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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A b. arvestades, et president Juncker 

etendas selles skandaalis Luksemburgi 

kauaaegse peaministri ja 

rahandusministrina väljapaistvat rolli, 

töötades välja need kahjulikud tavad oma 

riigi huvides, jättes samal ajal teised 

liikmesriigid ilma olulistest 

maksutuludest, vaatamata aluslepingutes 

sätestatud lojaalse koostöö kohustusele; 

arvestades, et 17. septembril 2015. aastal 

toimunud kuulamise ajal vältis ta samuti 

mis tahes debatti oma vastutuse teemal, 

jättes nii parlamendi ilma olulisest 

tunnistusest ja takistades TAXE-

komisjonil nõuetekohaselt täita oma 

valitusi; 

Or. en 
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Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et Euroopa ühtse turu 

loomine on osutunud väga kasulikuks 

riikide majandusele, võimaldades neil olla 

konkurentsivõimelised ja atraktiivsed 

maailmamajanduses, ning arvestades, et 

maksustamise ühtlustamine 

liikmesriikides avaldab lõpuks 

samasugust mõju; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 107 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

107. nõuab, et komisjon uuriks tingimusi 

pikemas perspektiivis kogu ELi hõlmava 

arvelduskojasüsteemi loomiseks, mille 

abil komisjonil oleks võimalik eelotsuseid 

süsteemselt jälgida, et suurendada 

süsteemi kindlust, järjepidevust, ühtsust ja 

läbipaistvust ning kontrollida, kas sellistel 

eelotsustel on teistele liikmesriikidele 

kahjulik mõju; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

132. märgib asjaolu, et praegused riigiabi 

kontrolli eeskirjad püüavad tegeleda 

konkurentsi moonutavate tavadega, nõudes 

ettevõtetelt sisse põhjendamatult saadud 

eelised; kutsub komisjoni üles hindama 

võimalust muuta kehtivaid eeskirju, et 

lubada tagastada pärast ELi riigiabi 

eeskirjade rikkumist sissenõutud summad 

liikmesriikidele, kelle maksubaas kahanes, 

või ELi eelarvesse, kuid mitte 

ebaseaduslikku maksudega seotud riigiabi 

andnud liikmesriikidele, nagu seda praegu 

tehakse; kutsub komisjoni üles muutma 

kehtivaid eeskirju viisil, mis lubaks riigiabi 

eeskirjade rikkumise korral kehtestada 

asjaomaste riikide ja ettevõtete suhtes 

sanktsioone; 

132. märgib asjaolu, et praegused riigiabi 

kontrolli eeskirjad püüavad tegeleda 

konkurentsi moonutavate tavadega, nõudes 

ettevõtetelt sisse põhjendamatult saadud 

eelised; kutsub komisjoni üles hindama 

võimalust muuta kehtivaid eeskirju, et 

lubada tagastada pärast ELi riigiabi 

eeskirjade rikkumist sissenõutud summad 

liikmesriikidele, kelle maksubaas kahanes, 

kuid mitte ebaseaduslikku maksudega 

seotud riigiabi andnud liikmesriikidele, 

nagu seda praegu tehakse; kutsub 

komisjoni üles muutma kehtivaid eeskirju 

viisil, mis lubaks riigiabi eeskirjade 

rikkumise korral kehtestada asjaomaste 

riikide ja ettevõtete suhtes sanktsioone; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

149. rõhutab eelkõige vajadust tagada, et 

väljaminevaid rahavoogusid maksustataks 

vähemalt ühel korral, kehtestades näiteks 

kinnipeetava maksu või võrdväärsed 

meetmed, et vältida kasumi maksustamata 

väljaviimist EList, ning palub komisjonil 

esitada vastav seadusandlik ettepanek, 

näiteks ema- ja tütarettevõtjate direktiivi 

ning intressidee ja litsentsitasude direktiivi 

läbivaatamise teel; toonitab, et tuleb 

kehtestada süsteem, kus riiklikule 

maksuametile peab selle toimingu 

tõendamiseks esitama kinnitava dokumendi 

ja teatama sellest komisjonile, kaitstes sel 

viisil ühisturgu ja säilitades seose kasumi 

ja majandusliku väärtuse loomise koha 

ning nende maksustamiskoha vahel; 

rõhutab, et selline süsteem tuleks 

topeltmaksustamise ja vaidluste 

vältimiseks hoolikalt läbi mõelda; toetades 

asjaolu, et OECD edendab 

maksuküsimuste mitmepoolset 

käsitlusviisi eesmärgiga muuta 

rahvusvaheline maksustamiskord 

sujuvamaks ja tagada, et kasum 

maksustatakse kohas, kus väärtus loodi, 

kutsub samas komisjoni üles suurendama 

ELi rolli rahvusvahelisel areenil, rääkima 

ühel häälel ning looma ühtse raamistiku 

kahepoolseteks lepinguteks 

maksuküsimustes ja selleks, et järk-

149. rõhutab eelkõige vajadust tagada, et 

väljaminevaid rahavoogusid maksustataks 

vähemalt ühel korral, kehtestades näiteks 

kinnipeetava maksu või võrdväärsed 

meetmed, et vältida kasumi maksustamata 

väljaviimist EList, ning palub komisjonil 

esitada vastav seadusandlik ettepanek, 

näiteks ema- ja tütarettevõtjate direktiivi 

ning intresside ja litsentsitasude direktiivi 

läbivaatamise teel; toonitab, et tuleb 

kehtestada süsteem, kus riiklikule 

maksuametile peab selle toimingu 

tõendamiseks esitama kinnitava dokumendi 

ja teatama sellest komisjonile, kaitstes sel 

viisil ühisturgu ja säilitades seose kasumi 

ja majandusliku väärtuse loomise koha 

ning nende maksustamiskoha vahel; 

rõhutab, et selline süsteem tuleks 

topeltmaksustamise ja vaidluste 

vältimiseks ning soodsaimate lepingute 

otsimise tavade vastu võitlemiseks 
hoolikalt läbi mõelda; kutsub liikmesriike 

üles lisama oma maksulepingutesse 

kuritarvitustevastased klauslid vastavalt 

BEPSi ettepanekutele; 
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järgult asendada tohutu hulk 

kahepoolseid maksulepinguid ELi ja 

kolmanda jurisdiktsiooni vaheliste 

lepingutega; rõhutab, et see oleks kõige 

tõhusam viis, kuidas võidelda soodsaimate 

lepingute otsimise tavade vastu; kutsub 

seniks liikmesriike üles lisama oma 

maksulepingutesse kuritarvitustevastased 

klauslid vastavalt BEPSi ettepanekutele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

170. rõhutab lõpuks, et nõukogu 

ühehäälsuse põhimõte, mis annab igale 

liikmesriigile vetoõiguse, vähendab 

motivatsiooni liikuda praegusest 

olukorrast suuremal koostööl põhineva 

lahenduse poole; kutsub komisjoni üles 

mitte jätma vajaduse korral kasutamata 

ELi toimimise lepingu artiklit 116, mis 

sätestab järgmist: „Kui komisjon leiab, et 

liikmesriikide õigus- või haldusnormide 

erinevus kahjustab konkurentsitingimusi 

siseturus ja et sellest tulenev kahjustus 

tuleb kõrvaldada, konsulteerib ta 

asjassepuutuvate liikmesriikidega. Kui 

sellise konsultatsiooni tulemusena ei jõuta 

kokkuleppele kõnesoleva kahjustuse 

kõrvaldamise üle, annavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu seadusandliku 

tavamenetluse kohaselt vajalikud 

direktiivid. [...]”; 

170. rõhutab lõpuks, et nõukogu 

ühehäälsuse põhimõte, mis annab igale 

liikmesriigile vetoõiguse maksustamise 

küsimustes, on vajalik selleks, et tagada 

nende suveräänsus; kutsub komisjoni üles 

jätma kõigil juhtudel, aga eelkõige 

maksustamise valdkonnas, kasutamata 

ELi toimimise lepingu artikli 116, mis 

sätestab järgmist: „Kui komisjon leiab, et 

liikmesriikide õigus- või haldusnormide 

erinevus kahjustab konkurentsitingimusi 

siseturus ja et sellest tulenev kahjustus 

tuleb kõrvaldada, konsulteerib ta 

asjassepuutuvate liikmesriikidega. Kui 

sellise konsultatsiooni tulemusena ei jõuta 

kokkuleppele kõnesoleva kahjustuse 

kõrvaldamise üle, annavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu seadusandliku 

tavamenetluse kohaselt vajalikud 

direktiivid. [...]”; 

Or. en 

 

 


