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ES revidenti pārbauda nodokļu
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju, lai novērtētu nodokļu informācijas apmaiņas efektivitāti
Eiropas Savienībā. Konkrēti, revidenti pārbaudīs esošo sistēmu un novērtēs, kā Eiropas Komisija
atbalsta tās īstenošanu un uzrauga darbības rezultātus. Viņi arī izvērtēs, kā ES dalībvalstis
apmainās ar informāciju un vai tās vislabāk izmanto saņemtos datus.
Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm strādā pie tā, lai palielinātu ES valstu nodokļu sistēmu
pārredzamību, pārskatatbildību un efektivitāti. Šim nolūkam ir ieviesta sistēma, ar kuras
starpniecību dalībvalstis apmainās ar nodokļu un finanšu pārskatu informāciju. Saskaņā ar ESAO
standartiem ES nodokļu iestādes ir arī vienojušās ciešāk sadarboties ne vien pareizā nodokļu
uzlikšanas noteikumu piemērošanā, bet arī cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no
nodokļu maksāšanas.
Revidenti ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par nodokļu informācijas apmaiņu Eiropas
Savienībā. Šajā dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik
strādā. Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo
politikas virzienu vai programmām.
“Nodokļu pārredzamība ir ļoti svarīga vienotajam tirgum. Tā palielina noteiktību nodokļu
maksātājiem un veicina godīgu konkurenci. Tāpēc informācijas apmaiņa nodokļu vajadzībām ir
kļuvusi par aktuālu jautājumu,” teica par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle
Ildikó Gáll-Pelcz. “Pēdējos gados īstenotās iniciatīvas ir nodrošinājušas pārvaldes iestādēm vēl
nebijušu piekļuvi informācijai nodokļu jomā. Revīzijā jo īpaši pārbaudīs, vai pašreizējā sistēma ir
efektīva, lai nodrošinātu, ka pareizā nodokļu summa tiek maksāta pareizajā dalībvalstī.”
ES līmenī ir divējāda atbildība par taisnīgas nodokļu konkurences nodrošināšanu, tā gulstas gan uz
dalībvalstīm, gan Komisiju (Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts).
2011. gada Direktīva par administratīvo sadarbību ir ES tiesību aktu pamatelements saistībā ar
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administratīvo sadarbību tiešo nodokļu uzlikšanā. Pēdējos gados tā ir vairākkārt grozīta, lai
paplašinātu tās darbības jomu.
Revīzijā tiks izvērtētas Eiropas Savienībā izveidotās sistēmas nodokļu informācijas apmaiņai.
Konkrēti, revidenti pārbaudīs,
o

vai Komisija ir izveidojusi stabilu satvaru un pienācīgi uzrauga sistēmu un

o

vai dalībvalstis ir ieviesušas sistēmu, un vai tā ir efektīva.

Piezīme izdevējiem
Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gadā.
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