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Persbericht 
Luxemburg, 1 oktober 2019 

EU-controleurs houden de uitwisseling 
van belastinggegevens tussen de 
lidstaten tegen het licht 
De Europese Rekenkamer verricht een controle om de doeltreffendheid van de uitwisseling van 
belastinggegevens in de EU te beoordelen. De controleurs zullen met name het bestaande 
systeem evalueren en beoordelen hoe de Europese Commissie de uitvoering hiervan 
ondersteunt en de prestaties monitort. Ook zullen zij onderzoeken hoe de EU-lidstaten 
informatie uitwisselen en of zij optimaal gebruikmaken van de gegevens die zij ontvangen.  

De Europese Commissie heeft er samen met de lidstaten aan gewerkt om de nationale 
belastingstelsels van de EU meer transparant, verantwoordelijk en doeltreffend te maken. 
Hiertoe is een systeem ingevoerd voor de uitwisseling van belasting- en financiële 
rekeninggegevens tussen de lidstaten. Conform de normen van de OESO kwamen de 
belastingautoriteiten in de EU ook overeen om nauwer samen te werken, niet alleen bij het 
correct toepassen van de belastingregels, maar ook bij het bestrijden van belastingfraude en -
ontduiking. 

De controleurs hebben een vooruitblik op de controle gepubliceerd over de uitwisseling van 
belastinggegevens in de EU. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende 
controletaak. Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die 
geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s. 

“Belastingtransparantie is van cruciaal belang voor de interne markt. Het vergroot de zekerheid 
voor belastingbetalers en draagt bij tot eerlijke mededinging. Daarom is informatie-uitwisseling 
voor belastingdoeleinden een actueel onderwerp geworden”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van 
de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Dankzij initiatieven in de 
afgelopen jaren hebben overheden ongekende toegang tot belastinggegevens gekregen. Bij onze 
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controle zal met name worden nagegaan of het huidige systeem er op doeltreffende wijze voor 
zorgt dat het juiste bedrag aan belasting in de juiste lidstaat wordt betaald.” 

Op EU-niveau ligt de verantwoordelijkheid voor de waarborging van eerlijke 
belastingconcurrentie bij zowel de lidstaten als de Commissie (directoraat-generaal Belastingen 
en Douane-unie). De richtlijn betreffende de administratieve samenwerking van 2011 is de 
fundamentele EU-wetgeving inzake administratieve samenwerking op het gebied van directe 
belastingen. Deze is in de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd om het 
toepassingsgebied ervan uit te breiden. 

De controle zal het bestaande systeem in de EU voor de uitwisseling van fiscale informatie 
beoordelen. De controleurs zullen met name onderzoeken: 

o of de Commissie een degelijk kader heeft ingesteld en het systeem naar behoren monitort, 
en  

o of de lidstaten het systeem hebben ingevoerd en of dit doeltreffend is. 

 

 

 

Noot voor de redactie  

Het controleverslag zal naar verwachting in 2020 worden gepubliceerd. 
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