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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid:  

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Volitus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartat, eriti õigust isikuandmete kaitsele 

ja ettevõtlusvabadust, 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Piiriülese maksustamise vältimisega, 

agressiivse maksuplaneerimisega ja 

kahjustava maksukonkurentsiga seotud 

probleemide hulk on märgatavalt 

suurenenud ning need on muutunud 

suureks mureküsimuseks liidus ja kogu 

maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu 

vähenevad liikmesriikide maksutulud 

märgatavalt ja see takistab neil 

majanduskasvu soodustava maksupoliitika 

kohaldamist. Maksustamisest lähtuvaid 

struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks 

on see, et eelotsuse teinud riikides 

maksustatakse kunstlikult suuri 

sissetulekusummasid väikese 

maksumääraga ja muudes asjaomastes 

riikides maksustatakse kunstlikult väike 

osa sissetulekust. Seepärast on hädavajalik 

muuta süsteem läbipaistvamaks. Selleks 

tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 

2011/16/EL13 loodud vahendeid ja 

mehhanisme. 

(1) Piiriülese maksustamise vältimisega, 

agressiivse maksuplaneerimisega ja 

kahjulike maksutavadega seotud 

probleemide hulk on märgatavalt 

suurenenud ning need on muutunud 

suureks mureküsimuseks liidus ja kogu 

maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu 

vähenevad liikmesriikide maksutulud 

märgatavalt ja see takistab neil 

majanduskasvu soodustava maksupoliitika 

kohaldamist. Mõnede maksustamisest 

lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste 

tulemuseks on siiski olnud see, et eelotsuse 

teinud, seda muutnud või uuendanud 

riigis maksustatakse kunstlikult suuri 

sissetulekusummasid madala 

maksumääraga ja muudes asjaomastes 

riikides maksustatakse kunstlikult väike 

osa sissetulekust. Seepärast on hädavajalik 

muuta süsteem läbipaistvamaks ja võtta 

täiendavaid meetmeid ELi tasandil. 

Kaotada tuleks ebaseaduslikud 

maksustamise vältimise mudelid. Selleks 

tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 
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2011/16/EL13 loodud vahendeid ja 

mehhanisme. 

________________ ________________ 

13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. 

veebruar 2011, maksustamisalase 

halduskoostöö kohta ja direktiivi 

77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(ELT L 64, 11.3.2011, lk 1). 

13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. 

veebruar 2011, maksustamisalase 

halduskoostöö kohta ja direktiivi 

77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(ELT L 64, 11.3.2011, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa Ülemkogu rõhutas 18. 

detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist 

vajadust suurendada maailmas ja liidus 

jõupingutusi võitluses maksustamise 

vältimisega ja agressiivse 

maksuplaneerimisega. Süsteemi 

läbipaistvuse tähtsust rõhutades väljendas 

Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni 

kavatuse üle teha ettepanek maksuotsuseid 

käsitleva teabe automaatse vahetamise 

kohta liidus. 

(2) Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 18. 

detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist 

vajadust suurendada maailmas ja Euroopas 

jõupingutusi võitluses maksustamise 

vältimisega ja agressiivse 

maksuplaneerimisega. Süsteemi 

läbipaistvuse tähtsust rõhutades väljendas 

Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni 

kavatuse üle teha ettepanek maksuotsuseid 

käsitleva teabe automaatse vahetamise 

kohta liidus. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Direktiiviga 2011/16/EL on ette nähtud 

kohustuslik omaalgatuslik teabevahetus 

liikmesriikide vahel viiel konkreetsel juhul 

ja teatavate tähtaegade jooksul. Kui ühe 

liikmesriigi pädeval asutusel on alust 

oletada, et mõnes teises riigis tekib 

maksukahjum, vahetatakse juba praegu 

omaalgatuslikult teavet selliste olemuselt 

piiriüleste maksuotsuste puhul, mille 

liikmesriik teeb mõne konkreetse 

maksumaksja suhtes seoses maksusätete 

(3) Direktiiviga 2011/16/EL on ette nähtud 

kohustuslik omaalgatuslik teabevahetus 

liikmesriikide vahel viiel konkreetsel juhul 

ja teatavate tähtaegade jooksul ning selles 

on selgitatud, et liikmesriikidel ei ole 

vabadust teha sihipäratuid päringuid või 

taotleda teavet, mis tõenäoliselt ei ole 

konkreetse maksumaksja maksuasjade 

puhul asjakohane. Kui ühe liikmesriigi 

pädeval asutusel on alust oletada, et mõnes 

teises riigis tekib maksukahjum, 
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edasise tõlgendamise või kohaldamisega. vahetatakse juba praegu omaalgatuslikult 

teavet selliste olemuselt piiriüleste 

maksuotsuste puhul, mille liikmesriik teeb 

mõne konkreetse maksumaksja suhtes 

seoses maksusätete edasise tõlgendamise 

või kohaldamisega. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Selleks et mitte vähendada piiriüleseid 

eelotsuseid ja siirdehindade 

eelkokkuleppeid käsitleva teabe 

kohustusliku automaatse vahetamise 

tõhusust, ei tohiks sellise teabevahetuse 

suhtes kohaldada võimalust teabe 

edastamisest keelduda juhul, kui sellega 

kaasneks äri-, tööstus- või kutsesaladuse 

või ärimeetodi avalikustamine või kui 

teabe avalikustamine oleks vastuolus 

avaliku korraga. Sellise teabe piiratus, 

mida tuleb jagada kõikide liikmesriikidega, 

peaks tagama kõnealuste ärihuvide piisava 

kaitse. 

(5) Selleks et mitte vähendada piiriüleseid 

eelotsuseid ja siirdehindade 

eelkokkuleppeid käsitleva teabe 

kohustusliku automaatse vahetamise 

tõhusust, rolli ja nõuetekohast toimimist, 

ei tohiks sellise teabevahetuse suhtes 

kohaldada võimalust teabe edastamisest 

keelduda juhul, kui sellega kaasneks äri-, 

tööstus- või kutsesaladuse või ärimeetodi 

avalikustamine või kui teabe 

avalikustamine oleks vastuolus avaliku 

korraga. Sellise teabe piiratus, mida tuleb 

jagada kõikide liikmesriikidega, peaks 

tagama kõnealuste ärihuvide piisava kaitse 

miinimumtasemel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Eelotsustega tagatakse õiguse 

järjepidev ja läbipaistev kohaldamine. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Läbipaistvad maksueeskirjad 

tagavad maksumaksjatele ja ettevõtetele 

õiguskindluse ning tekitavad 

investeeringuid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et saada maksimaalset kasu 

piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade 

eelkokkuleppeid käsitleva teabe 

kohustuslikust automaatsest vahetamisest, 

tuleks teavet edastada kohe pärast 

kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete 

sõlmimist, mistõttu tuleks kehtestada 

teabeedastuse korrapärased ajavahemikud. 

(6) Selleks et saada maksimaalset kasu 

piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade 

eelkokkuleppeid käsitleva teabe 

kohustuslikust automaatsest vahetamisest, 

tuleks teave edastada viivitamata pärast 

kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete 

sõlmimist. Nõude täitmata jätmise 

juhtudeks võib näha ette tõhusad ja 

tulemuslikud õigusjärelmid.  

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Liikmesriigid peaksid edastamisele 

kuuluvat põhiteavet vahetama ka 

komisjoniga. See võimaldaks komisjonil 

mis tahes ajal jälgida ja hinnata 

piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade 

eelkokkuleppeid käsitleva teabe 

automaatset vahetamist. Selline teabe 

edastamine ei vabasta liikmesriiki 

kohustusest teatada komisjonile mis tahes 

riigiabist. 

(8) Liikmesriigid peaksid põhiteavet 

vahetama maksuküsimuste jaoks loodava 

uue läbipaistva ja turvalise keskregistriga. 

Aluslepingute kohaselt on komisjoni roll 

püüda tagada liidu õiguse nõuetekohane 

kohaldamine kodanike huvides. Selleks 

peaks komisjon astuma vajalikke samme 

ja jälgima õiguse järgimist maksustamise 

vältimise probleemiga tegelemise 

eesmärgil, austades samas 

maksusuveräänsust. Liikmesriikide 

maksusuveräänsuse aluspõhimõtet tuleb 

otseste maksude puhul kaitsta ja 

subsidiaarsuse põhimõtet ei tohi ohtu 

seada. Komisjon peaks tõhusalt ja rangelt 
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kohaldama ELi riigiabi eeskirju, et 

võidelda agressiivse 

maksuplaneerimisega. Äärmiselt oluline 

on, et ettevõtted maksaksid makse riikides, 

kus nad kasumit teenivad. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Teabe saanud liikmesriigi tagasiside 

teabe edastanud liikmesriigile on vajalik 

automaatse teabevahetussüsteemi 

tulemuslikuks toimimiseks. Seepärast on 

asjakohane näha ette meetmed, mis 

võimaldavad anda tagasisidet juhul, kui 

teavet on kasutatud, aga mingit tagasisidet 

ei ole võimalik anda direktiivi 2011/16/EL 

kehtivate sätete alusel. 

(9) Teabe saanud liikmesriigi tagasiside 

teabe edastanud liikmesriigile on vajalik 

automaatse teabevahetussüsteemi 

tulemuslikuks toimimiseks, sest see 

ergutab liikmesriikidevahelist 

halduskoostööd. Seepärast on asjakohane 

näha ette meetmed, mis võimaldavad anda 

tagasisidet juhul, kui teavet on kasutatud, 

aga mingit tagasisidet ei ole võimalik anda 

direktiivi 2011/16/EL kehtivate sätete 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik 

asjaolud, mis võiksid takistada piiriüleseid 

eelotsuseid ja siirdehindade 

eelkokkuleppeid käsitleva teabe 

kohustuslikku automaatset vahetamist 

tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult. 

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik 

asjaolud, mis võiksid takistada piiriüleseid 

eelotsuseid ja siirdehindade 

eelkokkuleppeid käsitleva teabe 

kohustuslikku automaatset vahetamist 

tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult 

eesmärgiga tõhustada koostööd ja 

suurendada läbipaistvust, võttes 

miinimumstandardina arvesse OECD 

üldist automaatse teabevahetuse 

standardit ja samuti asjaolu, et 

liikmesriigid on kohustunud võtma 

meetmeid maksustamise vältimise 

ärahoidmiseks, rakendades G20 ja OECD 

riigipõhise aruandluse mudeleid ning 



 

PE565.191v03-00 8/13 AD\1074851ET.doc 

ET 

kaaludes võimalust minna nendest 

kaugemale. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Arvesse tuleks võtta Rootsi 

parlamendi poolt protokolli nr 2 artikli 6 

alusel edastatud põhjendatud arvamust 

subsidiaarsuse põhimõtte kohta, kus ta 

kinnitab, et käesolev ettepanek jääb 

tulemusliku teabevahetuse saavutamiseks 

vajalikesse piiridesse, ent märgib samas, 

et kui teabe esitamise nõue on üldise 

iseloomuga, võib sellega kaasneda nii 

suur hulk teavet, et see takistab eesmärgi 

saavutamist; samuti väljendab Rootsi 

parlament oma põhjendatud arvamuses 

muret selle pärast, et praegune ettepanek 

läheb teatavates aspektides – muu hulgas 

näiteks pikk tagasiulatuvuse periood – 

vajalikust kaugemale. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 b) Äärmiselt oluline on, et 

liikmesriikide maksusuveräänsuse 

aluspõhimõtet kaitstakse otseste maksude 

puhul ja käesoleva ettepanekuga ei seata 

ohtu subsidiaarsuse põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Käesoleva direktiiviga järgitakse 

põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige 

püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt 

tagada õigus isikuandmete kaitsele ja 

ettevõtlusvabadus. 

(16) Käesoleva direktiiviga järgitakse 

põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige 

püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt 

tagada õigus isikuandmete kaitsele ja 

ettevõtlusvabadus. Isikuandmeid tuleb 

töödelda konkreetsetel, selgetel ja 

õiguspärastel eesmärkidel ning ainult 

juhul, kui see on vajalik ja asjakohane 

ega ole eesmärgi seisukohast ülemäärane. 

Neid õigusi tohiks piirata vaid juhul, kui 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 

52 lõikes 1 sätestatud tingimused on 

täidetud. Proportsionaalsuse põhimõttest 

lähtudes võib piiranguid seada juhul, kui 

need vastavad õigusaktides tunnustatud 

vajalikele ja tegelikele üldist huvi 

pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja 

kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 

s.o tõhusat liikmesriikidevahelist 

halduskoostööd siseturu nõuetekohase 

toimimisega kooskõlas olevatel 

tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt 

saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja 

tõhususe tõttu on seda parem saavutada 

liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 

s.o tõhusat liikmesriikidevahelist 

halduskoostööd siseturu nõuetekohase 

toimimisega kooskõlas olevatel 

tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt 

saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja 

tõhususe tõttu on seda parem saavutada 

Euroopa tasandil, võib liit võtta meetmeid 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 3 – punkt 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a 

kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe 

korrapärane edastamine varem 

kindlaksmääratud korrapäraste 

ajavahemike tagant teisele liikmesriigile 

ilma tema eelneva taotluseta. Artikli 8 

lõike 1 kohaldamisel on viide 

kättesaadavale teabele seotud edastava 

liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, 

mis on kättesaadav vastavalt kõnealuses 

liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist 

käsitlevatele menetlustele; 

a) artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a 

kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe 

korrapärane edastamine varem 

kindlaksmääratud korrapäraste 

ajavahemike tagant teisele liikmesriigile 

ilma tema eelneva taotluseta eesmärgiga 

saada kasu teabe korrapärasest ja 

nõuetekohasest automaatsest 

vahetamisest. Artikli 8 lõike 1 

kohaldamisel on viide kättesaadavale 

teabele seotud edastava liikmesriigi 

maksutoimikus oleva teabega, mis on 

kättesaadav vastavalt kõnealuses 

liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist 

käsitlevatele menetlustele; 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 

piiriülene eelotsus tehakse või 

siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või 

sellist otsust või kokkulepet muudetakse 

pärast käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäeva, edastab automaatse 

teabevahetuse kaudu sellekohase teabe 

kõikide teiste liikmesriikide pädevatele 

asutustele ja komisjonile. 

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 

piiriülene eelotsus tehakse või 

siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või 

sellist otsust või kokkulepet muudetakse 

pärast käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäeva, edastab automaatse 

teabevahetuse kaudu sellekohase teabe 

kõikide teiste liikmesriikide pädevatele 

asutustele ja loodavast uuest 

maksuküsimuste läbipaistvuse 

keskregistrist. Komisjon hindab ja jälgib 

automaatse teabevahetuse tegelikku 

kohaldamist. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe 

ka teiste liikmesriikide pädevatele 

asutustele ja komisjonile selliste piiriüleste 

eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete 

kohta, mis on tehtud või sõlmitud kümne 

aasta jooksul enne käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva, kuid mis on siis veel 

jõus. 

2. Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe 

ka teiste liikmesriikide pädevatele 

asutustele ja maksuküsimuste 

läbipaistvuse keskregistrile selliste 

piiriüleste eelotsuste ja siirdehindade 

eelkokkulepete kohta, mis on tehtud või 

sõlmitud viie aasta jooksul enne käesoleva 

direktiivi jõustumise kuupäeva, kuid mis 

on siis veel jõus ja kehtivad. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8a – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Pädev asutus, kellele on edastatud teave 

vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse 

korral elektrooniliselt ja viivitamata ning 

igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva 

jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist 

teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse 

teabe kättesaamise kohta.  

7. Pädev asutus, kellele on edastatud teave 

vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse 

korral elektrooniliselt ja viivitamata ning 

igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva 

jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist 

teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse 

teabe kättesaamise kohta, soodustades 

sellega tõhusa automaatse 

teabevahetussüsteemi toimimist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 23a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon peab talle käesoleva direktiivi 1. Komisjon peab talle käesoleva direktiivi 
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kohaselt edastatud teavet 

konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste 

suhtes kohaldatavate sätetega.  

kohaselt edastatud teavet 

konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste 

suhtes kohaldatavate sätetega, nagu on 

sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artiklis 8.  

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 25a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 25a 

 Käesolev direktiiv on kooskõlas OECD 

arengusuundadega ja selles võetakse 

arvesse OECD finantskontosid käsitleva 

automaatse teabevahetuse standardis 

sisalduvaid üksikasjalikke eeskirju.” 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9 b (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 25b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 25b 

 Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike 

võtmast täiendavaid meetmeid, et töötada 

välja riigisiseseid või lepingupõhiseid 

sätteid maksustamise vältimise 

ennetamiseks.” 
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