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Luxemburg den 26 januari 2021

Brister i utbytet av skatteupplysningar i
EU kan uppmuntra till skatteflykt och
skatteundandragande
Utbytet av skatteupplysningar mellan EU:s medlemsstater är ännu inte tillräckligt för att
säkerställa en rättvis och ändamålsenlig beskattning på hela den inre marknaden, enligt en ny
särskild rapport som Europeiska revisionsrätten offentliggör i dag. Problemen hänger inte bara
samman med EU:s rättsliga ram utan också med hur den genomförs och övervakas. Framför allt
konstaterade revisorerna att de upplysningar som utbyttes ofta var av begränsad kvalitet eller
underutnyttjades.
Det allt större antalet gränsöverskridande transaktioner gör det svårt för medlemsstaterna att
korrekt bedöma vilka skatter som ska betalas och uppmuntrar till skatteflykt och
skatteundandragande. Enbart genom företagens skatteflykt uppskattas skatteintäkter på mellan
50 och 70 miljarder euro per år gå förlorade i EU. Siffran stiger till omkring 190 miljarder euro om
man inkluderar särskilda skattearrangemang och ineffektivitet i skatteuppbörden. Samarbete
mellan medlemsstaterna är därför nödvändigt för att säkerställa att skatter uppbärs i sin helhet
och där de ska betalas.
”Skatterättvisa är av avgörande betydelse för EU:s ekonomi: den ökar säkerheten för
skattebetalarna, förbättrar investeringarna och stimulerar till konkurrens och innovation”, sade
Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten.
”Initiativ som tagits de senaste åren har gett myndigheterna tillgång till mer skatteuppgifter än
någonsin tidigare. Men för att systemet ska nå sin fulla potential måste de utbytta
upplysningarna utnyttjas mycket mer.”
Den rättsliga ram som Europeiska kommissionen har infört för utbyte av skatteupplysningar är
transparent och logisk. Den innehåller dock flera brister, påpekar revisorerna. För det första är
den ofullständig när det gäller att stoppa skatteflykt och skatteundandragande. Till exempel
kryptovalutor, men även andra former av inkomster, omfattas inte av obligatorisk rapportering
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och förblir således i stort sett obeskattade. För det andra är det stöd som medlemsstaterna får
inte tillräckligt långtgående. Framför allt tar kommissionen knappt upp problemet med dålig
uppgiftskvalitet, och den bedömer inte hur ändamålsenliga och avskräckande påföljderna för
bristande efterlevnad är. För det tredje borde kommissionen tillhandahålla mer vägledning för att
hjälpa medlemsstaterna, särskilt när det gäller analys och användning av data.
Det är mycket viktigt att skattemyndigheterna får en bättre bild av de områden som påverkas
mest av skatteundandragande och skatteflykt så att de kan vidta lämpliga korrigerande åtgärder,
men det finns ingen EU-ram för övervakning av systemets resultat. Revisorerna framhåller att det
i praktiken inte finns någon enhetlig uppsättning prestationsindikatorer i EU för att mäta
ändamålsenligheten i utbytet av skatteupplysningar mellan medlemsstaterna.
Systemet för utbyte av skatteupplysningar kan fungera bra om uppgifterna är korrekta och
fullständiga och delas i tid. Revisorerna kritiserar att detta inte alltid är fallet. I regel är de utbytta
upplysningarna dessutom underutnyttjade, vilket leder till ett skattebortfall. Revisorerna
konstaterade dock att utbyten på begäran och utbyten utan föregående begäran fungerar
ändamålsenligt. På liknande sätt har samtidiga kontroller som två eller flera medlemsstater utför
av skattebetalare som är av gemensamt eller kompletterande intresse för dem visat sig vara ett
ändamålsenligt verktyg för att bedöma beskattningen av gränsöverskridande transaktioner.

Bakgrundsinformation
Skatteuppbörd är varje medlemsstats ansvar. EU spelar dock en roll när det gäller att hjälpa dem
att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. 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
upplysningar 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 för att
tillämpa skatteregler korrekt utan också för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande.
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.
Revisionen utfördes i följande fem medlemsstater: Cypern, Italien, Nederländerna, Polen och
Spanien.
Särskild rapport 03/2021 Utbyte av skatteupplysningar i EU: solid grund men brister i
genomförandet finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i rapporterna genomförs.
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