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Hélène Laporte, Gunnar Beck
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(2a) Samuti on oluline uuesti läbi
mõelda järelevalveprotsess, mille käigus
hinnatakse direktiivi 2011/16/EL, mis ei
ole tulu kohta andmete kogumisel
täielikult tõhus eelkõige kättesaadavate
andmete puudumise tõttu.
Or. en
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)
Direktiivi 2011/16/EL artikli 5
kohaselt peab taotluse saanud asutus
taotluse esitanud asutuse taotlusel
edastama taotluse esitanud asutusele kogu
teabe, mis on tema valduses või mida ta
saab haldusuurimise käigus ning mis on
eeldatavasti oluline liikmesriikide
kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse
kuuluvaid makse käsitlevate siseriiklike
õigusnormide haldamiseks ja jõustamiseks.
Selleks et tagada teabevahetuse tõhusus ja
hoida ära taotluste põhjendamatut
tagasilükkamist ning tagada õigusselgus ja
-kindlus nii maksuhalduritele kui ka
maksumaksjatele, tuleks eeldatava
asjakohasuse standard selgelt piiritleda.
Sellega seoses tuleks samuti selgitada, et
eeldatava asjakohasuse standardit ei tuleks
kohaldada lisateabe taotluste suhtes, mis
esitatakse pärast direktiivi 2011/16/EL
artikli 8a kohast teabevahetust piiriülese
eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe
kohta.

(3)
Direktiivi 2011/16/EL artikli 5
kohaselt peab taotluse saanud asutus
taotluse esitanud asutuse taotlusel
edastama taotluse esitanud asutusele kogu
teabe, mis on tema valduses või mida ta
saab haldusuurimise käigus ning mis on
eeldatavasti oluline liikmesriikide
kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse
kuuluvaid makse käsitlevate siseriiklike
õigusnormide haldamiseks ja jõustamiseks.
Liikmesriikidevahelised erinevused
direktiivi 2011/16/EL sätete jõustamisel
võivad takistada maksuhaldurite koostööd
teiste liikmesriikide maksuhalduritega.
Selleks et tagada teabevahetuse tõhusus ja
hoida ära taotluste põhjendamatut
tagasilükkamist ning tagada õigusselgus ja
-kindlus nii maksuhalduritele kui ka
maksumaksjatele, tuleks eeldatava
asjakohasuse standard selgelt piiritleda.
Sellega seoses tuleks samuti selgitada, et
eeldatava asjakohasuse standardit ei tuleks
kohaldada lisateabe taotluste suhtes, mis
esitatakse pärast direktiivi 2011/16/EL
artikli 8a kohast teabevahetust piiriülese
eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe
kohta.
Or. en
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)
Võttes arvesse, et suurem osa
digiplatvormidel tegutsevate müüjate tulust
või maksustatavatest summadest liigub
piiriüleselt, annaks asjaomase tegevusega
seotud teabe esitamine veelgi
positiivsemaid tulemusi, kui see teave
edastataks ka liikmesriikidele, kellel on
pädevus teenitud tulu maksustada.
Automaatne teabevahetus maksuhaldurite
vahel on eriti oluline, et nad saaksid
vajalikku teavet, mis võimaldab neil
nõuetekohaselt hinnata tasumisele kuuluvat
tulumaksu ja käibemaksu.

(8)
Võttes arvesse, et suurem osa
digiplatvormidel tegutsevate müüjate tulust
või maksustatavatest summadest liigub
piiriüleselt, annaks asjaomase tegevusega
seotud teabe esitamine veelgi
positiivsemaid tulemusi, kui see teave
edastataks ka liikmesriikidele, kellel on
pädevus teenitud tulu maksustada, sest kui
müüjad ei deklareeri digiplatvormide
kaudu saadavat tulu, jääb liikmesriikidel
saamata märkimisväärne osa
maksutulust.. Automaatne teabevahetus
maksuhaldurite vahel on eriti oluline, et
nad saaksid vajalikku teavet, mis
võimaldab neil nõuetekohaselt hinnata
tasumisele kuuluvat tulumaksu ja
käibemaksu.
Or. en
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Maksudest kõrvalehoidumise ja
maksustamise vältimise ennetamise
eesmärgi saavutamise võiks tagada nii, et
digiplatvormide haldurid peavad teatama
platvormide kaudu teenitud tulust varakult
enne seda, kui riiklikud maksuhaldurid
teevad oma iga-aastaseid maksuotsuseid.
Liikmesriikide maksuhaldurite töö
hõlbustamiseks tuleks esitatud teavet
vahetada ühe kuu jooksul pärast aruande
esitamist. Automaatse teabevahetuse
lihtsustamiseks ja ressursside tõhusa
kasutamise edendamiseks peaks
teabevahetus toimuma elektrooniliselt liidu
loodud ühise teabevõrgu (CCN) kaudu.

(15) Maksudest kõrvalehoidumise ja
maksustamise vältimise ennetamise
eesmärgi saavutamise võiks tagada nii, et
digiplatvormide haldurid peavad teatama
platvormide kaudu teenitud tulust varakult
enne seda, kui riiklikud maksuhaldurid
teevad oma iga-aastaseid maksuotsuseid.
Liikmesriikide maksuhaldurite töö
hõlbustamiseks tuleks esitatud teavet
vahetada ühe kuu jooksul pärast aruande
esitamist. Automaatse teabevahetuse
lihtsustamiseks ja ressursside tõhusa
kasutamise edendamiseks peaks
teabevahetus toimuma elektrooniliselt liidu
loodud ühise teabevõrgu (CCN) kaudu.
Selleks et vältida VKEde täiendavat
halduskoormust, peaks digiplatvormi
operaatoritel, kelle aastatulu on alla 50
miljoni euro üleilmsel tasandil ja alla 10
miljoni euro liidu tasandil, olema
võimalik jätkata andmete esitamist
riiklikele ametiasutustele liikmesriikide
õiguses juba olemasolevate võimaluste ja
vahendite abil ilma lisakuludeta.
Or. en
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Oluline on kaitsta tõhusalt
isikuandmeid, mida liikmesriigid direktiivi
2011/16/EL alusel vahetavad. Kui ühes või
mitmes liikmesriigis on toime pandud
isikuandmetega seotud rikkumine Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
2016/67924 artikli 4 punkti 12 tähenduses,
peaksid liikmesriigid andmete
kaasvastutavate töötlejatena otsustama, kas
rikkumise tõttu on vaja peatada
teabevahetus liikmesriigiga
(liikmesriikidega), kus rikkumine aset
leidis, ning kas komisjonil kui volitatud
töötlejal tuleks paluda selline teabevahetus
peatada. Teabevahetuse peatamine peaks
kestma seni, kuni liikmesriigid paluvad
komisjonil lubada uuesti direktiivi
2011/16/EL kohast teabevahetust
liikmesriigiga, kus rikkumine toime pandi.

(25) Oluline on kaitsta tõhusalt
isikuandmeid, eriti liikmesriikide
maksuküsimustega seotud õigusi
puudutavaid andmeid, mida liikmesriigid
direktiivi 2011/16/EL alusel vahetavad.
Kui ühes või mitmes liikmesriigis on toime
pandud isikuandmetega seotud rikkumine
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) 2016/67924 artikli 4 punkti 12
tähenduses, peaksid liikmesriigid andmete
kaasvastutavate töötlejatena otsustama, kas
rikkumise tõttu on vaja peatada
teabevahetus liikmesriigiga
(liikmesriikidega), kus rikkumine aset
leidis, ning kas komisjonil kui volitatud
töötlejal tuleks paluda selline teabevahetus
peatada. Teabevahetuse peatamine peaks
kestma seni, kuni liikmesriigid paluvad
komisjonil lubada uuesti direktiivi
2011/16/EL kohast teabevahetust
liikmesriigiga, kus rikkumine toime pandi.

__________________

__________________

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli
2016. aasta määrus (EL) 2016/679
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ja selliste andmete vaba
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ
kehtetuks tunnistamise kohta
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L
119, 4.5.2016, lk 1).

24

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27.
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ja selliste andmete vaba
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ
kehtetuks tunnistamise kohta
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L
119, 4.5.2016, lk 1).
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