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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 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. Seetõttu on kahetsusväärne 

näha, et nõukogu (majandus- ja 

rahandusküsimused) on võtnud pehmema 

seisukoha kui see, mida väljendati 

komisjoni tekstis ning majandus- ja 

rahanduskomisjoni arvamuses, seda nii 

ettepaneku kohaldamisala kui ka 

teabevahetuse korra osas. 

Or. fr 

Selgitus 

Nõukogu (majandus- ja rahandusküsimused) 6. oktoobril vastu võetud seisukohas 

vähendatakse sätete tagasiulatuvat jõudu ja lükatakse edasi nende jõustumist, andes seeläbi 

kõige aktiivsemalt maksuotsuseid teinud liikmesriikidele aega kehtivaid maksuotsuseid 

korrastada ja kaotada kõige silmatorkavamad kuritarvitused. 
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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 komisjonile selliste piiriüleste 

eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete 

kohta, mis on tehtud või sõlmitud kümne 

aasta jooksul enne käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva ja mis on käesoleva 

direktiivi vastuvõtmise kuupäeval veel 

jõus. Teise liikmesriigi taotlusel edastab ta 

kõigi otsuste ja eelkokkulepete üksikasjad, 

sõltumata sellest, mis kuupäeval need 

tehti või kas need on veel jõus. 

Or. fr 

Selgitus 

Seoses skandaalidega, et teatavad ELi liikmesriigid on teinud sobimatuid maksuotsuseid ja 

kasutanud agressiivset maksuplaneerimist, ei piisa, kui probleemiga tegeletakse tulevikus. 

Selleks et kahju saanud riigid saaksid hinnata kahju suurust ja võimaluse korral asjaomased 

summad sisse nõuda, peab neil olema juurdepääs täielikule teabele ja see ei tohi piirduda 

otsustega, mis on veel jõus ja mis on tehtud vähem kui kümme aastat enne direktiivi 

jõustumist. 

 

 


