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Il-Lussemburgu, l-1 ta’ Ottubru 2019

L-Awdituri tal-UE jiskrutinizzaw liskambju ta’ informazzjoni dwar it-taxxa
li jseħħ fost l-Istati Membri
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex tivvaluta jekk l-iskambju ta’
informazzjoni dwar it-taxxa li jseħħ fl-UE huwiex effettiv. B’mod partikolari, l-awdituri se
janalizzaw is-sistema stabbilita, u se jivvalutaw il-mod kif il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa limplimentazzjoni ta’ din is-sistema u timmonitorja l-prestazzjoni tagħha. Huma se jeżaminaw
ukoll kif l-Istati Membri tal-UE jiskambjaw l-informazzjoni, u jekk huma jagħmlux l-aħjar użu
mid-data li jirċievu.
Flimkien mal-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tagħmel is-sistemi fiskali
nazzjonali tal-UE aktar trasparenti, affidabbli u effettivi. Għal dan il-għan, ġiet stabbilita sistema
għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar it-taxxa u dwar il-kontijiet finanzjarji fost l-Istati Membri.
F’konformità mal-istandards tal-OECD, l-awtoritajiet tat-taxxa fl-UE qablu wkoll li jikkooperaw
aktar mill-qrib, mhux biss billi japplikaw ir-regoli dwar it-tassazzjoni b’mod korrett, iżda anki billi
jiġġieldu kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa.
L-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar l-iskambju ta’ informazzjoni dwar it-taxxa li
jseħħ fl-UE. Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun
għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew filprogrammi li jkunu qed jiġu awditjati.
“It-trasparenza fiskali hija kruċjali għas-Suq Uniku. Hija żżid iċ-ċertezza għall-kontribwenti u
tikkontribwixxi għal kompetizzjoni ġusta. Din hija r-raġuni għalfejn l-iskambju ta’ informazzjoni
għal skopijiet fiskali sar suġġett topiku”, qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-Membru tal-Qorti Ewropea talAwdituri responsabbli għall-awditu. “Fi snin reċenti, l-inizjattivi taw lill-amministrazzjonijiet
aċċess bla preċedent għall-informazzjoni dwar it-taxxa. L-awditu tagħna se jivverifika, b’mod
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partikolari, jekk is-sistema attwali hijiex effettiva biex tiżgura li qed jitħallas l-ammont korrett ta’
taxxa fl-Istat Membru t-tajjeb.”
Fil-livell tal-UE, kemm l-Istati Membri kif ukoll il-Kummissjoni (id-Direttorat Ġenerali għatTassazzjoni u l-Unjoni Doganali) għandhom ir-responsabbiltà doppja li jiżguraw kompetizzjoni
fiskali ġusta. Id-Direttiva tal-2011 dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva tikkostitwixxi parti
fundamentali mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fit-tassazzjoni diretta.
Fi snin reċenti, din ġiet emendata bosta drabi biex il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha jiġi estiż.
L-awditu se jivvaluta s-sistema stabbilita fl-UE għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar it-taxxa.
B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw:
o

jekk il-Kummissjoni kinitx stabbiliet qafas sod, u jekk hijiex qed timmonitorja s-sistema
b’mod xieraq; u

o

jekk l-Istati Membri kinux implimentaw is-sistema, u jekk din hijiex effettiva.

Nota lill-edituri
Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat fl-2020.
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