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Curtea de Conturi Europeană 
examinează schimbul de informații 
fiscale între statele membre 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu scopul de a evalua eficacitatea 
schimburilor de informații fiscale în UE. Auditorii vor analiza cu precădere sistemul existent și 
vor evalua modul în care Comisia Europeană sprijină implementarea acestuia și îi 
monitorizează performanța. Auditorii vor examina de asemenea modul în care statele membre 
fac schimb de informații, verificând totodată dacă acestea valorifică în mod optim datele pe 
care le primesc.  

Împreună cu statele membre, Comisia Europeană depune eforturi pentru ca sistemele fiscale 
naționale din UE să devină mai transparente, mai responsabile și mai eficace. În acest sens, a fost 
instituit un sistem pentru ca statele membre să poată face schimb de informații fiscale și de 
informații referitoare la conturile financiare. În conformitate cu standardele OCDE, autoritățile 
fiscale din UE au acceptat de asemenea să coopereze mai îndeaproape, nu numai în contextul 
aplicării normelor de impozitare, ci și în ceea ce privește combaterea fraudei și a evaziunii fiscale. 

Curtea de Conturi Europeană a publicat o analiză preliminară de audit referitoare la schimbul de 
informații fiscale în UE. Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la 
o activitate de audit în curs și sunt concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei 
interesați de politica sau de programele auditate. 

„Transparența fiscală este esențială pentru piața internă. Ea aduce mai multă siguranță pentru 
contribuabili și contribuie la asigurarea unei concurențe loiale. Acesta este motivul pentru care 
schimbul de informații în scopuri fiscale a devenit un subiect de actualitate”, a declarat 
doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. 
„Inițiativele din ultimii ani au oferit administrațiilor un acces fără precedent la informații fiscale. 
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În cadrul auditului său, Curtea va verifica în special dacă sistemul actual reușește să asigure faptul 
că suma corectă datorată ca impozit este plătită în statul membru în care este datorată.” 

La nivelul UE, există o dublă responsabilitate pentru asigurarea unei concurențe fiscale loiale, 
care revine atât statelor membre, cât și Comisiei (Direcția Generală Impozitare și Uniune 
Vamală). Directiva din 2011 privind cooperarea administrativă este elementul fundamental al 
legislației UE în materie de cooperare administrativă în domeniul impozitării directe. În ultimii 
ani, această directivă a fost modificată de mai multe ori în sensul extinderii domeniului său de 
aplicare. 

Auditul va evalua sistemul existent în UE pentru schimbul de informații fiscale. În special, Curtea 
va examina: 

o dacă Comisia a creat un cadru solid și a asigurat o monitorizare corespunzătoare 
a sistemului; și  

o dacă statele membre au implementat sistemul și dacă acesta este eficace. 

 

 

 

Note către editori  

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în 2020. 
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