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Tisková zpráva 
Lucemburk 1. října 2019 

Auditoři EU zkoumají výměnu informací 
v daňových záležitostech mezi 
členskými státy 
Evropský účetní dvůr provádí v současnosti audit, jehož cílem je posoudit, jak účinně funguje 
výměna informací v daňových záležitostech v rámci EU. Auditoři se konkrétně zaměří na nyní 
používaný systém a budou posuzovat, jak Evropská komise podporuje jeho zavádění a také jak 
monitoruje jeho výkonnost. Budou rovněž prověřovat, jak si členské státy vyměňují informace 
a zda poskytované údaje využívají optimálním způsobem.  

Evropská komise spolu s členskými státy usiluje o to, aby byly vnitrostátní daňové systémy v EU 
transparentnější a účinnější a aby lépe umožňovaly vyvozování odpovědnosti. Za tímto účelem 
byl zaveden systém na 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 
daňovým podvodům a únikům. 

Auditoři zveřejnili zprávu o připravovaném auditu týkajícím se výměny informací v daňových 
záležitostech v EU. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. 
Slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem 
auditu. 

„Daňová transparentnost má pro jednotný trh klíčový význam. Zvyšuje jistotu pro daňové 
poplatníky a přispívá ke spravedlivé hospodářské soutěži. Výměna informací pro daňové účely se 
proto stala velmi aktuálním tématem,“ uvedla Ildikó Gáll-Pelczová, členka Evropského účetního 
dvora odpovědná za audit. „Díky iniciativám z posledních let mají správní orgány zatím největší 
přístup k informacím týkajícím se daní. Při auditu budeme zejména kontrolovat, zda současný 
systém účinně zajišťuje, aby byly daně placeny ve správné výši ve správném členském státě.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Na úrovni EU existuje za zajištění spravedlivé soutěže v oblasti daní dvojí odpovědnost: jednak na 
straně členských států a jednak na straně Komise (Generální ředitelství pro daně a celní unii). 
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. 

Při auditu se bude posuzovat systém, který je v EU pro výměnu informací v daňových 
záležitostech zaveden. Auditoři budou především zkoumat, zda: 

o Komise vytvořila patřičný rámec a zda systém vhodným způsobem monitoruje,  

o členské státy tento systém zavedly a zda v nich funguje účinně. 

 

 

 

Poznámka pro redaktory  

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v roce 2020. 
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