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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Üldised kuritarvitamise vastased 

eeskirjad on maksusüsteemides ette nähtud 

selleks, et võidelda nende kuritarvitavate 

maksutavadega, mida ei ole konkreetsete 

sätetega veel reguleeritud. Seega on üldiste 

kuritarvitamise vastaste eeskirjade eesmärk 

täita lünki ja need ei tohiks mõjutada 

konkreetsete kuritarvituste vastaste 

eeskirjade kohaldamist. Liidus peaks 

üldiste kuritarvitamise vastaste eeskirjade 

kohaldamine piirduma kokkulepetega, 

mis on „puhtalt kunstlikud” (fiktiivsed); 

muul juhul peaks maksumaksjal olema 

õigus valida oma majandustegevuse jaoks 

maksustamise seiskohalt kõige tõhusam 

ülesehitus. Lisaks on oluline tagada, et 

üldised kuritarvitamise vastased eeskirjad 

kuuluksid ühetaoliselt kohaldamisele 

liikmesriigi sees, liidu piires ja suhetes 

kolmandate riikidega, nii et nende 

kohaldamisala ja kohaldamise tagajärjed ei 

oleks siseriiklikes ja piiriülestes 

olukordades erinevad. 

(9) Üldised kuritarvitamise vastased 

eeskirjad on maksusüsteemides ette nähtud 

selleks, et võidelda nende kuritarvitavate 

maksutavadega, mida ei ole konkreetsete 

sätetega veel reguleeritud. Seega on üldiste 

kuritarvitamise vastaste eeskirjade eesmärk 

täita lünki ja need ei tohiks mõjutada 

konkreetsete kuritarvituste vastaste 

eeskirjade kohaldamist. Liidus tuleks üldisi 

kuritarvitamise vastaseid eeskirju 

kohaldada skeemide suhtes, mille 

peamine eesmärk või üks peamistest 

eesmärkidest on saada maksusoodustust, 

mis on vastuolus muidu kohaldatavate 

maksusätete sisu või eesmärgiga, ilma et 

see takistaks maksumaksjal valimast oma 

majandustegevuse jaoks maksustamise 

seiskohalt kõige tõhusamat ülesehitust. 

Lisaks on oluline tagada, et üldised 

kuritarvitamise vastased eeskirjad 

kuuluksid ühetaoliselt kohaldamisele 

liikmesriigi sees, liidu piires ja suhetes 

kolmandate riikidega, nii et nende 

kohaldamisala ja kohaldamise tagajärjed ei 

oleks siseriiklikes ja piiriülestes 

olukordades erinevad. 

Or. en 
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 (9 a) Liikmesriigid peaksid rakendama 

üksikasjalikke sätteid, millega 

selgitatakse, mida mõeldakse fiktiivsete 

skeemide ja sanktsioonide alla kuuluva 

muu tegevuse all maksuküsimustes. 

Sanktsioonid tuleks õiguskindlusetuse 

vältimiseks määratleda selgelt, et need 

oleksid tugevaks stiimuliks maksuõigust 

täielikult järgida.  

Or. en 

 

 


