
 

AM\1079144ET.doc  PE571.047v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.11.2015 A8-0317/22 

Muudatusettepanek  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A a. arvestades, et Luksemburgi 

ametiasutused ei ole seda liiki 

maksukokkuleppeid kunagi vaidlustanud 

ega neile vastu olnud ning arvestades, et 

praegune Euroopa Komisjoni president 

Jean-Claude Juncker oli palju aastaid 

Luksemburgi Suurhertsogiriigi eesotsas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

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 kuulamisel 

maksualaste siduvate eelotsuste ja 

samasuguse iseloomuga või mõjuga 

meetmete erikomisjonis (TAXE-komisjon) 

17. septembril 2015 eitas Euroopa 

Komisjoni president Jean-Claude Juncker 

igasugust isiklikku kaasatust LuxLeaksi 

juhtumisse ning avaldas kahtlust selle 

tegeliku ulatuse üle, viidates juhtumile 

pigem sõnaga EULeaks; 

Or. en 
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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A c. arvestades, et president Juncker ütles 

17. septembril 2015 TAXE-komisjonile, et 

tema käsutuses ei olnud kunagi Krecké 

aruande (1997) algupärast versiooni ning 

et ta ei olnud teadlik kadunud lehekülje 

olemasolust, mis selgitavat Luksemburgi 

eelotsuseid; arvestades, et endine 

Luksemburgi parlamendiliige ja hr 

Junckeri valitsuse majandusminister 

Jeannot Krecké on kinnitanud, et ta andis 

1997. aasta aprillis hr Junckerile nii oma 

aruande ametliku versiooni kui ka 

eraviisilise versiooni; 

Or. en 
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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A d. arvestades, et Saksa ajakirja „Der 

Spiegel” esitatud uued asjaolud tõstavad 

esile seda, kuidas Belgia, Luksemburgi ja 

Madalmaade valitsused mitme aasta vältel 

selgesti takistasid käitumisjuhendi 

töörühma katseid muuta Beneluxi riikide 

kahulikke maksuskeeme; arvestades, et 

liikmesriigid keeldusid andmast 

juurdepääsu neile dokumentidele; 

arvestades, et kõnealusel ajavahemikul oli 

Luksemburgi peaministriks Jean-Claude 

Juncker ja Madalmaade 

rahandusministriks oli praegune 

eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AD 

 

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); 

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 komisjon esitas 

käitumisjuhendi töörühmaga seotud 

dokumente teistele asutustele (nt 

Amsterdami ülikoolile), kuid keeldus neid 

esitamast TAXE-komisjoni liikmetele; 

arvestades, et seetõttu tuli pikendada 

erikomisjoni ametiaega ning anda sellele 

uued uurimisvolitused; 

Or. en 
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Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 101 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  101 a. palub president Junckeril selgitada 

oma seisukohta nn Krecké afääri asjus; 

palub lisaks täielikku juurdepääsu kõigile 

käitumisjuhendi töörühma dokumentidele 

(kaasa arvatud töörühma protokollid), et 

analüüsida „Der Spiegeli” väiteid mõnede 

liikmesriikide suhtumise kohta õiglasesse 

maksukonkurentsi; 

Or. en 
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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 103 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

103. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega, nõuab 

konkreetsete meetmete võtmist, et tagada 

automaatse teabevahetuse kujunemine 

tõeliselt üleilmseks ja seega ka tõhusaks, 

austades samas täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, ning toetades 

arenguriikide jõupingutusi oma suutlikkuse 

suurendamisel, et nad saaksid automaatses 

teabevahetuses täielikult osaleda; rõhutab, 

et ELi-sisene automaatne teabevahetus 

võiks toimuda kogu ELi hõlmava 

keskregistri vormis, mis oleks 

juurdepääsetav nii komisjonile kui ka 

liikmesriikide pädevatele asutustele; 

103. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega, nõuab 

konkreetsete meetmete võtmist, et tagada 

automaatse teabevahetuse kujunemine 

tõeliselt üleilmseks ja seega ka tõhusaks, 

ning toetades arenguriikide jõupingutusi 

oma suutlikkuse suurendamisel, et nad 

saaksid automaatses teabevahetuses 

täielikult osaleda; rõhutab, et ELi-sisene 

automaatne teabevahetus võiks toimuda 

kogu ELi hõlmava avaliku keskregistri 

vormis, mis oleks juurdepääsetav nii 

kodanikele, komisjonile kui ka 

liikmesriikide pädevatele asutustele; 

Or. en 
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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 104 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

104. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik eelotsused, eriti kui need 

hõlmavad siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikide koostöös, et nende vahel 

toimuks automaatne, täielik ja viivitamatu 

asjakohase teabe vahetus ning et kõik 

riiklikud meetmed, mille eesmärk on 

vähendada maksustamise vältimist ja 

maksubaasi kahanemist ELis, sealhulgas 

auditid, tuleks ellu viia ühiselt, pöörates 

asjakohast tähelepanu programmiga 

„FISCALIS 2020” omandatud 

kogemustele; kordab oma seisukohta, et 

kõigi teisi liikmesriike mõjutavate 

eelotsuste põhielementidest tuleks 

teavitada maksuameteid ja komisjoni, kuid 

need peaksid kajastuma ka hargmaiste 

ettevõtete riikide kaupa koostatavas 

aruandluses; 

104. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik eelotsused, eriti kui need 

hõlmavad siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikide koostöös, et nende vahel 

toimuks automaatne, täielik ja viivitamatu 

asjakohase teabe vahetus ning et kõik 

riiklikud meetmed, mille eesmärk on 

vähendada maksustamise vältimist ja 

maksubaasi kahanemist ELis, sealhulgas 

auditid, tuleks ellu viia ühiselt, pöörates 

asjakohast tähelepanu programmiga 

„FISCALIS 2020” omandatud 

kogemustele; kordab oma seisukohta, et 

kõigi teisi liikmesriike mõjutavate 

eelotsuste põhielementidest tuleks 

teavitada maksuameteid ja komisjoni, kuid 

need peaksid kajastuma ka hargmaiste 

ettevõtete riikide kaupa koostatavas 

avalikus aruandluses; 

Or. en 
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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 109 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende avalikustamine kas täielikult või 

lihtsustatud kujul, kuid austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

– nende täielik avalikustamine, 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 
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Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed 

2015/2066(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 139 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

139. tunnustab komisjoni tehtud tööd 

Euroopa maksukohustuslasena 

registreerimise numbri (TIN) 

kasutuselevõtmiseks; kutsub komisjoni 

üles esitama Euroopa maksukohustuslasena 

registreerimise numbrit käsitleva 

ettepaneku, mis lähtuks ELi TIN-numbri 

kirjeldusest komisjoni 2012. aasta 

tegevuskavas maksupettuste ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastase võitluse 

tõhustamiseks (tegevus 22)
42

; tuletab 

meelde, et TINi peetakse parimaks 

maksumaksjate tuvastamise vahendiks, ja 

nõuab seega selle projekti kiiremat 

elluviimist; palub komisjonil samal 

põhjusel teha aktiivselt tööd ülemaailmsel 

tasandil sarnase identifitseerimisnumbri, nt 

regulatiivse järelevalvekomitee juriidiliste 

isikute ülemaailmse tunnuse (LEI) 

kasutuselevõtmiseks; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

139. tunnustab komisjoni tehtud tööd 

Euroopa maksukohustuslasena 

registreerimise numbri (TIN) 

kasutuselevõtmiseks; kutsub komisjoni 

üles esitama Euroopa maksukohustuslasena 

registreerimise numbrit käsitleva 

ettepaneku, mis lähtuks ELi TIN-numbri 

kirjeldusest komisjoni 2012. aasta 

tegevuskavas maksupettuste ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastase võitluse 

tõhustamiseks (tegevus 22)
42

; tuletab 

meelde, et TINi peetakse parimaks 

maksumaksjate tuvastamise vahendiks, ja 

nõuab seega selle projekti kiiremat 

elluviimist; palub komisjonil samal 

põhjusel teha aktiivselt tööd ülemaailmsel 

tasandil sarnase identifitseerimisnumbri, nt 

regulatiivse järelevalvekomitee juriidiliste 

isikute ülemaailmse tunnuse (LEI) 

kasutuselevõtmiseks; palub lisaks luua 

ELi tasandi avaliku äriregistri, mis aitaks 

takistada agressiivseid ja kahjulikke 

maksutavasid, pettuseid ja 

konkurentsimoonutusi; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

Or. en 
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