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ELi audiitorid kontrollivad maksuteabe
vahetamist liikmesriikide vahel
Euroopa Kontrollikojal on käsil audit, et hinnata, kui tõhus on maksuteabe vahetamine
liikmesriikide vahel. Eelkõige vaatavad audiitorid läbi praeguse süsteemi ja hindavad seda,
kuidas Euroopa Komisjon toetab süsteemi rakendamist ja jälgib selle tulemuslikkust. Nad
uurivad ka seda, kuidas ELi liikmesriigid vahetavad teavet ja kas nad kasutavad saadud
andmeid võimalikult hästi.
Euroopa Komisjon on koos liikmesriikidega teinud tööd selle nimel, et muuta ELi riiklikud
maksusüsteemid läbipaistvamaks, vastutustundlikumaks ja tõhusamaks. Selleks on loodud
süsteem, mille abil vahetada liikmesriikide maksualast ja finantskontosid käsitlevat teavet.
Kooskõlas OECD standarditega on ka ELi maksuhaldurid nõustunud tegema tihedamat koostööd
mitte ainult maksustamiseeskirjade nõuetekohaseks kohaldamiseks, vaid ka maksupettuste ja
maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisel.
Audiitorid on avaldanud audititutvustuse maksuteabe vahetamise kohta liikmesriikide vahel.
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet
auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele.
„Maksustamise läbipaistvus on ühtse turu jaoks otsustava tähtsusega. See suurendab
maksumaksjate kindlustunnet ja aitab kaasa ausale konkurentsile. Sel põhjusel on maksuteabe
vahetamine praegu aktuaalne teema,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige
Ildikó Gáll-Pelcz. „Viimaste aastate algatused on ametiasutustele andnud seniolematu
juurdepääsu maksuteabele. Meie auditis uuritakse eelkõige seda, kas praegune süsteem on tõhus
selle tagamiseks, et õiges liikmesriigis makstakse õige maksusumma.“
ELis lasub õiglase maksukonkurentsi tagamise eest vastutus nii liikmesriikidel kui ka komisjonil
(maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat). Halduskoostööd käsitlev 2011. aasta direktiiv on keskne
ELi õigusakt otsese maksustamisega seotud halduskoostöö kohta. Viimastel aastatel on seda mitu
korda muudetud, et laiendada selle kohaldamisala.
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja audititutvustuse põhisõnumid. Dokument on inglise keeles tervikuna kättesaadav
aadressil www.eca.europa.eu.
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Auditi käigus hinnatakse ELis kehtivat maksuteabe vahetamise süsteemi. Eelkõige uurivad
audiitorid, kas
o

komisjon on kehtestanud usaldusväärse raamistiku ja jälgib süsteemi asjakohaselt;

o

liikmesriigid on süsteemi rakendanud ja kas see on tõhus.

Toimetajatele
Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aastal.
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