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Luxembourg, den 1. oktober 2019

EU-revisorerne undersøger
udvekslingen af skatteoplysninger
mellem medlemsstaterne
Den Europæiske Revisionsret er i gang med at foretage en revision for at vurdere, om
udvekslingen af skatteoplysninger i EU er effektiv. Revisorerne vil navnlig gennemgå det
eksisterende system og vurdere, hvordan Europa-Kommissionen støtter implementeringen og
overvåger resultaterne. De vil også undersøge, hvordan EU-medlemsstaterne udveksler
oplysninger, og om de gør bedst mulig brug af de data, de modtager.
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 skattesvig
og skatteunddragelse.
Revisorerne har offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende udvekslingen af
skatteoplysninger i EU. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende
revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i
de politikker eller programmer, der revideres.
"Det er afgørende for det indre marked, at der sikres skattemæssig gennemsigtighed. Den giver
skatteyderne større sikkerhed og bidrager til fair konkurrence. Derfor er udveksling af oplysninger
til skatteformål blevet et aktuelt emne," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "De seneste års initiativer har givet myndighederne
en hidtil uset adgang til skatteoplysninger. I vores revision vil vi navnlig undersøge, om det
nuværende system effektivt sikrer, at det rette skattebeløb bliver betalt i den rette medlemsstat."

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på www.eca.europa.eu
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I EU ligger ansvaret for at sikre fair skattekonkurrence både hos medlemsstaterne og hos
Kommissionen (Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion). 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.
Formålet med revisionen er at vurdere det eksisterende system i EU til udveksling af
skatteoplysninger. Revisorerne vil navnlig undersøge:
o

om Kommissionen har fastlagt en hensigtsmæssig ramme og overvåger systemet på
passende vis

o

om medlemsstaterne har implementeret systemet, og om det er effektivt.

Bemærkninger til redaktører
Revisionsberetningen forventes offentliggjort i 2020.
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