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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.2.2010 A7-0007/1 

Muudatusettepanek  1 

Jean-Paul Gauzès 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Viies volitus 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste 
Kohtu 21. veebruari 2006. aasta otsust 
asjas C-255/02 (Halifax ja teised vs 
Commissioners of Customs and Excise), 
milles kohus leidis, et kuuenda 
käibemaksu käsitleva direktiiviga 
(direktiiv 77/388/EMÜ) keelatakse 
maksukohustuslase õigus arvata sisendi 
käibemaks maha, kui tehingud, mille 
alusel selline õigus tekib, kujutavad 
endast rikkumist; 

välja jäetud 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/2 

Muudatusettepanek  2 

Jean-Paul Gauzès 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Kuues volitus 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste 
Kohtu 13. märtsi 2007. aasta otsust asjas 
C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap 
Group Litigation vs Commissioners of 
Inland Revenue), milles kohus otsustas, et 
EÜ asutamislepingu artikkel 43 ei keela 
liikmesriikidel vastu võtmast õigusakte, 
mis piiravad täiesti tehisliku, vaid 
maksude põhjendusel loodava ettevõtte 
asutamist; 

välja jäetud 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/3 

Muudatusettepanek  3 

Jean-Paul Gauzès 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et rahvusvahelisel tasandil 
toimuv maksustamise vältimine ja 
maksude tasumisest kõrvalehoidumine 
takistavad tõsiselt aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist; 

välja jäetud 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/4 

Muudatusettepanek  4 

Jean-Paul Gauzès 

 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et rahvusvaheliste ettevõtete 
suutlikkus kasutada ulatuslikult 
maksuparadiise ja offshore-keskusi osana 
maksustamise vältimise strateegiast on 
vastuolus ausa konkurentsi ja äriühingute 
vastutuse põhimõttega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Jean-Paul Gauzès 

 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et maksustamise vältimise 
vastaste üldtunnustatud põhimõtete 
vastuvõtmine annab maksuasutustele 
volitused hinnata, kas tehingu peamine 
eesmärk on maksukohustuse vältimine või 
vähendamine, ja juhul, kui see nii on, 
kehtestada lisamaks, et tasakaalustada 
sellist vältimist või vähendamist; 

välja jäetud 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/6 

Muudatusettepanek  6 

Jean-Paul Gauzès 

 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

K. arvestades, et G-20 ja ÜRO ühised 
jõupingutused koos pingutustega OECD 
juhitud algatuste raames on andnud 
maksuhalduse valdkonnas teatavaid 
paljulubavaid tulemusi; arvestades, et need 
tulemused jäävad maksuparadiisidest ja 
offshore-keskustest tingitud probleemide 
lahendamiseks ebapiisavaks ja neile 
peavad lisanduma otsustavad, tõhusad ja 
järjekindlad meetmed; 

K. arvestades, et G-20 ja ÜRO ühised 
jõupingutused koos pingutustega OECD 
juhitud algatuste raames on andnud 
maksuhalduse valdkonnas paljulubavaid 
tulemusi; arvestades, et neile tulemustele 
peavad lisanduma otsustavad, tõhusad ja 
järjekindlad meetmed; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Jean-Paul Gauzès 

 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 3 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tuletab sellega seoses meelde, et eriti 
oluline on teha lõpp tehislike juriidiliste 
isikute kasutamisele kui maksustamise 
vältimise viisile; rõhutab samuti, et 
pangasaladuse hoidmise asemel peab 
toimuma automaatne teabevahetus 
kõikides olukordades, sealhulgas kõikides 
liikmesriikides ja nendest sõltuvatel 
territooriumidel; pooldab sellega seoses 
komisjoni ettepanekut halduskoostöö 
kohta maksuvaldkonnas, sest muu hulgas 
laiendatakse selle ettepanekuga 
liikmesriikidevahelist koostööd kõikide 
maksuliikideni, kaotatakse pangasaladus 
ja kehtestatakse üldreeglina automaatne 
teabevahetus; 

välja jäetud 

Or. en 
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Jean-Paul Gauzès 

 

fraktsiooni PPE nimel 
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Lõige 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. rõhutab parlamendi 24. aprilli 2009. 
aasta seisukohas esitatud taotlust laiendada 
oluliselt direktiivi 2003/48/EÜ 
kohaldamisala, eelkõige hõlmata 
juriidilised isikud (eriti eraettevõtted ja 
investeerimisfondid) ning investeeringutelt 
saadava tulu eri vormid; tuletab meelde, et 
direktiivi 2003/48/EÜ tuleks laiendada 
Singapurile, Hong Kongile, Macaole ja 
muudele jurisdiktsioonidele, nagu Dubai, 
Uus-Meremaa, Ghana ja Ameerika 
Ühendriikide teatavad osariigid, mis ei ole 
hõlmatud direktiiviga 2003/48/EÜ ja mis 
on seetõttu maksude tasumisest 
kõrvalehoidujate jaoks soodsad asukohad; 

6. rõhutab parlamendi 24. aprilli 2009. 
aasta seisukohas esitatud taotlust laiendada 
oluliselt direktiivi 2003/48/EÜ 
kohaldamisala, eelkõige hõlmata 
juriidilised isikud (eriti eraettevõtted ja 
investeerimisfondid) ning investeeringutelt 
saadava tulu eri vormid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Jean-Paul Gauzès 

 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Heade maksuhaldustavade edendamine 
2009/2174(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 14 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. väljendab heameelt esimese sammu 
ehk heade maksuhaldustavade valdkonnas 
tehtud edusammude üle teistel 
rahvusvahelistel foorumitel (näiteks G-20, 
G-8, ÜRO ja eriti OECD) esitatud algatuste 
tulemusena; on siiski seisukohal, et G-20 
praeguseks võetud kohustused ei ole 
piisavad maksude tasumisest 
kõrvalehoidumise, maksuparadiiside ja 
offshore-keskustega seotud probleemide 
lahendamiseks; 

14. väljendab heameelt heade 
maksuhaldustavade valdkonnas tehtud 
edusammude üle teistel rahvusvahelistel 
foorumitel (näiteks G-20, G-8, ÜRO ja eriti 
OECD) esitatud algatuste tulemusena; 

Or. en 
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Lõige 17 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. on seisukohal, et vaja on järjepidevust 
ja ELi tõelist hea maksuhaldustava 
poliitikat; usub, et Euroopa Liidu 
usaldusväärsus sõltub muu hulgas tema 
valmisolekust võidelda 
maksuparadiisidega oma territooriumil, 
mis oleks näide headest haldustavadest; 
palub komisjonil sellega seoses hoolikalt 
jälgida oma teatises „Heade 
maksuhaldustavade edendamine” esitatud 
meetmete kiiret ja põhjalikku rakendamist; 

17. on seisukohal, et vaja on järjepidevust 
ja ELi tõelist hea maksuhaldustava 
poliitikat; palub komisjonil sellega seoses 
hoolikalt jälgida oma teatises „Heade 
maksuhaldustavade edendamine” esitatud 
meetmete kiiret ja põhjalikku rakendamist; 

Or. en 

 
 


