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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AA. arvestades, et kahjulikud maksutavad 

võivad olla mingil määral seotud ühe või 

mitme järgmise ebasoovitava mõjuga: 

vähene läbipaistvus, meelevaldne 

diskrimineerimine, konkurentsimoonutused 

ja ebavõrdsed tingimused siseturul ja 

väljaspool seda, ühtse turu usaldusväärsuse 

ning maksusüsteemi õigluse, stabiilsuse ja 

õiguspärasuse kahjustamine, vähem 

liikuvate majandustegurite kõrgem 

maksustamine, suurem majanduslik 

ebavõrdsus, ebaaus konkurents riikide 

vahel, maksubaasi kahanemine, sotsiaalne 

rahulolematus, usaldamatus ning 

demokraatia defitsiit; 

AA. arvestades, et kahjulikud maksutavad 

võivad olla mingil määral seotud ühe või 

mitme järgmise ebasoovitava mõjuga: 

vähene läbipaistvus, meelevaldne 

diskrimineerimine, konkurentsimoonutused 

ja ebavõrdsed tingimused siseturul ja 

väljaspool seda, ühtse turu usaldusväärsuse 

ning maksusüsteemi õigluse, stabiilsuse ja 

õiguspärasuse kahjustamine, vähem 

liikuvate majandustegurite kõrgem 

maksustamine, suurem majanduslik 

ebavõrdsus, ebaaus konkurents riikide 

vahel, maksubaasi kahanemine, sotsiaalne 

rahulolematus, usaldamatus ning 

demokraatia defitsiit, ning võivad toimida 

suure sissetulekuga ja rikaste isikute 

puhul maksude vältimise ajendina; 

Or. en 



 

AM\1079108ET.doc  PE571.047v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

18.11.2015 A8-0317/15 

Muudatusettepanek  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AC 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AC. arvestades, et 26. veebruaril 2015. 

aastal moodustatud pädev erikomisjon 

pidas 14 koosolekut, mille jooksul kuulati 

komisjoni presidenti Jean-Claude 

Junckerit, konkurentsivolinik Margrethe 

Vestagerit, majandus- ja 

rahandusküsimuste ning maksunduse ja 

tolli volinikku Pierre Moscovicit, nõukogu 

ametis olevat eesistujat Pierre Gramegnad, 

Prantsusmaa rahandusministrit Michel 

Sapini, Saksamaa rahandusministrit 

Wolfgang Schäublet, Itaalia 

rahandusministrit Pier Carlo Padoani ja 

Hispaania rahandusministrit Luis de 

Guindost, OECD esindajaid, samuti 

rikkumisest teatajaid, uurivaid 

ajakirjanikke, eksperte, teadlasi, 

hargmaiste ettevõtete, kutseliitude, 

ametiühingute ja valitsusväliste 

organisatsioonide esindajaid ning ELi 

riikide parlamentide liikmeid (vt 1. lisa); 

arvestades, et TAXE-komisjoni 

delegatsioonid külastasid Šveitsi, et 

lähemalt uurida oma volituste kolmandate 

riikidega seotud mõõtme eriaspekte, ning 

teabekogumismissioonide käigus järgmisi 

liikmesriike: Belgia, Luksemburg, Iirimaa, 

Madalmaad ja Ühendkuningriik; 

AC. arvestades, et 26. veebruaril 2015. 

aastal moodustatud pädev erikomisjon 

pidas 14 koosolekut, mille jooksul kuulati 

komisjoni presidenti Jean-Claude 

Junckerit, konkurentsivolinik Margrethe 

Vestagerit, majandus- ja 

rahandusküsimuste ning maksunduse ja 

tolli volinikku Pierre Moscovicit, nõukogu 

ametis olevat eesistujat Pierre Gramegnad, 

Prantsusmaa rahandusministrit Michel 

Sapini, Saksamaa rahandusministrit 

Wolfgang Schäublet, Itaalia 

rahandusministrit Pier Carlo Padoani ja 

Hispaania rahandusministrit Luis de 

Guindost, OECD esindajaid, samuti 

rikkumisest teatajaid, uurivaid 

ajakirjanikke, eksperte, teadlasi, 

hargmaiste ettevõtete, kutseliitude, 

ametiühingute ja valitsusväliste 

organisatsioonide esindajaid ning ELi 

riikide parlamentide liikmeid (vt 1. lisa); 

arvestades, et TAXE-komisjoni 

delegatsioonid külastasid Šveitsi, et 

lähemalt uurida oma volituste kolmandate 

riikidega seotud mõõtme eriaspekte, ning 

teabekogumismissioonide käigus järgmisi 

liikmesriike: Belgia, Luksemburg, Iirimaa, 

Madalmaad ja Ühendkuningriik; 
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arvestades, et samuti korraldati kohtumised 

Gibraltari ja Bermuda valitsuse 

esindajatega; 

arvestades, et samuti korraldati kohtumised 

Gibraltari ja Bermuda valitsuse 

esindajatega; arvestades, et kõik need 

tegevused, olgugi et nende kaudu saadi 

mitmesugust ja hindamatut teavet 

maksustamissüsteemide ja -tavade kohta 

ELis, ei andnud vastust kõigile 

asjakohastele küsimustele, sh komisjoni 

presidendi Jean-Claude Junckeri 

avaldustes siiani püsivatele vastuoludele 

seoses Krecké aruande kaua saladuses 

hoitud leheküljega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AD. arvestades, et osalt takistas 

erikomisjoni tööd asjaolu, et mõned 

liikmesriigid ja nõukogu ei vastanud 

õigeaegselt (vt 2. lisa) ja ei esitanud lõpuks 

kõiki palutud dokumente või vastasid 

üksnes viisakusest ja peaaegu ei käsitlenud 

esitatud nõudmiste sisu; arvestades, et 17st 

kutsutud hargmaisest ettevõttest (v.a 

raamatupidamis- ja 

maksunõustamisettevõtted) nõustus 

erikomisjoni ette ilmuma 15 (vt 3. lisa); 

arvestades, et ka komisjon ei teinud 

täielikku koostööd ega saatnud 

käitumisjuhendi teemalistest kohtumistest 

kõiki koosolekudokumente ja 

mitteametlikke märkmeid, pakkudes 

mõnede liikmesriikide leppimatuse tõttu 

üksnes piiratud nõuandemenetlust; 

arvestades, et seetõttu tuli pikendada 

erikomisjoni ametiaega; 

 

AD. arvestades, et osalt takistas 

erikomisjoni tööd asjaolu, et mõned 

liikmesriigid ja nõukogu ei vastanud 

õigeaegselt (vt 2. lisa) ja ei esitanud lõpuks 

kõiki palutud dokumente või vastasid 

üksnes viisakusest ja peaaegu ei käsitlenud 

esitatud nõudmiste sisu; arvestades, et 17st 

kutsutud hargmaisest ettevõttest (v.a 

raamatupidamis- ja 

maksunõustamisettevõtted) nõustus 

erikomisjoni ette ilmuma 15 (vt 3. lisa), 

nendest 11 siiski alles pärast korduvaid 

kutseid ja märkimisväärset survet; 

arvestades, et ka komisjon ei teinud 

täielikku koostööd ega saatnud 

käitumisjuhendi teemalistest kohtumistest 

kõiki koosolekudokumente ja 

mitteametlikke märkmeid ega teinud 

erikomisjonile kättesaadavaks 

andmebaasi, mille ta oli koostanud 

sisemiseks kasutamiseks ja mis sisaldab 

kõiki maksusüsteeme ELis, mida peetakse 

potentsiaalselt kahjulikuks, pakkudes, 

muu hulgas mõnede liikmesriikide 

leppimatuse tõttu, üksnes piiratud 

nõuandemenetlust, mille käigus suur osa 

kriitilise tähtsusega teabest jäi täielikult 

varjatuks; arvestades, et seetõttu tuli 
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erikomisjoni ametiaega juba üks kord 

pikendada ja nimetatud puudused 

nõuavad, et erikomisjoni volitusi 

pikendataks veelgi; arvestades, et TAXE-

komisjoni lõplik raport tuleks käesoleva 

vaheraporti täiendamiseks avaldada 

volituste lõppemisel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. on siiski mures mõnes liikmesriigis 

eksisteeriva maksuasutuste ja eraõiguslike 

äriühingute läheduse pärast, mille tõttu 

eraõiguslike äriühingute suhtes tehakse 

sageli selliseid maksualaseid eelotsuseid 

või määratakse selliseid karistusi, mis ei 

kaitse avalikke huve, sest soosivad 

maksustamise vältimist; rõhutab vajadust 

parandada maksuasutuste sõltumatust 

ettevõtete huvidest, seadmata ohtu nende 

poliitilist ja demokraatlikku 

aruandluskohustust riigi valitsuse ja 

parlamendi ees; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  90 a. toonitab sellega seoses hiljutisi 

meediapaljastusi, mille kohaselt mitu 

liikmesriiki takistasid nõukogus aktiivselt 

edasiliikumist kahjulike maksutavade 

piiramisel, eelkõige mis puudutab 

patentidega seotud maksusoodustusi, ja 

nõuab nende juhtumite puhul poliitilise 

vastutuse täpsemat uurimist, kaasa 

arvatud seoses eurorühma presidendi 

Jeroen Dijsselbloemi ja Euroopa 

Komisjoni presidendi Jean-Claude 

Junckeriga; 

Or. en 
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Punkt 118 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

118. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhus 

maksustamine, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (peamiselt siirdehindade 

abil), valmistada ette piiriülese kasumi ja 

kahjumi tasaarvestuse ajutine kord (kuni 

konsolideerimiseni), mis peaks olema 

ajutise iseloomuga ja piisavate 

tagatistega, et ei tekitataks täiendavaid 

võimalusi agressiivseks 

maksuplaneerimiseks, ning täiendavalt 

lisada asjakohased ja tõhusad kuritarvituste 

vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; kutsub 

komisjoni üles kontrollima olemasolevaid 

maksu- ja äriühinguõiguse alaseid 

direktiive ja direktiivide eelnõusid selles 

suhtes, kas need on tulemusliku 

maksustamise jõustamiseks sobivad; palub 

komisjonil valmistuda nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; rõhutab, et kui soovitakse 

saavutada bürokraatia vähendamise 

eesmärki, peaks ühtse konsolideeritud 

maksubaasi rakendamisega kaasnema ka 

ühiste raamatupidamiseeskirjade 

rakendamine ja maksuküsimusi 

118. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhus 

maksustamine, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (peamiselt siirdehindade 

abil) ning lisada asjakohased ja tõhusad 

kuritarvituste vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; kutsub 

komisjoni üles kontrollima olemasolevaid 

maksu- ja äriühinguõiguse alaseid 

direktiive ja direktiivide eelnõusid selles 

suhtes, kas need on tulemusliku 

maksustamise jõustamiseks sobivad; palub 

komisjonil valmistuda nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; rõhutab, et kui soovitakse 

saavutada bürokraatia vähendamise 

eesmärki, peaks ühtse konsolideeritud 

maksubaasi rakendamisega kaasnema ka 

ühiste raamatupidamiseeskirjade 

rakendamine ja maksuküsimusi 

puudutavate haldustavade asjakohane 

ühtlustamine; 
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puudutavate haldustavade asjakohane 

ühtlustamine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

136. kutsub liikmesriike üles rakendama 

maksuametitele kättesaadavate 

ulatuslikumate riigipõhiste aruannete 

süsteemi, mis tugineks OECD standardile 

ja sisaldaks üksikasjalikumaid andmeid, 

näiteks maksudeklaratsioone ja 

kontsernisiseseid tehinguid; toonitab, et 

ettevõtete maksuteabe esitamisega teistele 

maksuasutustele peab kaasnema ka 

vaidluste lahendamise mehhanismide 

tõhustamine, et täpsustada osapoolte õigusi 

ja vältida negatiivseid kõrvalmõjusid; 

rõhutab, et kolmandate riikide 

maksuasutustele tuleks teavet edastada 

vaid juhul, kui konkreetses riigis on loodud 

ELi vahekohtu konventsiooniga võrreldav 

struktuur; nõuab ka ühtlustatud 

raamatupidamisstandardite väljatöötamist, 

mis võimaldaks eeskätt litsentsitasude 

üksikasjalikumat avalikustamist; 

136. kutsub liikmesriike üles rakendama 

maksuametitele kättesaadavate 

ulatuslikumate riigipõhiste aruannete 

süsteemi, mis tugineks OECD standardile 

ja sisaldaks üksikasjalikumaid andmeid, 

näiteks maksudeklaratsioone ja 

kontsernisiseseid tehinguid; toonitab, et 

ettevõtete maksuteabe esitamisega teistele 

maksuasutustele peab kaasnema ka 

vaidluste lahendamise mehhanismide 

tõhustamine, et täpsustada osapoolte õigusi 

ja vältida negatiivseid kõrvalmõjusid; 

rõhutab, et kolmandate riikide 

maksuasutustele tuleks teavet edastada 

vaid juhul, kui konkreetses riigis on loodud 

ELi vahekohtu konventsiooniga võrreldav 

struktuur; nõuab ka ühtlustatud 

raamatupidamisstandardite väljatöötamist, 

mis võimaldaks eeskätt litsentsitasude 

üksikasjalikumat avalikustamist; rõhutab, 

et ühtlustatud ELi 

raamatupidamiseeskirjad 

maksuküsimustes ei peaks mitte 

põhinema rahvusvahelistel 

finantsaruandlusstandarditel, vaid hoopis 

tõelisel ELi eeskirjade kogumil, milles on 

tasakaalus paindlikkus ja võimalik 

kahjulik mõju, mida toob kaasa 

maksumaksjatele suurema 
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kaalutlusõiguse andmine selliste 

põhinäitajate nagu sissetulek ja kulud 

arvutamisel;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

143. kutsub komisjoni üles kaaluma 

vahendeid, millega tagada selline kaitse 

põhjendamatute süüdistuste, 

majandussanktsioonide ja 

diskrimineerimise eest, kindlustades samas 

ka konfidentsiaalsuse ja ärisaladuste kaitse; 

juhib sellega seoses näitena tähelepanu 

USA Dodd-Franki seadusele, millega 

nähakse ette rikkumisest teatajatele tasu 

ametiasutuste algse teabega varustamise 

eest ja ka kaitse süüdistuse saamise ja 

töökaotuse vastu, arvestades siiski, et 

selline tasu ei tohiks olla stiimuliks 

tundliku äriteabe avalikustamisele; teeb 

ettepaneku luua sõltumatu Euroopa organ, 

kes vastutab vastava teabe kogumise ja 

uurimise läbiviimise eest, ja üleeuroopaline 

rikkumisest teatajate ühisfond, et tagada 

asjakohane rahaline toetus rikkumisest 

teatajatele, ning rahastada mõlemat 

maksumehhanismi abil proportsionaalselt 

tagastatavatest või rikkumiste eest makstud 

trahvidest; on seisukohal, et rikkumistest 

teatajatele tuleks tagada kaitse ka juhul, kui 

nad teavitavad avalikkust pärast seda, kui 

riikliku või ELi tasandi pädevate asutuste 

teavitamisele ei ole ühe kuu jooksul 

järgnenud mingit reaktsiooni; 

143. kutsub komisjoni üles kaaluma 

vahendeid, millega tagada selline kaitse 

põhjendamatute süüdistuste, 

majandussanktsioonide ja 

diskrimineerimise eest, kindlustades samas 

ka konfidentsiaalsuse ja ärisaladuste kaitse; 

juhib sellega seoses näitena tähelepanu 

USA Dodd-Franki seadusele, millega 

nähakse ette rikkumisest teatajatele tasu 

ametiasutuste algse teabega varustamise 

eest ja ka kaitse süüdistuse saamise ja 

töökaotuse vastu, arvestades siiski, et 

selline tasu ei tohiks olla stiimuliks 

tundliku äriteabe avalikustamisele; teeb 

ettepaneku luua sõltumatu Euroopa organ, 

kes vastutab vastava teabe kogumise ja 

uurimise läbiviimise eest, ja üleeuroopaline 

rikkumisest teatajate ühisfond, et tagada 

asjakohane rahaline toetus rikkumisest 

teatajatele, ning rahastada mõlemat 

maksumehhanismi abil proportsionaalselt 

tagastatavatest või rikkumiste eest makstud 

trahvidest; on seisukohal, et rikkumistest 

teatajatele tuleks tagada kaitse ka juhul, kui 

nad teavitavad avalikkust pärast seda, kui 

riikliku või ELi tasandi pädevate asutuste 

teavitamisele ei ole ühe kuu jooksul 

järgnenud mingit reaktsiooni; nõuab 
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 tungivalt, et komisjon tagaks ärisaladuste 

direktiivis rikkumisest teatajate ja 

ajakirjanike kõikehõlmava kaitse, võttes 

aluseks käesolevas raportis toodud 

soovitused; 

Or. en 

 

 


