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235. nõuab, et hinnataks pikaajalisi 
eesmärke, mis viiksid rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse 
raamistiku tugevdamiseni, nagu seda on 
mainitud aruteludokumendis 
rahapesuvastase võitluse ja 
usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalveasutuste tõhusa koostöökava 
võimalike elementide kohta126, näiteks ELi 
tasandi mehhanismi loomist, et 
finantssektori üksuste rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse 
järelevalveasutuste tegevust paremini 
kooskõlastada, eriti olukordades, kus 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase 
võitluse probleemid võivad kaasa tuua 
piiriüleseid tagajärgi, ning rahapesu 
tõkestamise järelevalve võimalikku 
tsentraliseerimist olemasoleva või uue liidu 
organi kaudu, kellel on volitus jõustada 
liikmesriikides ühtlustatud eeskirju ja 
tavasid; on seisukohal, et selle mehhanismi 
loomise korral tuleks talle eraldada 
piisavad inim- ja rahalised ressursid, et ta 
saaks oma ülesandeid tulemuslikult täita;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 

235. nõuab, et hinnataks pikaajalisi 
eesmärke, mis viiksid rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse 
raamistiku tugevdamiseni, nagu seda on 
mainitud aruteludokumendis 
rahapesuvastase võitluse ja 
usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalveasutuste tõhusa koostöökava 
võimalike elementide kohta126, näiteks ELi 
tasandi mehhanismi loomist, et 
finantssektori üksuste rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse 
järelevalveasutuste tegevust paremini 
kooskõlastada, eriti olukordades, kus 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase 
võitluse probleemid võivad kaasa tuua 
piiriüleseid tagajärgi, ning rahapesu 
tõkestamise järelevalve võimalikku 
tsentraliseerimist olemasoleva või uue liidu 
organi kaudu, kellel on volitus jõustada 
liikmesriikides ühtlustatud eeskirju ja 
tavasid; toetab edasiste jõupingutuste 
tegemist rahapesuvastase järelevalve 
tsentraliseerimiseks ja on seisukohal, et 
sellise mehhanismi loomise korral tuleks 
talle eraldada piisavad inim- ja rahalised 
ressursid, et ta saaks oma ülesandeid 
tulemuslikult täita;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

303. kiidab heaks käitumisjuhendi 
töörühma hiljutised selgitused õiglaste 
maksustamiskriteeriumide kohta, eriti 
majandusliku sisu puudumise kohta 
jurisdiktsioonides, kus puudub ettevõtte 
tulumaksumäär või selle määr on lähedal 
0 %-le; kutsub liikmesriike üles tegema 
pingutusi ELi loetelukriteeriumide järk-
järguliseks parandamiseks, et see hõlmaks 
igasugust kahjulikku maksukäitumist144;

__________________
144 Töö nõukogu 8. novembri 2016. aasta 
järelduste 14166/16 õiglase maksustamise 
kriteeriumidega 2.1 ja 2.2.

303. kiidab heaks käitumisjuhendi 
töörühma hiljutised selgitused õiglaste 
maksustamiskriteeriumide kohta, eriti 
majandusliku sisu puudumise kohta 
jurisdiktsioonides, kus puudub ettevõtte 
tulumaksumäär või selle määr on lähedal 0 
%-le; kutsub liikmesriike üles tegema 
pingutusi ELi loetelukriteeriumide järk-
järguliseks parandamiseks, et see hõlmaks 
igasugust kahjulikku maksukäitumist144, 
eeskätt lisades üksikasjaliku 
majandusanalüüsi, mis käsitleb 
maksustamise vältimise ja 0 %-lise 
maksumäära või ettevõtte tulumaksu 
puudumise soodustamist eraldiseisva 
kriteeriumina;

__________________
144 Töö nõukogu 8. novembri 2016. aasta 
järelduste 14166/16 õiglase maksustamise 
kriteeriumidega 2.1 ja 2.2.
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/et/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/et/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/et/pdf
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 310

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

310. tuletab meelde teadusuuringut, 
millest ilmneb, et maksustamise vältimine 
kuue ELi liikmesriigi kaudu põhjustab 
ülejäänud 22 liikmesriigis 42,8 miljardit 
eurot saamata jäänud maksutulu150, mis 
tähendab, et nende riikide maksete 
netopositsiooni saab kompenseerida 
kahjumiga, mida nad tekitavad teiste 
liikmesriikide maksubaasile;

__________________
150 T. Tørsløvi, L. Wieri ja G Zucmani 
käsitluse „The missing profits of nations“ 
(Riikide saamata jäänud kasum) esimeses 
osas märgitakse, et kasutades 
nüüdisaegseid makromajanduslikke 
mudeleid ja avaldatud maksebilanssidest 
saadud andmeid, küünib üleilmne aastatulu 
umbes 200 miljardi USA dollarini ja 
maksuparadiisi kaudu suunatud 
välismaised otseinvesteeringud küünivad 
10–30 %-ni kõigist välismaistest 
otseinvesteeringutest. Need arvud on 
suuremad kui varasemad hinnangud, kus 
on kasutatud muid meetodeid.

310. tuletab meelde teadusuuringut, 
millest ilmneb, et maksustamise vältimine 
kuue ELi liikmesriigi kaudu põhjustab 
ülejäänud 22 liikmesriigis 42,8 miljardit 
eurot saamata jäänud maksutulu150, mis 
tähendab, et nende riikide maksete 
netopositsiooni saab kompenseerida 
kahjumiga, mida nad tekitavad teiste 
liikmesriikide maksubaasile; märgib 
näiteks, et Madalmaad tekitavad liidule 
tervikuna 11,2 miljardi euro suuruse 
netokulu, mis tähendab, et see riik võtab 
teistelt liikmesriikidelt maksutulu 
hargmaiste ettevõtete ja nende 
aktsionäride kasuks;
__________________
150 T. Tørsløvi, L. Wieri ja G Zucmani 
käsitluse „The missing profits of nations“ 
(Riikide saamata jäänud kasum) esimeses 
osas märgitakse, et kasutades 
nüüdisaegseid makromajanduslikke 
mudeleid ja avaldatud maksebilanssidest 
saadud andmeid, küünib üleilmne aastatulu 
umbes 200 miljardi USA dollarini ja 
maksuparadiisi kaudu suunatud 
välismaised otseinvesteeringud küünivad 
10–30 %-ni kõigist välismaistest 
otseinvesteeringutest. Need arvud on 
suuremad kui varasemad hinnangud, kus 
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312. tuletab meelde, et komisjon on 
kritiseerinud seitset liikmesriiki151 – 
Belgiat, Iirimaad, Küprost, Luksemburgi, 
Madalmaid, Maltat ja Ungarit – nende 
maksusüsteemide puuduste eest, väites, et 
need riigid kahjustavad Euroopa ühtse turu 
terviklikkust; on seisukohal, et neid 
jurisdiktsioone võib pidada ka agressiivse 
maksuplaneerimise ülemaailmseks 
hõlbustamiseks;

__________________
151 Riigiaruanne Belgia kohta; Riigiaruanne 
Küprose kohta; Riigiaruanne Ungari kohta; 
Riigiaruanne Iirimaa kohta; Riigiaruanne 
Luksemburgi kohta; Riigiaruanne Malta 
kohta; Riigiaruanne Madalmaade kohta;

312. tuletab meelde, et komisjon on 
kritiseerinud seitset liikmesriiki151– 
Belgiat, Iirimaad, Küprost, Luksemburgi, 
Madalmaid, Maltat ja Ungarit – nende 
maksusüsteemide puuduste eest, väites, et 
need riigid kahjustavad Euroopa ühtse turu 
terviklikkust; on seisukohal, et neid 
jurisdiktsioone võib pidada ka agressiivse 
maksuplaneerimise ülemaailmseks 
hõlbustamiseks; rõhutab, et komisjon on 
tunnistanud, et osa eelnimetatud 
liikmesriike on võtnud vastuseks 
komisjoni kriitikale meetmeid oma 
maksusüsteemide parandamiseks1a; võtab 
teadmiseks, et hiljutises teadusuuringus 
tuvastati viis ELi liikmesriiki äriühingute 
maksuparadiisina: Iirimaa, Küpros, 
Luksemburg, Madalmaad ja Malta; 
rõhutab, et nende liikmesriikide 
väljavalimiseks kasutatud kriteeriumid ja 
metoodika hõlmas nende kahjulike 
maksutavade ning selliste meetmete 
põhjalikku hindamist, mis soodustavad 
agressiivset maksuplaneerimist ja 
majandusvoogude moonutamist, võttes 
aluseks Eurostati andmed, mis hõlmavad 
riiki sisse ja riigist välja suunatud suurte 
otseinvesteeringute, litsentsitasude, 
intressimaksete ja dividendivoogude 
kombinatsiooni; kutsub komisjoni üles 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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käsitlema vähemalt neid viit liikmesriiki 
ELi maksuparadiisidena, kuni 
rakendatakse olulisi maksureforme;
__________________
151 Riigiaruanne Belgia kohta; Riigiaruanne 
Küprose kohtaRiigiaruanne Ungari kohta; 
Riigiaruanne Iirimaa kohta; Riigiaruanne 
Luksemburgi kohta; Riigiaruanne Malta 
kohta; Riigiaruanne Madalmaade kohta;
1a Vt 2019. aasta riigiaruannet Belgia 
kohta; 2019. aasta riigiaruanne Küprose 
kohta; 2019. aasta riigiaruanne Ungari 
kohta; 2019. aasta riigiaruanne Iirimaa 
kohta; 2019. aasta riigiaruanne 
Luksemburgi kohta; 2019. aasta 
riigiaruanne Malta kohta; 2019. aasta 
riigiaruanne Madalmaade kohta
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1b 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens
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