
 

RE\1170354ET.docx  PE631.544v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Istungidokument 
 

B8-0551/2018 

27.11.2018 

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel 

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 

majanduskuritegevuse ja kehtiva õigusraamistiku nõrkade kohtade kohta cum-

ex skandaali valguses 

(2018/2900(RSP)) 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

fraktsiooni PPE nimel 

Nils Torvalds 
fraktsiooni ALDE nimel 

 



 

PE631.544v01-00 2/3 RE\1170354ET.docx 

ET 

B8-0551/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon majanduskuritegevuse ja kehtiva õigusraamistiku 

nõrkade kohtade kohta cum-ex skandaali valguses 

(2018/2900(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 2014. aasta direktiivi 2014/107/EL, millega 

muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas1 (DAC2), 

– võttes arvesse nõukogu 25. mai 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/822, millega 

muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas aruantavate piiriüleste skeemide puhul2 (DAC6), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et cum-ex osutab sellisele aktsiatega kauplemisele, mille eesmärk on varjata 

tegelikku omanikku ja võimaldada mõlemal poolel taotleda soodustust kapitali 

kasvutulu maksult, mida maksti ainult üks kord; 

B. arvestades, et cum-ex skandaal toodi üldsuse ette ühisuurimise tulemusena, milles 

osalesid 12 Euroopa riigi uudistekanalid ja 38 ajakirjanikku; 

C. arvestades, et teadaolevalt on cum-ex maksuskeemi tõttu maksutulu kaotanud 11 

liikmesriiki summas 55,2 miljardit eurot; 

D. arvestades, et cum-ex skeemidel on teatavad maksupettuse tunnused, kuid puuduvad 

otsesed tõendid riigisisese või liidu õiguse rikkumise kohta; 

E. arvestades, et teises halduskoostöö direktiivis (DAC2) nõutakse, et ELi liikmesriigid 

saaksid alates 2017. aasta septembrist igal aastal oma finantsasutustelt teavet ja 

vahetaksid seda maksumaksja elukohaliikmesriigiga; 

F. arvestades, et kuuendas halduskoostöö direktiivis (DAC6) nõutakse, et iga isik, kes 

töötab välja eelnevalt kindlaks määratud tunnustega aruantava piiriülese skeemi, 

turustab või korraldab aruantavat piiriülest skeemi või teeb selle rakendamiseks 

kättesaadavaks või kes juhib selle rakendamist, teavitaks sellest skeemist riiklikke 

pädevaid asutusi; 

G. arvestades, et finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist 

käsitleva erikomisjoni (TAX3) mandaat hõlmab otseselt küsimusi, mis tekivad tema 

ametiaja jooksul ja kuuluvad tema pädevusse; 

1. on sügavalt mures liikmesriikides maksutuluna saamata jäänud summade pärast, millest 

on avalikult teada antud ja mis ulatuvad mõne meediakanali hinnangul 55,2 miljardi 

                                                 
1 ELT L 359, 16.12.2014, lk 1. 
2 ELT L 139, 5.6.2018, lk 1. 
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 ET 

euroni, kujutades endast Euroopa sotsiaalsele turumajandusele suurt lööki; 

2. palub asjassepuutuvatel riiklikel ja ELi institutsioonidel uurida, kas riigisisest või liidu 

õigust on rikutud; 

3. rõhutab asjaolu, et need paljastused ei mõjuta ELi finantssüsteemi stabiilsust; 

4. palub, et liikmesriigid rakendaksid kohustuslikku automaatset teabevahetust 

maksuvaldkonnas tulemuslikult; 

5. palub riikide maksuhalduritel kasutada täielikult ära kõik võimalused, mida DAC6 

seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas aruantavate 

piiriüleste skeemide puhul annab; 

6. palub, et ka TAX3 erikomisjon annaks cum-ex paljastustele hinnangu ning lisaks 

tulemused ja asjakohased soovitused oma lõppraportisse; 

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

 


