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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. märgib, et eri maksusüsteemide 

järgimine on muutunud piiriüleselt 

tegutsevate ettevõtete jaoks järjest 

keerukamaks, üleilmastumine ja 

digiteerimine on teinud neile lihtsamaks 

korraldada oma tegevust offshore-

finantskeskuste kaudu ning luua keerukaid 

struktuure enda üldise maksusumma 

vähendamiseks; tunneb muret, et 

majandus- ja võlakriisi ning eelarve 

konsolideerimise tõttu on enamik 

liikmesriike oma maksuametite töötajate 

arvu märkimisväärselt vähendanud; 

toonitab, et riikide maksuametitel peaks 

olema piisavalt ressursse, muu hulgas 

inimressursse, et teha tõhusat tööd 

agressiivse maksuplaneerimise, maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise 

vältimise ärahoidmise, avastamise ja nende 

nähtuste vastu võitlemise valdkonnas, sest 

need vähendavad märkimisväärselt riikide 

maksubaasi, ning nad peaksid tagama 

parema ja õiglasema maksude kogumise ja 

maksusüsteemi usaldusväärsuse; märgib, et 

uuringud on näidanud, et maksuametite 

kogenud töötajad toovad riigile 

märkimisväärselt suuremat tulu, kui on 

nende tööjõukulud, sest maksuasutuste 

tõhususel on otsene positiivne mõju 

riigieelarvele; 

3. märgib, et eri maksusüsteemide 

järgimine on muutunud piiriüleselt 

tegutsevate ettevõtete jaoks järjest 

keerukamaks, üleilmastumine ja 

digiteerimine on teinud neile lihtsamaks 

korraldada oma tegevust offshore-

finantskeskuste kaudu ning luua keerukaid 

struktuure enda üldise maksusumma 

vähendamiseks; tunneb muret, et 

majandus- ja võlakriisi ning eelarve 

konsolideerimise tõttu on enamik 

liikmesriike oma maksuametite töötajate 

arvu märkimisväärselt vähendanud; 

toonitab, et riikide maksuametitel peaks 

olema piisavalt ressursse, muu hulgas 

inimressursse, et teha tõhusat tööd 

agressiivse maksuplaneerimise, maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise 

vältimise ärahoidmise, avastamise ja nende 

nähtuste vastu võitlemise valdkonnas, sest 

need vähendavad märkimisväärselt riikide 

maksubaasi, ning nad peaksid tagama 

parema ja õiglasema maksude kogumise ja 

maksusüsteemi usaldusväärsuse; märgib, et 

uuringud on näidanud, et maksuametite 

kogenud töötajad toovad riigile 

märkimisväärselt suuremat tulu, kui on 

nendega seotud kulud, sest maksuasutuste 

tõhususel on otsene positiivne mõju 

maksutulule; 
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 95 a. kutsub liikmesriike, eriti rahalise abi 

saajaid, viima ellu struktuurireforme, 

võitlema maksupettuste vastu ja jõustama 

agressiivse maksuplaneerimise vastaseid 

meetmeid; 
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135. on seisukohal, et hargmaiste ettevõtete 

tegevuse suurem läbipaistvus on väga 

oluline, tagamaks et maksuhaldurid saaksid 

tõhusalt maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamisega võidelda; kordab 

seetõttu oma seisukohta, et kõigi sektorite 

hargmaised ettevõtted peaksid oma 

finantsaruannetes, mis on esitatud 

liikmesriikide ja kolmandate riikide kaupa, 

kus neil on tegevuskoht, avalikustama 

selgelt ja arusaadavalt koondteabe, mis 

sisaldab kasumit või kahjumit enne 

tulumaksu, maksusid kasumilt või 

kahjumilt, töötajate arvu, hoitavat vara ja 

põhiteavet eelotsuste kohta (aruandlus 

riikide lõikes); rõhutab, et oluline on teha 

see teave avalikult kättesaadavaks, 

võimaluse korral ELi keskregistri kujul; 

rõhutab, et VKEd, kes ei ole hargmaised 

ettevõtted, peaksid olema sellisest 

kohustusest vabastatud; palub nõukogul 

2015. aasta lõpuks vastu võtta Euroopa 

Parlamendi seisukoht, mille poolt hääletati 

2015. aasta juulis aktsionäride õigusi 

käsitlevas direktiivi vastuvõtmisel; 

rõhutab, et läbipaistvuse nõudeid tuleb 

kavandada ja rakendada nii, et need ei 

tooks kaasa ELi ettevõtete sattumist 

ebasoodsasse konkurentsiolukorda; 

135. on seisukohal, et hargmaiste ettevõtete 

tegevuse suurem läbipaistvus on väga 

oluline, tagamaks et maksuhaldurid saaksid 

tõhusalt maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamisega võidelda; kordab 

seetõttu oma seisukohta, et kõigi sektorite 

hargmaised ettevõtted peaksid oma 

finantsaruannetes, mis on esitatud 

liikmesriikide ja kolmandate riikide kaupa, 

kus neil on tegevuskoht, avalikustama 

selgelt ja arusaadavalt koondteabe, mis 

sisaldab kasumit või kahjumit enne 

tulumaksu, maksusid kasumilt või 

kahjumilt, töötajate arvu, hoitavat vara ja 

põhiteavet eelotsuste kohta (aruandlus 

riikide lõikes); rõhutab, et oluline on teha 

see teave avalikult kättesaadavaks, 

võimaluse korral ELi keskregistri kujul; 

rõhutab, et VKEd ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjad, kes ei 

ole hargmaised ettevõtted, peaksid olema 

sellisest kohustusest vabastatud; palub 

nõukogul 2015. aasta lõpuks vastu võtta 

Euroopa Parlamendi seisukoht, mille poolt 

hääletati 2015. aasta juulis aktsionäride 

õigusi käsitlevas direktiivi vastuvõtmisel; 

rõhutab, et läbipaistvuse nõudeid tuleb 

kavandada ja rakendada nii, et need ei 

tooks kaasa ELi ettevõtete sattumist 

ebasoodsasse konkurentsiolukorda; 
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