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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0221 

Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * 

Euroopa Parlamendi 12. mai 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2016)0025 – 

C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) 

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0025), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 113 ja 115, mille alusel 

nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0030/2016), 

– võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 

kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille 

kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0157/2016), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 293 lõiget 2; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Viimastel aastatel on maksupettuste ja 

maksudest kõrvalehoidumisega seotud 

probleemide hulk märgatavalt suurenenud 

ning see on muutunud suureks 

mureküsimuseks nii liidus kui ka üleilmsel 

tasandil. Automaatne teabevahetus on 

selles valdkonnas oluline töövahend ning 

oma 6. detsembri 2012. aasta teatises, mis 

sisaldas maksupettuste ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastase võitluse 

tõhustamise tegevuskava, rõhutas komisjon 

vajadust edendada jõuliselt automaatset 

teabevahetust kui tulevast Euroopa ja 

rahvusvahelist standardit maksudealase 

läbipaistvuse ja maksudealase teabe 

vahetamise alal. 22. mail 2013 väljendas 

Euroopa Ülemkogu oma järeldustes soovi, 

et automaatset teabevahetust laiendataks 

nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, 

pidades silmas maksupettuste, maksudest 

kõrvalehoidumise ja agressiivse 

maksuplaneerimise vastast võitlust. 

(1) Viimastel aastatel on maksupettuste, 

maksustamise vältimise ja maksudest 

kõrvalehoidumisega seotud probleemide 

hulk märgatavalt suurenenud ning see on 

muutunud suureks mureküsimuseks nii 

liidus kui ka üleilmsel tasandil. 

Automaatne teabevahetus on selles 

valdkonnas oluline töövahend ning oma 

6. detsembri 2012. aasta teatises, mis 

sisaldas maksupettuste ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastase võitluse 

tõhustamise tegevuskava, rõhutas komisjon 

vajadust edendada jõuliselt automaatset 

teabevahetust kui tulevast Euroopa ja 

rahvusvahelist standardit maksudealase 

läbipaistvuse ja maksudealase teabe 

vahetamise alal. 22. mail 2013 väljendas 

Euroopa Ülemkogu oma järeldustes soovi, 

et automaatset teabevahetust laiendataks 

nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, 

pidades silmas maksupettuste, maksudest 

kõrvalehoidumise ja agressiivse 

maksuplaneerimise vastast võitlust. 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Kuna rahvusvahelised kontsernid 

tegutsevad mitmes riigis, on neil võimalus 

tegelda agressiivse maksuplaneerimisega, 

mis ei ole võimalik siseriiklike äriühingute 

jaoks. Kui rahvusvahelised kontsernid 

sellega tegelevad, siis kõige rohkem on 

mõjutatud täielikult kodumaised 

äriühingud, tavaliselt väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad (VKEd), kuna nende 

maksukoormus on kõrgem kui 

rahvusvahelistel kontsernidel. Teisalt võib 

väheneda kõikide liikmesriikide maksutulu 

(2) Kuna rahvusvahelised kontsernid 

tegutsevad mitmes riigis, on neil võimalus 

tegelda agressiivse maksuplaneerimisega, 

mis ei ole võimalik siseriiklike äriühingute 

jaoks. Kui rahvusvahelised kontsernid 

sellega tegelevad, siis kõige rohkem on 

mõjutatud täielikult kodumaised 

äriühingud, tavaliselt väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad (VKEd), kuna nemad 

maksavad tavaliselt tegelikku 

maksumäära, mis on palju lähemal 

seadusjärgsele maksumäärale, mis toob 



 

 

ning on oht, et tekib konkurents 

rahvusvaheliste kontsernide meelitamiseks, 

pakkudes neile täiendavaid 

maksusoodustusi. Seetõttu tekib probleem 

siseturu nõuetekohase toimimisega. 

kaasa siseturu moonutused ja toimimise 

häired, samuti VKEsid kahjustavad 

konkurentsimoonutused. 

Konkurentsimoonutuste vältimiseks ei 

tohiks siseriiklikud äriühingud olla 

ebasoodsamas olukorras oma suuruse või 

piiriülese kaubanduse puudumise tõttu. 

Lisaks võib väheneda kõikide 

liikmesriikide maksutulu ning on oht, et 

liikmesriikide vahel tekib ebaaus 

konkurents rahvusvaheliste kontsernide 

meelitamiseks, pakkudes neile täiendavaid 

maksusoodustusi. Seetõttu tekib probleem 

siseturu nõuetekohase toimimisega. 

Sellega seoses tuleks rõhutada, et 

komisjon vastutab siseturu tõrgeteta 

toimimise eest. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Liidu jaoks on äärmiselt tähtis, et 

maksueeskirjad ei takistaks kasvu ja 

investeeringuid, ei asetaks liidu 

äriühinguid ebasoodsamasse 

konkurentsiolukorda ega suurendaks 

topeltmaksustamise ohtu ning et need 

aitaksid minimeerida äriühingute kulusid 

ja halduskoormust. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liidu maksuhaldurid vajavad 

põhjalikku ja asjakohast teavet 

rahvusvaheliste kontsernide struktuuri, 

siirdehindade poliitika ja tehtud 

sisetehingute kohta nii ELis kui ka 

väljaspool ELi. See teave võimaldab 

maksuhalduril reageerida kahjulikele 

maksutavadele, tehes muutusi õigusaktides 

või asjakohaseid riskihinnanguid ja 

(3) Liikmesriikide maksuhaldurid vajavad 

põhjalikku ja asjakohast teavet 

rahvusvaheliste kontsernide struktuuri, 

siirdehindade poliitika, maksukokkulepete, 

maksuvähenduste ja tehtud sisetehingute 

kohta nii liidus kui ka väljaspool. See teave 

võimaldab maksuhalduril reageerida 

kahjulikele maksutavadele, tehes muutusi 

õigusaktides või asjakohaseid 



 

 

maksuauditeid, ning teha kindlaks, kas 

ettevõtted on kasutanud võtteid, millega on 

märkimisväärne osa tulust kunstlikult 

ümber suunatud maksusoodsamasse 

keskkonda. 

riskihinnanguid ja maksuauditeid, ning 

teha kindlaks, kas ettevõtted on kasutanud 

võtteid, millega on märkimisväärne osa 

tulust kunstlikult ümber suunatud 

maksusoodsamasse keskkonda. Komisjonil 

peaks olema juurdepääs ka liikmesriikide 

maksuhaldurite vahel vahetatud teabele, 

et tagada asjaomaste 

konkurentsieeskirjade täitmine. Komisjon 

peaks käsitlema seda teavet 

konfidentsiaalsena ja võtma kõik 

asjakohased meetmed selle teabe 

kaitsmiseks. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Suurem läbipaistvus maksuhaldurite 

suhtes võiks motiveerida rahvusvahelisi 

kontserne ka teatavatest võtetest loobuma 

ning kandma kasumi saamise riigis õiglast 

maksukoormat. Rahvusvaheliste 

kontsernide läbipaistvuse suurendamisel on 

seega oluline osa maksubaasi kahanemise 

ja kasumi ümberpaigutamise vastases 

võitluses. 

(4) Liikmesriikide maksuhalduritele ja 

komisjonile esitatav ja nende vahel 

vahetatav piisav teave võiks motiveerida 

rahvusvahelisi kontserne ka teatavatest 

võtetest loobuma ning maksma makse 

väärtuse loomise riigis. See suurendaks ka 

surve avaldamist liikmesriikide vahel ning 

juhiks finantsturgude tähelepanu 

rahvusvaheliste kontsernide 

fiskaalvastutusele. Rahvusvaheliste 

kontsernide läbipaistvuse suurendamisel 

ilma liidu konkurentsivõimet 

kahjustamata on seega oluline osa 

maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise ning lõpuks 

maksustamise vältimise vastases võitluses. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Riikide lõikes esitatavas aruandes 

peaksid rahvusvahelised kontsernid 

esitama igal aastal ja iga 

maksujurisdiktsiooni kohta, kus nad äri 

ajavad, tulude summa, kasumi enne 

(6) Riikide lõikes esitatavas aruandes 

peaksid rahvusvahelised kontsernid 

esitama igal aastal ja iga 

maksujurisdiktsiooni kohta, kus nad äri 

ajavad, tulude summa, kasumi enne 



 

 

tulumaksu ning makstud ja kogunenud 

tulumaksu. Samuti peaksid 

rahvusvahelised kontsernid teatama oma 

töötajate arvu, deklareeritud kapitali, 

jaotamata kasumi ja materiaalse vara igas 

maksujurisdiktsioonis. Rahvusvaheline 

kontsern peaks määrama kindlaks iga 

kontserni kuuluva üksuse, kes teeb äri 

konkreetses maksujurisdiktsioonis, ning 

osutama äritegevusele, millega iga üksus 

tegeleb. 

tulumaksu ning makstud ja kogunenud 

tulumaksu, samuti maksuvähendused. 

Samuti peaksid rahvusvahelised kontsernid 

teatama oma töötajate arvu, deklareeritud 

kapitali, jaotamata kasumi ja materiaalse 

vara igas maksujurisdiktsioonis. 

Rahvusvaheline kontsern peaks määrama 

kindlaks iga kontserni kuuluva üksuse, kes 

teeb äri konkreetses maksujurisdiktsioonis, 

ning osutama äritegevusele, millega iga 

üksus tegeleb. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Siseturu nõuetekohase toimimise 

tagamiseks peab EL kindlustama õiglase 

konkurentsi nii ELi kui ka kolmandate 

riikide rahvusvaheliste kontsernide jaoks, 

mille üks või mitu üksust asuvad ELis. 

Seetõttu peavad aruandluskohustusele 

alluma mõlemad. 

(8) Siseturu nõuetekohase toimimise 

tagamiseks peab liit kindlustama õiglase 

konkurentsi nii ELi kui ka kolmandate 

riikide rahvusvaheliste kontsernide jaoks, 

mille üks või mitu üksust asuvad liidus. 

Seetõttu peavad aruandluskohustusele 

alluma mõlemad. Liikmesriikidel peaks 

olema sellega seoses ülesanne jõustada 

rahvusvaheliste kontsernide 

aruandluskohustust, astudes näiteks 

samme kontsernide karistamiseks 

aruandluskohustuse täitmata jätmise 

korral. 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9a) Liikmesriigid peaksid tagama, et nad 

säilitavad maksuhaldurite vahelisele 

automaatsele teabevahetusele ja 

maksuhaldurite juures toimuvale 

andmetöötlusele pühendatud 

inimressursside ning tehniliste ja 

rahaliste vahendite taseme või 

suurendavad seda. 



 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

 Põhjendus 11  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liikmesriikide vahelise teabevahetuse 

puhul on nõukogu 15. veebruari 

2011. aasta direktiivis 2011/16/EL 

(maksustamisalase halduskoostöö kohta ja 

direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta) juba sätestatud 

kohustuslik automaatne teabevahetus 

mitmes valdkonnas. Selle kohaldamisala 

tuleks laiendada, et kehtestada kohustuslik 

automaatne teabevahetus liikmesriikide 

vahel ka liikmesriikide lõikes esitatavate 

aruannete puhul. 

(11) Liikmesriikide vahelise teabevahetuse 

puhul on nõukogu 15. veebruari 

2011. aasta direktiivis 2011/16/EL 

(maksustamisalase halduskoostöö kohta ja 

direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta) juba sätestatud 

kohustuslik automaatne teabevahetus 

mitmes valdkonnas. Selle kohaldamisala 

tuleks laiendada, et kehtestada kohustuslik 

automaatne teabevahetus liikmesriikide 

vahel ka liikmesriikide lõikes esitatavate 

aruannete puhul ja nende aruannete 

edastamine komisjonile. Lisaks sellele 

peaks komisjon kasutama riikide lõikes 

esitatavaid aruandeid, et hinnata seda, 

kas liikmesriigid täidavad liidu 

riigiabieeskirju, sest ka äriühingute 

maksustamise valdkonna ebaausatel 

maksutavadel on riigiabimõõde. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liikmesriikide lõikes esitatavate 

aruannete kohustuslik jagamine 

liikmesriikide vahel peaks igal juhul 

sisaldama teatava konkreetse teabe 

edastamist, mis oleks kättesaadav 

liikmesriikidele, mille kohta on kõnealuses 

aruandes sisalduva teabe alusel teada, et 

ettevõtja üks või mitu üksust on 

liikmesriigi maksuresidendid või 

maksukohustuslased seoses püsiva 

tegevuskoha kaudu tehtava äriga. 

(12) Liikmesriikide lõikes esitatavate 

aruannete kohustuslik jagamine 

liikmesriikide vahel ja komisjoniga peaks 

igal juhul sisaldama teatava konkreetse 

teabe edastamist, mis peaks põhinema 

ühtsetel määratlustel ja mis oleks 

kättesaadav liikmesriikidele, mille kohta on 

kõnealuses aruandes sisalduva teabe alusel 

teada, et rahvusvahelise kontserni üks või 

mitu üksust on liikmesriigi 

maksuresidendid või maksukohustuslased 

seoses püsiva tegevuskoha kaudu tehtava 

äriga. 

 



 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) On vaja täpsustada 

liikmesriikidevahelise teabevahetuse 

keelelisi nõudeid riikide lõikes esitatava 

aruandluse puhul. Samuti on vaja võtta 

vastu praktiline korraldus CCN võrgu 

ajakohastamiseks. Selleks et tagada 

artikli 20 lõike 6 ja artikli 21 lõike 7 

ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused. 

Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 182/2011. 

(16) On vaja täpsustada 

liikmesriikidevahelise teabevahetuse ja 

selle teabe komisjonile edastamise 

keelelisi nõudeid riikide lõikes esitatava 

aruandluse puhul. Samuti on vaja võtta 

vastu praktiline korraldus CCN võrgu 

ajakohastamiseks ning selle tagamiseks, et 

välditakse standardite dubleerimist, mis 

tooks ettevõtjatele kaasa halduskulude 

suurenemise. Selleks et tagada artikli 20 

lõike 6 ja artikli 21 lõike 7 ühetaolised 

rakendamistingimused, tuleks komisjonile 

anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 

tuleks teostada kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

nr 182/2011. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18a) Liikmesriikide poolt komisjonile 

käesoleva direktiivi alusel esitatavates iga-

aastastes aruannetes tuleks esitada 

andmed aruannete esitamise ulatuse 

kohta vastavalt direktiivi artiklile 8aa ja 

III lisa II jao punktile 1 ning see peaks 

sisaldama loetelu kõigist 

jurisdiktsioonidest, kus koosseisu kuuluva 

liidus asuva üksuse lõplikud 

emaettevõtjad on residendid, kuid mille 

puhul ei ole täielikke aruandeid esitatud 

või vahetatud. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 b (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18b) Käesoleva direktiivi alusel teabe 

vahetamisest peaks olema võimalik 

keelduda, kui see tooks kaasa äri-, 

tööstus- või ametisaladuse või ärivõtte 

avalikustamise või kui teabe 

avalikustamine oleks vastuolus avaliku 

korraga. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18c) Arvesse tuleks võtta Euroopa 

Parlamendi 25. novembri 2015. aasta 

resolutsiooni maksualaste siduvate 

eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või 

mõjuga meetmete kohta, Euroopa 

Parlamendi õiguskomisjoni raportit 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses 

aktsionäride pikaajalise kaasamise 

soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL 

seoses ühingujuhtimise aruande teatavate 

elementidega, ning Euroopa Parlamendi 

16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni 

soovitustega komisjonile läbipaistvuse, 

kooskõlastamise ja lähenemise tagamise 

kohta liidu äriühingu tulumaksu 

poliitikas. 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 

nimelt tõhus liikmesriikidevaheline 

halduskoostöö siseturu nõuetekohase 

toimimisega kooskõlas olevatel 

tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt 

saavutada, küll aga saab seda nõutava 

(20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 

nimelt tõhus liikmesriikidevaheline ja 

komisjoniga toimuv halduskoostöö 

siseturu nõuetekohase toimimisega 

kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda 

liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 



 

 

ühetaolisuse ja tõhususe tõttu paremini 

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. 

saab seda nõutava ühetaolisuse ja tõhususe 

tõttu paremini 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. 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1) Artikli 1 lõiget 1 muudetakse 

järgmiselt: 

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 

eeskirjad ja menetlused, mille alusel teevad 

liikmesriigid omavahel koostööd, et 

vahetada artiklis 2 osutatud makse 

käsitlevat teavet, mis eeldatavasti on 

oluline asjaomaste liikmesriikide 

haldamiseks ja siseriiklike õigusnormide 

jõustamiseks. 

„1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 

eeskirjad ja menetlused, mille alusel teevad 

liikmesriigid omavahel ja komisjoniga 

koostööd, et vahetada artiklis 2 osutatud 

makse käsitlevat teavet, mis eeldatavasti on 

oluline asjaomaste liikmesriikide 

haldamiseks ja siseriiklike õigusnormide 

jõustamiseks.“ 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 3 – punkt 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) Artikli 3 punkti 2 muudetakse 

järgmiselt: 

2) „teabevahetuse keskasutus” – selleks 

määratud organ, kellel lasub põhivastutus 

halduskoostöö valdkonnas toimuva 

suhtlemise eest teiste liikmesriikidega;  

„2) „teabevahetuse keskasutus“ – selleks 

määratud organ, kellel lasub põhivastutus 

halduskoostöö valdkonnas toimuva 

suhtlemise eest teiste liikmesriikidega ja 

komisjoniga;“ 

 



 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) artikli 8 lõike 1 ning artikli 8a ja 

artikli 8aa 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 teavet 

edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva 

teabega, mis on kättesaadav vastavalt 

kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja 

töötlemist käsitlevatele menetlustele. 

a) artikli 8 lõike 1 ning artikli 8a ja 

artikli 8aa kohaldamisel eelnevalt 

määratletud teabe korrapärane edastamine 

varem kindlaksmääratud korrapäraste 

ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ja 

komisjonile ilma tema eelneva taotluseta. 

Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel on viide 

kättesaadavale teabele seotud teavet 

edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva 

teabega, mis on kättesaadav vastavalt 

kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja 

töötlemist käsitlevatele menetlustele. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 4 – lõige 6 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1a) Artikli 4 lõiget 6 muudetakse 

järgmiselt: 

6. Kui teabevahetuse üksus või pädev 

ametnik saadab või võtab vastu 

koostöötaotluse või vastuse 

koostöötaotlusele, teatab ta sellest oma 

liikmesriigi teabevahetuse keskasutusele 

vastavalt kõnealuse liikmesriigi kehtestatud 

korrale. 

„6. Kui teabevahetuse üksus või pädev 

ametnik saadab või võtab vastu 

koostöötaotluse või vastuse 

koostöötaotlusele, teatab ta sellest oma 

liikmesriigi teabevahetuse keskasutusele ja 

komisjonile vastavalt kõnealuse 

liikmesriigi kehtestatud korrale.“ 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 6 – lõige 2 



 

 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1b) Artikli 6 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 

2. Artiklis 5 osutatud taotlus võib sisaldada 

põhjendatud taotlust viia läbi teatav 

haldusuurimine. Kui taotluse saanud 

asutuse arvates ei ole haldusuurimist vaja, 

teatab ta taotluse esitanud asutusele 

viivitamata selle põhjused. 

„2. Artiklis 5 osutatud taotlus võib 

sisaldada põhjendatud taotlust viia läbi 

teatav haldusuurimine. Kui taotluse saanud 

asutuse arvates ei ole haldusuurimist vaja, 

teatab ta taotluse esitanud asutusele ja 

komisjonile viivitamata selle põhjused.“ 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1c) Artikli 8 lõikele 1 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „ea) riikide lõikes esitatavad aruanded;“ 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8 aa – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 

riikide lõikes esitatud aruanne saadi 

vastavalt lõikele 1, edastab aruande 

automaatse teabevahetuse teel mis tahes 

muule liikmesriigile, mille kohta on 

kõnealuses aruandes sisalduva teabe alusel 

teada, et aruandva üksuse rahvusvahelise 

kontserni üks või mitu koosseisu kuuluvat 

üksust on liikmesriigi maksuresidendid või 

maksukohustuslased seoses püsiva 

tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega, 

lõikes 4 sätestatud tähtajaks.  

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 

riikide lõikes esitatud aruanne saadi 

vastavalt lõikele 1, edastab niipea kui 

võimalik aruande automaatse 

teabevahetuse teel mis tahes muule 

liikmesriigile, mille kohta on kõnealuses 

aruandes sisalduva teabe alusel teada, et 

aruandva üksuse rahvusvahelise kontserni 

üks või mitu koosseisu kuuluvat üksust on 

liikmesriigi maksuresidendid või 

maksukohustuslased seoses püsiva 

tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega, 

lõikes 4 sätestatud tähtajaks. Asjaomase 

liikmesriigi pädev asutus edastab riikide 

lõikes esitatud aruande ka komisjonile, 



 

 

kes vastutab riikide lõikes esitatud 

aruannete keskregistri eest, mis on 

kättesaadav tema pädevatele talitustele. 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8 aa – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) iga jurisdiktsiooni kohta, kus 

rahvusvaheline kontsern tegutseb, tulude 

summa, kasum (kahjum) enne tulumaksu, 

makstud ja kogunenud tulumaks, 

deklareeritud kapital, akumuleeritud 

kasum, töötajate arv ning materiaalne vara, 

v.a raha või raha ekvivalendid; 

a) iga jurisdiktsiooni kohta, kus 

rahvusvaheline kontsern tegutseb, tulude 

summa, kasum (kahjum) enne tulumaksu, 

makstud ja kogunenud tulumaks, 

deklareeritud kapital, akumuleeritud 

kasum, töötajate arv, materiaalne vara (v.a 

raha või raha ekvivalendid), saadud 

avaliku sektori toetused, vara väärtus ja 

selle säilitamise iga-aastane kulu ning 

kontserni tehtud müügi- ja ostutehingud; 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8 aa – lõige 3 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ba) rahvusvahelise kontserni tulevane 

Euroopa maksukohustuslasena 

registreerimise number, millele on 

osutatud komisjoni 2012. aasta 

tegevusklavas maksupettuste ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastase võitluse 

tugevdamiseks. 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 8 aa – lõige 4 a (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Läbipaistvuse suurendamiseks 

kodanike jaoks avaldab komisjon riikide 

lõikes esitatavate aruannete kokkuvõtte, 

lähtudes riikide lõikes esitatavate 

aruannete keskregistris sisalduvast 

teabest. Seda tehes järgib komisjon 

artikli 23a sätteid konfidentsiaalsuse 

kohta. 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2a) Artikli 9 lõike 1 sissejuhatavat osa 

muudetakse järgmiselt: 

1. Iga liikmesriigi pädev asutus edastab 

artikli 1 lõikes 1 osutatud teabe teise 

asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele 

mis tahes järgmistel asjaoludel: 

„1. Iga liikmesriigi pädev asutus edastab 

artikli 1 lõikes 1 osutatud teabe teise 

asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele 

ja komisjonile mis tahes järgmistel 

asjaoludel:“ 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – alapunkt 2 b (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2b) Artikli 9 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 

2. Iga liikmesriigi pädevad asutused võivad 

omaalgatusliku teabevahetuse korras 

edastada teiste liikmesriikide pädevatele 

asutustele mis tahes teabe, millest nad on 

teadlikud ja mis võib olla kasulik teiste 

liikmesriikide pädevatele asutustele. 

„2. Iga liikmesriigi pädevad asutused 

võivad omaalgatusliku teabevahetuse 

korras edastada teiste liikmesriikide 

pädevatele asutustele ja komisjonile mis 

tahes teabe, millest nad on teadlikud ja mis 

võib olla kasulik teiste liikmesriikide 

pädevatele asutustele.“ 



 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 4a) Artikli 23 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 

kogu asjakohase teabe, mida on vaja 

maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamise vältimise vastu võitlemisel 

käesoleva direktiivi kohaselt tehtava 

halduskoostöö tõhususe hindamiseks. 

„2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 

kogu asjakohase teabe, mida on vaja 

maksustamise vältimise, maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksupettuse vastu 

võitlemisel käesoleva direktiivi kohaselt 

tehtava halduskoostöö tõhususe 

hindamiseks.“ 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 23 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid edastavad igal aastal 

komisjonile hinnangu artiklites 8, 8a ja 8aa 

osutatud automaatse teabevahetuse 

tõhususe kohta ja saavutatud praktilised 

tulemused. Komisjon võtab 

rakendusaktidega vastu kõnealuse iga-

aastase hinnangu vormi ja edastamise 

tingimused. Nimetatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 26 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

3. Liikmesriigid edastavad igal aastal 

komisjonile hinnangu artiklites 8, 8a ja 8aa 

osutatud automaatse teabevahetuse 

tõhususe kohta ja saavutatud praktilised 

tulemused. Komisjon teavitab Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu nendest 

tulemustest asjakohasel viisil, näiteks iga-

aastase konsolideeritud aruande kujul, 

kus arutatakse aruandlusmenetluse 

tulemuse ja väljundi üle. Komisjon võtab 

rakendusaktidega vastu kõnealuse iga-

aastase hinnangu vormi ja edastamise 

tingimused. Nimetatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 26 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 23 – lõige 3 a (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5a) Artiklile 23 lisatakse järgmine lõige: 

 „3a. Komisjon esitab igal aastal Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 

konsolideeritud aruande, mis käsitleb 

liikmesriikide iga-aastasi hinnanguid 

automaatse teabevahetuse tõhususe kohta 

ja saavutatud praktilisi tulemusi.“ 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 23 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5b) Artiklile 23 lisatakse järgmine lõige: 

 „3b. Juhul kui komisjoni mõjuhinnang 

riikide lõikes esitatava teabe 

avalikustamise tagajärgede kohta näitab, 

et see ei too rahvusvahelistele 

kontsernidele kaasa negatiivseid 

tagajärgi, teeb komisjon kiiresti õigusakti 

ettepaneku, et teha see teave avalikult 

kättesaadavaks.“ 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5c) Artikli 24 lõiget 1 muudetakse 

järgmiselt: 

1. Kui liikmesriigi pädev asutus saab 

kolmandalt riigilt artiklis 2 osutatud makse 

käsitlevat teavet, mis eeldatavasti on 

oluline liikmesriikide haldamiseks ja 

siseriiklike õigusnormide jõustamiseks, 

võib kõnealune asutus juhul, kui see on 

lubatud kõnealuse kolmanda riigiga 

sõlmitud kokkuleppega, edastada selle 

„1. Kui liikmesriigi pädev asutus saab 

kolmandalt riigilt artiklis 2 osutatud makse 

käsitlevat teavet, mis eeldatavasti on 

oluline liikmesriikide haldamiseks ja 

siseriiklike õigusnormide jõustamiseks, 

võib kõnealune asutus juhul, kui see on 

lubatud kõnealuse kolmanda riigiga 

sõlmitud kokkuleppega, edastada selle 



 

 

teabe nende liikmesriikide pädevatele 

asutustele, kellele võib kõnealune teave 

kasulik olla, ja kõigile taotluse esitanud 

asutustele, kes seda teavet nõuavad. 

teabe nende liikmesriikide pädevatele 

asutustele, kellele võib kõnealune teave 

kasulik olla, kõigile taotluse esitanud 

asutustele, kes seda teavet nõuavad, ning 

komisjonile.“ 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus) 

Direktiiv 2011/16/EL 

Artikkel 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 27a 

 Läbivaatamine 

 Komisjon hindab käesoleva direktiivi 

tulemuslikkust ... [kolme aastat pärast 

käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäeva].“ 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – III lisa – II jagu – punkt 1 – alapunkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui rahvusvahelisel kontsernil on rohkem 

kui üks koosseisu kuuluv üksus, kes on 

liidu maksuresident, ning kohaldatakse üht 

või mitut punktis b sätestatud tingimust, 

võib rahvusvaheline kontsern määrata ühe 

koosseisu kuuluva üksuse, kes esitab 

aruande riikide lõikes vastavalt artikli 8aa 

lõikes 1 sätestatud tingimustele iga 

aruandlusaasta kohta artikli 8aa lõikes 1 

määratud tähtajaks ning teatada 

liikmesriigile, et aruande esitamine täidab 

kõigi rahvusvahelise kontserni koosseisu 

kuuluvate liidu maksuresidentidest üksuste 

teabe esitamise nõuded. Artikli 8aa lõike 2 

kohaselt edastab liikmesriik riikide lõikes 

esitatud aruande teisele liikmesriigile, mille 

kohta on kõnealuses aruandes sisalduva 

teabe alusel teada, et aruandva üksuse 

rahvusvahelise kontserni üks või mitu 

Kui rahvusvahelisel kontsernil on rohkem 

kui üks koosseisu kuuluv üksus, kes on 

liidu maksuresident, ning kohaldatakse üht 

või mitut punktis b sätestatud tingimust, 

võib rahvusvaheline kontsern määrata ühe 

koosseisu kuuluva üksuse, eelistatavalt 

suurima käibega üksuse, kes esitab 

aruande riikide lõikes vastavalt artikli 8aa 

lõikes 1 sätestatud tingimustele iga 

aruandlusaasta kohta artikli 8aa lõikes 1 

määratud tähtajaks ning teatada 

liikmesriigile, et aruande esitamine täidab 

kõigi rahvusvahelise kontserni koosseisu 

kuuluvate liidu maksuresidentidest üksuste 

teabe esitamise nõuded. Artikli 8aa lõike 2 

kohaselt edastab liikmesriik riikide lõikes 

esitatud aruande teisele liikmesriigile, mille 

kohta on kõnealuses aruandes sisalduva 

teabe alusel teada, et aruandva üksuse 



 

 

koosseisu kuuluvat üksust on liikmesriigi 

maksuresidendid või maksukohustuslased 

seoses püsiva tegevuskoha kaudu toimuva 

äritegevusega. 

rahvusvahelise kontserni üks või mitu 

koosseisu kuuluvat üksust on liikmesriigi 

maksuresidendid või maksukohustuslased 

seoses püsiva tegevuskoha kaudu toimuva 

äritegevusega. 

 

 


