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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et maksupettuste vastane võitlus on suures osas liikmesriikide pädevuses; 
arvestades aga, et kaupade ja teenuste vaba liikumise tõttu ühenduse turu piires on 
liikmesriikidel raske üksinda sellise pettuse vastu võidelda;

B. arvestades, et EÜ asutamislepingu artiklite 10 ja 280 kohaselt peavad liikmesriigid võtma 
asjakohaseid meetmeid lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja kooskõlastama oma 
tegevuse ühenduse finantshuvide kaitsmiseks;

C. arvestades, et maksupettus on olemuselt globaalne probleem, moodustades hinnanguliselt 
2–2,5 protsenti SKT-st ja ulatudes ELi tasandil 200–250 miljardit euroni1,

1. rõhutab, et maksupettuse vastast võitlust ei saa pidada üksi; rõhutab ilmset vajadust 
ühenduse kooskõlastatud lähenemise järele, millega tugevdatakse koostööd liikmesriikide 
vahel ja samuti kolmandate riikidega;

2. juhib tähelepanu, et sageli pannakse karusellpettus (varifirmade pettus) toime piiriüleselt 
mitme liikmesriigi vahel kaupu pettuse eesmärgil reimportides ja reeksportides;

3. võtab teadmiseks, et komisjon uurib võimalusi maksupettuse minimeerimiseks praeguse 
käibemaksusüsteemi muutmisega, soovitades kasutada pöördmaksustamise süsteemi;

4. on kriitilisel seisukohal pöördmaksustamise mehhanismi ja sellega seoses ette nähtud 
katseprojektide osas; arvab, et vabatahtlik pöördmaksustamise mehhanism viiks 
üheaegselt toimiva kahe käibemaksusüsteemini, mis tekitaks lõppkokkuvõttes palju 
keerulisema maksukeskkonna ja põhjustaks õiguslikku kindlusetust ning avaldaks 
kahjulikku mõju ärikeskkonnale, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;

5. nõuab maksupettuse vastase võitluse jätkamist ja tihendamist, tugevdades praegu 
liikmesriikide vahel olevaid koostöövõrgustikke ja töötades üheaegselt välja uuenduslikud 
meetmed ELi tasandil, tekitamata samas ebavajalikku bürokraatlikku koormust 
asjaomastele ametiasutustele ja maksumaksjatele; tervitab sellega seoses hiljutisi 
komisjoni ettepanekuid, millega muudetakse käibemaksudirektiivi ja määrust 
halduskoostöö kohta käibemaksu valdkonnas (KOM(2008)0147);

6. nõuab maksupettuse vastase piiriülese võitluse kooskõlastamise võimaluste hindamisele 
keskenduva töörühma loomist enne praeguse ametiaja lõppu.

                                               
1 Komisjoni pressiteade: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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