. Revizorji bodo 
preučili predvsem, ali: 

o je Komisija vzpostavila trden okvir in ali ustrezno spremlja sistem,  

o države članice izvajajo sistem in ali je uspešen. 

 

 

 

Pojasnilo za urednike  

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno leta 2020. 

 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

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