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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 1 Οκτωβρίου 2019 

H ανταλλαγή φορολογικών 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών 
στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο, προκειμένου να 
αξιολογήσει κατά πόσον η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών στην ΕΕ είναι 
αποτελεσματική. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν το ισχύον σύστημα και θα 
αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή του 
και παρακολουθεί τις επιδόσεις του. Ακόμη, θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη 
μέλη της ΕΕ ανταλλάσσουν πληροφορίες και εάν αξιοποιούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο 
τα δεδομένα που τους περιέρχονται.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, καταβάλλει προσπάθειες για να 
ενισχύσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα των εθνικών φορολογικών 
συστημάτων στην ΕΕ. Προς τούτο, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που εξυπηρετεί τη 
μεταξύ κρατών μελών ανταλλαγή τόσο φορολογικών πληροφοριών όσο και πληροφοριών 
σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ, οι 
φορολογικές αρχές της ΕΕ έχουν επίσης συμφωνήσει να συνεργάζονται στενότερα όχι μόνο για 
την ορθή εφαρμογή των φορολογικών κανόνων αλλά και για την καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. 

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με την ανταλλαγή φορολογικών 
πληροφοριών εντός της ΕΕ. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά 
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για 
όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του 
ελέγχου. 

«Η φορολογική διαφάνεια διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς. 
Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των φορολογουμένων και συμβάλλει στην επίτευξη θεμιτού 
ανταγωνισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς 
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σκοπούς έχει αναδειχθεί σε επίκαιρο θέμα», δήλωσε η Ildikó Gáll-Pelcz, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Με τις πρωτοβουλίες των 
πρόσφατων χρόνων οι διοικητικές αρχές έχουν αποκτήσει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε 
φορολογικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας θα εξετάσουμε συγκεκριμένα εάν το 
ισχύον σύστημα εξασφαλίζει αποτελεσματικά ότι το ποσό του φόρου υπολογίζεται ορθά και 
καταβάλλεται στο σωστό κράτος μέλος.» 

Σε επίπεδο ΕΕ, η αρμοδιότητα για την εξασφάλιση θεμιτού φορολογικού ανταγωνισμού είναι 
διττή, επιμεριζόμενη μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση 
Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης). Η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία του 2011 
αποτελεί τη θεμελιώδη νομοθετική πράξη της ΕΕ στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας όσον 
αφορά την άμεση φορολογία. Με τις αρκετές τροποποιήσεις της των τελευταίων χρόνων, το 
πεδίο εφαρμογής της έχει διευρυνθεί. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου θα αξιολογηθεί το σύστημα που εφαρμόζεται στην ΕΕ για την 
ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν: 

o αν η Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα άρτιο πλαίσιο και αν παρακολουθεί κατάλληλα το οικείο 
σύστημα,  

o αν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το σύστημα, καθώς και την αποτελεσματικότητά του. 

 

 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί το 2020. 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Τύπο για το συγκεκριμένο δελτίου ελέγχου 

Vincent Bourgeais – ηλεκτρονική διεύθυνση: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
τηλ.: (+352) 4398 47502 / κιν. τηλ.: (+352) 691 551 502 
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