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 (11 a) Üksikisikuid, kellel on juurdepääs 

teabele, mis on seotud maksualase 

kuritarvitamisega avalikustatavate 

piiriüleste skeemide valdkonnas, 

sealhulgas maksudest kõrvalehoidumise 

ja maksustamise vältimise juhtumitega, 

tuleks julgustada ametiasutustele aru 

andma ja nendega koostööd tegema ning 

ametiasutused peaksid neid iga 

liikmesriigi õigusliku raamistiku piires 

igal võimalikul viisil täielikult kaitsma. 
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(6) Piiriülest mõõdet omavate 

potentsiaalselt agressiivse 

maksuplaneerimise skeemide 

avalikustamine aitaks tõhusalt kaasa 

õiglase maksukeskkonna loomisele 

siseturul. Vahendajate kohustus teavitada 

maksuhaldureid teatavatest piiriülestest 

skeemidest, mida saab kasutada maksudest 

kõrvalehoidumise eesmärgil, oleks samm 

õiges suunas. Terviklikuma poliitika 

kujundamiseks oleks oluline, et teise 

sammuna pärast avalikustamist vahetaksid 

maksuhaldurid teavet oma kolleegidega 

teistes liikmesriikides. Selline kokkuleppe 

peaks tõhustama ka ühise 

aruandlusstandardi tõhusust. Väga oluline 

on anda komisjonile juurdepääs piisavale 

hulgale teabele, et ta saaks kontrollida 

käesoleva direktiivi nõuetekohast 

toimimist. Komisjoni juurdepääs teabele ei 

vabasta liikmesriiki kohustusest teatada 

komisjonile mis tahes riigiabist. 

(6) Piiriülest mõõdet omavate 

potentsiaalselt agressiivse 

maksuplaneerimise skeemide 

avalikustamine aitaks tõhusalt kaasa 

õiglase maksukeskkonna loomisele 

siseturul. Vahendajate, audiitorite ja 

maksumaksjate kohustus teavitada 

maksuhaldureid teatavatest piiriülestest 

skeemidest, mida saab kasutada maksudest 

kõrvalehoidumise eesmärgil, oleks samm 

õiges suunas. Terviklikuma poliitika 

kujundamiseks oleks oluline, et teise 

sammuna pärast avalikustamist vahetaksid 

maksuhaldurid teavet oma kolleegidega 

teistes liikmesriikides. Selline kokkuleppe 

peaks tõhustama ka ühise 

aruandlusstandardi tõhusust. Väga oluline 

on anda komisjonile juurdepääs piisavale 

hulgale teabele, et ta saaks kontrollida 

käesoleva direktiivi nõuetekohast 

toimimist. Komisjoni juurdepääs teabele ei 

vabasta liikmesriiki kohustusest teatada 

komisjonile mis tahes riigiabist. 

Komisjonilt tuleks nõuda, et ta avaldaks 

kord kvartalis nimekirja, kuhu on kantud 

avalikustatud piiriülesed skeemid, 
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(8) Selleks, et tagada siseturu 

nõuetekohane toimimine ja hoida ära 

lüngad kavandatud eeskirjade raamistikus, 

peaks avalikustamise kohustus lasuma 

kõikidel osalejatel, kes on tavaliselt 

kaasatud avalikustatava piiriülese tehingu 

või tehingute seeria väljatöötamisse, 

turustamisse, korraldamisse või 

haldamisse, ning samuti neil, kes abistavad 

või nõustavad. Samuti ei tohiks jätta 

tähelepanuta seda, et teatavatel juhtudel 

ei oleks vahendajal kohustust 

avalikustada, kuna tegemist on 

kutsesaladusega, või vahendajat ei ole 

näiteks seetõttu, et maksumaksja 

kavandab ja rakendab skeemi ise. Oleks 

oluline, et sellisel juhul maksuhaldur ei 

kaotaks võimalust saada teavet 

maksudega seotud skeemidest, mis võivad 

olla seotud agressiivse 

maksuplaneerimisega. Sellistel juhtudel 
tuleks avalikustamiskohustus suunata 

maksumaksjale, kes saab skeemist kasu. 

(8) Selleks, et tagada siseturu 

nõuetekohane toimimine ja hoida ära 

lüngad kavandatud eeskirjade raamistikus, 

peaks avalikustamise kohustus lasuma 

maksumaksjatel ja kõikidel osalejatel, kes 

on tavaliselt kaasatud avalikustatava 

piiriülese tehingu või tehingute seeria 

väljatöötamisse, turustamisse, 

korraldamisse või haldamisse, ning samuti 

neil, kes abistavad või nõustavad. 

Aruandluskohustusel on ka hoiatav mõju 

ning maksumaksjale avalikustamise 

nõude kehtestamisega tagatakse, et 

võimaliku agressiivse maksuskeemi 

kasutaja teab, et skeemi kontrollitakse ja 

see võidakse tühistada ja/või see võib tuua 

kaasa karistuse. Juhul kui edendaja asub 

välismaal, peaks avalikustamiskohustus 

langema nii maksumaksjale kui ka 

välismaal asuvale vahendajale. Kui 

välismaal asuvatel edendajatel on nõuete 

täitmise tagamisel probleeme ja/või 

praktilisi raskusi nende järgimisel, tuleks 

kaaluda karistusi, sealhulgas näiteks 

riigihankelepingute sõlmimise õigusest 
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(13) Selleks et parandada käesoleva 

direktiivi tõhusust, peaksid liikmesriigid 

kehtestama karistused käesolevat direktiivi 

rakendavate siseriiklike eeskirjade 

rikkumise eest ning tagama, et neid 

karistusi ka praktikas rakendatakse ning et 

karistused on proportsionaalsed ja neil on 

hoiatav mõju. 

(13) Selleks et parandada käesoleva 

direktiivi tõhusust, peaksid liikmesriigid 

kehtestama karistused käesolevat direktiivi 

rakendavate siseriiklike eeskirjade 

rikkumise eest ning tagama, et neid 

karistusi ka praktikas rakendatakse ning et 

karistused on proportsionaalsed ja neil on 

hoiatav mõju. Liikmesriigid peaksid 

kehtestama süsteemi selliste edendajate ja 

maksumaksjate avalikuks nimetamiseks, 

kes ei avalikusta asjaomastele 

maksuhalduritele maksustamise vältimise 

skeeme. Äärmuslike ja korduvate 

juhtumite korral peaks olema ka võimalik 

tühistada kõnealuse ettevõtte tegevusluba, 

nagu on soovitatud Euroopa Parlamendi 

maksualaste siduvate eelotsuste 

erikomisjoni lõpparuande artiklis 165. 
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