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Pressmeddelande 
Luxemburg den 1 oktober 2019 

EU:s revisorer granskar utbytet av 
skatteinformation mellan 
medlemsstaterna 
Europeiska revisionsrätten genomför en revision för att bedöma om utbytet av 
skatteinformation inom EU är ändamålsenligt. Mer specifikt ska revisorerna granska det 
befintliga systemet och bedöma hur Europeiska kommissionen stöder genomförandet av 
systemet och övervakar hur det fungerar. De ska också undersöka hur medlemsstaterna 
utbyter information och om de använder de uppgifter de tar emot på bästa sätt.  

Europeiska kommissionen har tillsammans med medlemsstaterna arbetat för att öka 
transparensen, ansvarsskyldigheten och ändamålsenligheten i de nationella skattesystemen i EU 
och därför infört ett system för utbyte av information om skatter och finansiella konton mellan 
medlemsstaterna. I enlighet med OECD:s normer har skattemyndigheterna i EU också enats om 
att samarbeta närmare, inte bara när det gäller att tillämpa skatteregler korrekt utan också för 
att bekämpa skattefusk och skatteflykt. 

Europeiska revisionsrätten har offentliggjort en förhandsbeskrivning av revisionen om utbytet av 
skatteinformation inom EU. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas. 

”Skattetransparens är mycket viktigt för den inre marknaden, eftersom skattebetalarnas säkerhet 
ökar och förutsättningarna för rättvis konkurrens förbättras. Därför har informationsutbytet på 
skatteområdet blivit ett aktuellt ämne”, sade Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten 
som ansvarar för revisionen. ”Initiativ som tagits de senaste åren har gett de offentliga 
förvaltningarna tillgång till mer skatteinformation än någonsin tidigare. Vi kommer särskilt att 
kontrollera om det nuvarande systemet är ändamålsenligt när det gäller att garantera att rätt 
skattebelopp betalas i rätt medlemsstat.” 

https://www.eca.europa.eu/
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På EU-nivå delar medlemsstaterna och kommissionen (generaldirektoratet för skatter och tullar) 
på ansvaret för att garantera en rättvis skattekonkurrens. Direktivet om administrativt samarbete 
från 2011 är den grundläggande EU-rättsakten om administrativt samarbete i fråga om direkt 
beskattning. Under de senaste åren har man ändrat direktivet flera gånger för att utöka dess 
tillämpningsområde. 

Vid revisionen ska EU:s befintliga system för utbyte av skatteinformation bedömas. Revisorerna 
kommer framför allt att undersöka 

o om kommissionen har inrättat ett sunt regelverk och övervakar systemet på lämpligt sätt,  

o om medlemsstaterna har genomfört systemet och om det är ändamålsenligt. 

 

 

 

Meddelande till redaktörer  

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras 2020. 

 

Presskontakt för den här förhandsbeskrivningen 
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