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ES auditoriai tiria valstybių narių
keitimąsi mokesčių informacija
Europos Audito Rūmai atlieka auditą, kuriuo siekia įvertinti keitimosi mokesčių informacija
veiksmingumą Europos Sąjungoje. Konkrečiai, auditoriai atliks esamos sistemos peržiūrą ir
įvertins, kaip Europos Komisija remia jos įgyvendinimą ir stebi jos veikimą. Jie taip pat
išnagrinės, kaip ES valstybės narės keičiasi informacija ir ar jos kiek įmanoma geriau išnaudoja
gautus duomenis.
Kartu su valstybėmis narėmis Europos Komisija dirbo siekdama ES nacionalinę mokesčių sistemą
padaryti skaidresnę, labiau pagrįstą atskaitingumu ir veiksmingesnę. Šiuo tikslu buvo sukurta
sistema, kuri valstybėms narėms sudaro galimybę keistis su mokesčiais ir finansinėmis
ataskaitomis susijusia informacija. Vadovaujantis EBPO standartais, mokesčių institucijos Europos
Sąjungoje taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti ne tik teisingo mokesčių taisyklių taikymo
klausimais, bet ir kovos su mokesčių sukčiavimu ir vengimu srityje.
Auditoriai paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl keitimosi mokesčių informacija Europos
Sąjungoje. Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį.
Šios apžvalgos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba
audituojamomis programomis.
„Bendrajai rinkai mokesčių skaidrumas yra kertinės svarbos. Jis suteikia daugiau aiškumo
mokesčių mokėtojams ir prisideda prie sąžiningos konkurencijos. Todėl keitimasis informacija
mokesčių tikslais tapo aktualia tema,– teigė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų narė
Ildikó Gáll-Pelcz. – Pastarųjų metų iniciatyvos suteikė valstybinėms administracijoms kaip niekad
plačią prieigą prie mokesčių informacijos. Mūsų audito metu konkrečiai bus tikrinama, ar
dabartinė sistema yra veiksminga užtikrinant, kad teisinga mokesčių suma būtų sumokama
teisingoje valstybėje narėje.“
ES lygmeniu atsakomybė už sąžiningos mokesčių konkurencijos užtikrinimą yra dvejopa – ją
prisiima tiek valstybės narės, tiek Komisija (Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas).
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visą apžvalgos tekstą
rasite eca.europa.eu anglų kalba.
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2011 m. Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo yra pamatinis ES teisėkūros aktas,
skirtas administraciniam bendradarbiavimui mokesčių srityje. Per pastaruosius keletą metų jis
buvo iš dalies keistas keletą kartų išplečiant jo apimtį.
Audito metu bus įvertinta Europos Sąjungoje keitimuisi mokesčių informacija taikoma sistema.
Konkrečiai, auditoriai tikrins:
o

ar Komisija parengė patikimą sistemos pagrindą ir ar tinkamai stebi sistemą;

o

ar valstybės narės įgyvendino sistemą ir ar ji yra veiksminga.
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