
AM\1180250ET.docx PE637.644v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.3.2019 A8-0170/24

Muudatusettepanek 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 55 a. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku, mis kohustaks liikmesriike 
tagama, et riigihankemenetlustes osalevad 
ettevõtjad vastaksid maksude läbipaistvuse 
miinimumtasemele, eelkõige riikidepõhise 
aruande ja läbipaistvate 
omandistruktuuride osas;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 69

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

69. peab kiiduväärseks 21. märtsil 2018 
komisjonis vastu võetud digimaksu paketti; 
taunib nõukogu52 väheseid edusamme ja 
suutmatust jõuda selle komisjoni paketi 
suhtes kokkuleppele; väljendab muret, et 
selle asemel kaalub nõukogu praegu 
ettepanekut, mis on oma ulatuselt palju 
vähem ambitsioonikas kui algne 
ettepanek ja parlamendi 13. detsembril 
2018. aastal vastu võetud selleteemaline 
seisukoht53; kutsub nõukogu üles need 
ettepanekud kiiresti vastu võtma;
____________
52 Majandus- ja rahandusküsimuste 
nõukogu järeldused, 4. detsember 2018.
53 Euroopa Parlamendi 13. detsembri 
2018. aasta seadusandlik resolutsioon 
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse teatavate 
digiteenuste osutamisest saadud tuludelt 
võetava digiteenuste maksu ühist 
süsteemi, Vastuvõetud tekstid, 
P8_TA(2018)0523.

69. peab kiiduväärseks 21. märtsil 2018 
komisjonis vastu võetud digimaksu paketti; 
taunib siiski asjaolu, et nõukogu otsustas 
ettepanekuid mitte vastu võtta ning 
keskendus selle asemel oma 
jõupingutustes üksnes OECD tasandile; 
kutsub nõukogu üles andma komisjonile 
volituse pidada kolmandate riikidega ELi 
nimel läbirääkimisi maksulepingute üle, 
et tagada terviklik ülemaailmne 
maksukeskkond ja viia märkimisväärse 
digitaalse kohalolu uus määratlus sisse 
kõikidesse maksulepingutesse, peale seda 
kui ühine määratlus on kokku lepitud;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71. kutsub liikmesriike üles kaaluma 
võimalust kehtestada tõhustatud koostöö 
raames digimaks, kui nõukogu ei jõua 
digiteenuste maksu suhtes kokkuleppele;

71. kutsub komisjoni üles esitama 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
116 alusel digimaksu kehtestamist 
käsitleva ettepaneku, sest nõukogus 
kokkuleppe puudumise ja konkurentsi 
moonutamise tingimused on pärast 
nõukogu (majandus- ja 
rahandusküsimused) 12. märtsi 2019. 
aasta kohtumist täidetud ning 
märkimisväärne arv liikmesriike on 
andnud teada riiklike digimaksu alaste 
meetmete võtmisest;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 75

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

75. märgib, et ELi tasandil on 
äriühingu tulumaksu nominaalmäär alates 
2000. aastast vähenenud 32 %, keskmiselt 
32 %-lt 2000. aastal 21,9 %-ni 2018. 
aastal56; väljendab muret mõju pärast, mida 
konkurents avaldab maksusüsteemide 
jätkusuutlikkusele ja nende võimalikule 
ülekanduvale mõjule teistele riikidele; 
mainib, et esimene G20/OECD juhitud 
maksubaasi kahanemise ja kasumi 
ümberpaigutamise projekt ei puudutanud 
seda nähtust; väljendab heameelt teadaande 
üle, et maksubaasi kahanemise ja kasumi 
ümberpaigutamise alane kõikehõlmav 
raamistik uurib eelarvamusevabalt peamisi 
maksustamisõigusi, mis tugevdaksid 
jurisdiktsioonide suutlikkust maksustada 
2020. aastaks57 tulusid juhul, kui teine 
jurisdiktsioon kohaldab nende tulude 
suhtes madalamat maksumäära, mille 
puhul on tegemist minimaalse tegeliku 
maksustamisega; märgib, et nagu on 
mainitud maksubaasi kahanemise ja 
kasumi ümberpaigutamise alases 
kõikehõlmavas raamistikus, ei muuda 
praegune OECD juhitav töö tõsiasja, et 
riigid või jurisdiktsioonid võivad endiselt 
vabalt kehtestada oma maksumäärasid või 
mitte üldse omada äriühingu tulumaksu 
süsteemi58;

75. tunnistab, et kuigi hiljutised 
mitmepoolsed algatused on keskendunud 
maksustamise vältimisele (maksubaasi 
kahanemine ja kasumi ümberpaigutamine 
– BEPS), on maksukonkurents, mida 
teostatakse seadusjärgsete määrade 
vähendamise ja erimaksusüsteemide 
leviku kaudu, veelgi suurem mure, sest 
see toob kaasa avaliku sektori 
eelarvetulude suurema vähenemise1a; 
märgib, et hiljutiste hinnangute kohaselt 
võrdub maksutulu üldine vähenemine, 
mis tuleneb maksustamise vältimisest 
kuni 10 % ulatuses ettevõtte tulumaksust, 
seadusega ettenähtud määra kärpimisega 
umbes 2,5 %1b; märgib, et ELi tasandil on 
äriühingu tulumaksu nominaalmäär alates 
2000. aastast vähenenud 32 %, keskmiselt 
32 %-lt 2000. aastal 21,9 %-ni 2018. 
aastal56; väljendab muret mõju pärast, mida 
konkurents avaldab maksusüsteemide 
jätkusuutlikkusele ja nende võimalikule 
ülekanduvale mõjule teistele riikidele; 
mainib, et esimene G20/OECD juhitud 
maksubaasi kahanemise ja kasumi 
ümberpaigutamise projekt ei puudutanud 
seda nähtust; väljendab heameelt teadaande 
üle, et maksubaasi kahanemise ja kasumi 
ümberpaigutamise alane kõikehõlmav 
raamistik uurib eelarvamusevabalt peamisi 
maksustamisõigusi, mis tugevdaksid 
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56 „Taxation trend in the European Union“ 
(Maksustamise suundumus Euroopa 
Liidus), tabel 3: Top statutory corporate 
income tax rates (including surcharges) 
(Kõrgeimad seadusega ettenähtud 
äriühingu tulumaksumäärad, (sh lisatasud), 
1995–2018, Euroopa Komisjon 2018.
57 23. jaanuaril 2019. aastal avaldatud 
poliitikadokument majanduse 
digitaliseerimisega seotud 
maksuprobleemide lahendamise kohta.
58 Samas.

jurisdiktsioonide suutlikkust maksustada 
2020. aastaks57 tulusid juhul, kui teine 
jurisdiktsioon kohaldab nende tulude 
suhtes madalamat maksumäära, mille 
puhul on tegemist minimaalse tegeliku 
maksustamisega; märgib, et nagu on 
mainitud maksubaasi kahanemise ja 
kasumi ümberpaigutamise alases 
kõikehõlmavas raamistikus, ei muuda 
praegune OECD juhitav töö tõsiasja, et 
riigid või jurisdiktsioonid võivad endiselt 
vabalt kehtestada oma maksumäärasid või 
mitte üldse omada äriühingu tulumaksu 
süsteemi58;

______________
1a Rahvusvaheline Valuutafond, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon, 2015, Measuring and 
Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 „Taxation trend in the European Union“ 
(Maksustamise suundumus Euroopa 
Liidus), tabel 4: Top statutory corporate 
income tax rates (including surcharges) 
(Kõrgeimad seadusega ettenähtud 
äriühingu tulumaksumäärad, (sh lisatasud), 
1995–2018, Euroopa Komisjon 2018.
57 23. jaanuaril 2019. aastal avaldatud 
poliitikadokument majanduse 
digitaliseerimisega seotud 
maksuprobleemide lahendamise kohta.
58 Samas.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79. kutsub komisjoni üles hindama 
nominaalsete maksumäärade vähendamise 
nähtust ja selle mõju tegelikele 
maksumääradele ELis ning esitama 
vajaduse korral ettepanekuid nii ELi 
siseselt kui ka kolmandate riikide suhtes 
kehtivate kaitsevahendite kohta, 
sealhulgas ranged kuritarvituste vastased 
eeskirjad, kaitsemeetmed, näiteks 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
käsitlevad rangemad eeskirjad, ning 
soovitus maksulepingute muutmise kohta;

79. kutsub komisjoni üles hindama 
nominaalsete maksumäärade vähendamise 
nähtust ja selle mõju tegelikele 
maksumääradele ELis ning esitama 
vastavalt sellele seadusandliku paketi, 
sealhulgas ranged kuritarvituste vastased 
eeskirjad, kaitsemeetmed, näiteks 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
käsitlevad rangemad eeskirjad või tulu 
kaasamise eeskirjad, lisaks soovitusele 
muuta maksulepinguid, et tagada tegeliku 
maksustamise miinimumtase;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 79 a. on seisukohal, et maksubaasi 
ülemaailmse koordineerimisega 
OECD/BEPSi projekti tulemusena peaks 
kaasnema maksumäärade parem 
kooskõlastamine, et saavutada suurem 
tõhusus; kutsub liikmesriike üles tegema 
komisjoniga koostööd, et määrata ELi 
tasandil kindlaks minimaalse tegeliku 
maksustamise õiglane määr ja edendada 
sellist standardit ülemaailmsel tasandil; 
on veendunud, et see maksumäär ei tohiks 
olla alla 18 % ettevõtte puhaskasumist;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 117 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 117 a. väljendab kahetsust selle pärast, et 
komisjon ei suutnud kasutada riigiabi 
eeskirju maksumeetmete vastu, millega 
moonutatakse tõsiselt konkurentsi, ning et 
komisjon kohaldab neid eeskirju üksnes 
konkreetsete omadustega valitud 
juhtumite puhul, et muuta asjaomase riigi 
tavasid; kutsub komisjoni üles tegema 
kõik endast oleneva, et nõuda tagasi 
põhjendamatult antud riigiabi, sealhulgas 
kõigi LuxLeaksi skandaalis nimetatud 
äriühingute puhul, et tagada võrdsed 
võimalused; kutsub samuti komisjoni üles 
andma liikmesriikidele ja turuosalistele 
täiendavaid suuniseid riigiabi eeskirjade 
kohaldamise ja selle kohta, mida see 
tähendab äriühingute maksuplaneerimise 
tavade jaoks;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 117 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 117 b. kutsub üles reformima 
konkurentsiõigust, et laiendada riigiabi 
eeskirjade kohaldamisala, et oleks 
võimalik jõulisemalt tegutseda 
hargmaistele ettevõtjatele antava 
kahjuliku maksualase riigiabi vastu, mis 
hõlmab ka maksualaseid eelotsuseid;

Or. en



AM\1180250ET.docx PE637.644v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.3.2019 A8-0170/32

Muudatusettepanek 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 120 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 120 a. soovitab, et iga offshore-struktuuri 
rajav üksus peaks esitama pädevatele 
asutustele sellise otsuse õigustatud 
põhjused, tagamaks, et offshore-kontosid 
ei kasutata rahapesu ega maksudest 
kõrvalehoidumisega seotud eesmärkidel;

Or. en



AM\1180250ET.docx PE637.644v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.3.2019 A8-0170/33

Muudatusettepanek 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 199 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 199 a. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku vabasadamate süsteemi kiireks 
järkjärguliseks kaotamiseks ELis;
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