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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0314),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 113 ja 115, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0213/2020),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Viimastel aastatel on komisjon 
teinud järelevalvet direktiivi 2011/16/EL22 
kohaldamise üle ja viinud 2019. aastal 
lõpule selle direktiivi hindamise. Kuigi 
automaatse teabevahetuse valdkonnas on 
tehtud märkimisväärseid edusamme, on 
siiski vaja parandada kehtivaid sätteid, mis 

(2) Viimastel aastatel on komisjon 
teinud järelevalvet direktiivi 2011/16/EL22 
kohaldamise üle ja viinud 2019. aastal 
lõpule selle direktiivi hindamise. Kuigi 
automaatse teabevahetuse valdkonnas on 
tehtud märkimisväärseid edusamme, on 
siiski vaja parandada kehtivaid sätteid, mis 
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on seotud igasuguse teabevahetuse ja 
halduskoostööga.

on seotud igasuguse teabevahetuse ja 
halduskoostööga. Lisaks tuleks parandada 
liikmesriikide suutlikkust töödelda saadud 
finantsteavet ning suurendada 
maksuametite finants-, inim- ja IT-
ressursse.

__________________ __________________
22 Euroopa Komisjoni talituste 
töödokument „Hinnang nõukogu 
direktiivile 2011/16/EL maksustamisalase 
halduskoostöö kohta ja direktiivi 
77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta“, SWD(2019) 328 final.

22 Euroopa Komisjoni talituste 
töödokument „Hinnang nõukogu 
direktiivile 2011/16/EL maksustamisalase 
halduskoostöö kohta ja direktiivi 
77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta“ (SWD(2019)0328 final).

Or. en

Muudatusettepanek 2

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. 
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, 
tehes seda kooskõlas Euroopa Liidu 
Kohtu praktikaga, mille kohaselt seisneb 
mõiste „eeldatav asjakohasus“ eesmärk 
maksuküsimusi puudutava teabe 
võimalikult laialdases vahetamises. 
Sellega seoses tuleks samuti selgitada, et 
eeldatava asjakohasuse standardit ei tuleks 
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kohaldada lisateabe taotluste suhtes, mis 
esitatakse pärast direktiivi 2011/16/EL 
artikli 8a kohast teabevahetust piiriülese 
eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Maksumaksjate täielikuks ja 
nõuetekohaseks teavitamiseks peaksid 
liikmesriikide pädevad asutused 
avalikustama tulukategooriad, mille kohta 
toimub automaatne teabevahetus teiste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide või 
jurisdiktsioonide pädevate asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Direktiivi 2011/16/EL hindamine 
komisjoni poolt näitas, et kõnealuse 
direktiivi ja selle kohaldamist 
võimaldavate siseriiklike ülevõtmissätete 
kohaldamise tõhusust on vaja järjepidevalt 
jälgida. Selleks et komisjon saaks ka 
edaspidi nõuetekohaselt jälgida ja hinnata 
direktiivi 2011/16/EL kohase automaatse 
teabevahetuse tõhusust, peaksid 
liikmesriigid olema kohustatud sellise 
teabevahetuse kohta komisjonile igal aastal 
statistikat edastama.

(16) Direktiivi 2011/16/EL hindamine 
komisjoni poolt näitas, et kõnealuse 
direktiivi ja selle kohaldamist 
võimaldavate siseriiklike ülevõtmissätete 
kohaldamise tõhusust on vaja järjepidevalt 
jälgida. Selleks et komisjon saaks direktiivi 
2011/16/EL kohase automaatse 
teabevahetuse tõhusust ka edaspidi 
nõuetekohaselt jälgida ja hinnata, peaksid 
liikmesriigid olema kohustatud edastama 
komisjonile igal aastal statistilised 
andmed sellise teabevahetuse kohta. 
Lisaks peaksid nad igal aastal andma 
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komisjonile vajalikku teavet selle kohta, 
mis takistab nimetatud direktiivi 
nõuetekohast rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Mitmepoolsed kontrollid, mida 
tehakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1286/201323 loodud 
programmi „Fiscalis 2020“ abil, on esile 
toonud kasu, mida on võimalik saada, kui 
koordineeritult kontrollitakse ühte või 
mitut maksumaksjat, kes pakuvad ühist või 
täiendavat huvi kahele või enamale liidu 
maksuhaldurile. Kuna ühisauditite 
läbiviimiseks puudub sõnaselge õiguslik 
alus, võetakse praegu selliseid 
ühismeetmeid välisriigi ametnike teiste 
liikmesriikide territooriumil viibimist ja 
üheaegseid kontrolle käsitlevate direktiivi 
2011/16/EL sätete koostoime alusel. Kuid 
paljudel juhtudel on see tava osutunud 
ebapiisavaks ega taga õigusselgust ja -
kindlust.

(19) Mitmepoolsed kontrollid, mida 
tehakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1286/201323 loodud 
programmi „Fiscalis 2020“ abil, on esile 
toonud kasu, mida on võimalik saada, kui 
koordineeritult kontrollitakse ühte või 
mitut maksumaksjat, kes pakuvad ühist või 
täiendavat huvi kahele või enamale liidu 
maksuhaldurile. Seepärast peaks liidu 
maksuhaldurite koostööraamistik 
hõlmama kohapealseid kontrolle ja 
ühisauditeid. Kuna ühisauditite 
läbiviimiseks puudub sõnaselge õiguslik 
alus, võetakse praegu selliseid 
ühismeetmeid välisriigi ametnike teiste 
liikmesriikide territooriumil viibimist ja 
üheaegseid kontrolle käsitlevate direktiivi 
2011/16/EL sätete koostoime alusel. Kuid 
paljudel juhtudel on see tava osutunud 
ebapiisavaks ega taga õigusselgust ja -
kindlust.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1286/2013, millega luuakse 
tegevusprogramm Euroopa Liidu 
maksusüsteemide toimimise 
parandamiseks aastateks 2014–2020 
(„Fiscalis 2020“) ning tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 25).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1286/2013, millega luuakse 
tegevusprogramm Euroopa Liidu 
maksusüsteemide toimimise 
parandamiseks aastateks 2014–2020 
(„Fiscalis 2020“) ning tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 25).

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selle protsessi tõhususe tagamiseks 
tuleks ühisauditite taotlustele vastata 
ettenähtud aja jooksul. Taotluste 
tagasilükkamist tuleks nõuetekohaselt 
põhjendada. Ühisauditi suhtes tuleks 
kohaldada selle liikmesriigi menetluskorda, 
kus asjaomane audit toimub. Seetõttu 
peaksid osalevad liikmesriigid ühisauditi 
käigus kogutud tõendeid vastastikku 
tunnustama. Sama oluline on, et pädevad 
asutused lepiksid kokku juhtumi faktides ja 
asjaoludes ning püüaksid jõuda 
kokkuleppele selles, kuidas tõlgendada 
auditeeritava(te) isiku(te) maksualast 
olukorda. Selleks et tagada ühisauditi 
tulemuste rakendamine osalevates 
liikmesriikides, peaks lõpparuandel olema 
samaväärne õigusjõud kui osalevates 
liikmesriikides auditi tulemusena välja 
antud asjakohastel siseriiklikel aktidel. 
Vajaduse korral peaksid liikmesriigid 
kehtestama vastava kohanduse tegemiseks 
õigusraamistiku.

(21) Selle protsessi tõhususe tagamiseks 
tuleks ühisauditite taotlustele vastata 
ettenähtud aja jooksul. Taotluste 
tagasilükkamist tuleks nõuetekohaselt 
põhjendada ja taotluse esitanud asutusel 
peaks olema õigus põhjendusele vastata. 
Ühisauditi suhtes tuleks kohaldada selle 
liikmesriigi menetluskorda, kus asjaomane 
audit toimub. Seetõttu peaksid osalevad 
liikmesriigid ühisauditi käigus kogutud 
tõendeid vastastikku tunnustama. Sama 
oluline on, et pädevad asutused lepiksid 
kokku juhtumi faktides ja asjaoludes ning 
püüaksid jõuda kokkuleppele selles, kuidas 
tõlgendada auditeeritava(te) isiku(te) 
maksualast olukorda. Selleks et tagada 
ühisauditi tulemuste rakendamine 
osalevates liikmesriikides, peaks 
lõpparuandel olema samaväärne õigusjõud 
kui osalevates liikmesriikides auditi 
tulemusena välja antud asjakohastel 
siseriiklikel aktidel. Vajaduse korral 
peaksid liikmesriigid kehtestama vastava 
kohanduse tegemiseks õigusraamistiku.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24a) Samavõrd oluline on rõhutada, et 
maksuhaldurite vahelise teabevahetuse 
kõrval aitab maksukogumist tõhustada ka 
parimate tavade jagamine. Kooskõlas 
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programmiga „Fiscalis 2020“ peaksid 
liikmesriigid pidama esmatähtsaks 
parimate tavade jagamist maksuhaldurite 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26a) Direktiivi 2011/16/EL raames 
toimuv isikuandmete töötlemine peaks 
olema jätkuvalt kooskõlas määrustega 
(EL) 2016/679 ja (EL) 2018/1725. 
Direktiivis 2011/16/EL sätestatud 
andmetöötluse eesmärk on üksnes üldine 
avalik huvi maksustamise valdkonnas, s.t 
maksupettuste, maksustamise vältimise ja 
maksudest kõrvalehoidumise tõkestamine, 
maksutulude kaitsmine ja õiglase 
maksustamise edendamine, mis 
suurendab sotsiaalse, poliitilise ja 
majandusliku kaasamise võimalusi 
liikmesriikides. Seepärast tuleks 
direktiivis 2011/16/EL viited asjakohastele 
ELi andmekaitsealastele õigusaktidele 
ajakohastada ja täiendada neid 
käesolevas direktiivis sätestatud 
normidega.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriigi pädev asutus edastab 
automaatse teabevahetuse teel iga teise 
liikmesriigi pädevale asutusele kogu 
kättesaadava teabe seoses kõnealuse teise 
liikmesriigi residentidega järgmiste 
konkreetsete tulu ja kapitali kategooriate 
kohta, nagu neid mõistetakse teavet 
edastava liikmesriigi siseriiklike 
õigusnormide alusel:

Iga liikmesriigi pädev asutus edastab 
automaatse teabevahetuse teel iga teise 
liikmesriigi pädevale asutusele kogu 
kättesaadava või mõistlike pingutustega 
kättesaadavaks muudetava teabe seoses 
kõnealuse teise liikmesriigi residentidega 
järgmiste konkreetsete tulu ja kapitali 
kategooriate kohta, nagu neid mõistetakse 
teavet edastava liikmesriigi siseriiklike 
õigusnormide alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile igal 
aastal vähemalt kaks esimeses lõigus 
osutatud tulu ja kapitali kategooriat, 
millega seoses nad edastavad teavet teise 
liikmesriigi residentide kohta.

Liikmesriigid teatavad komisjonile igal 
aastal kõik esimeses lõigus osutatud tulu ja 
kapitali kategooriad, millega seoses nad 
edastavad teavet teise liikmesriigi 
residentide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. jaanuari 2023 teatavad 
liikmesriigid komisjonile vähemalt neli 
lõikes 1 loetletud kategooriat, millega 

2. Enne 1. jaanuari 2023 teatavad 
liikmesriigid komisjonile kõik lõikes 1 
loetletud kategooriad, millega seoses 
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seoses edastab iga liikmesriigi pädev 
asutus automaatse teabevahetuse teel teise 
liikmesriigi pädevale asutusele teabe 
kõnealuse teise liikmesriigi residentide 
kohta. See teave hõlmab 
maksustamisperioode, mis algavad 1. 
jaanuaril 2024 või hiljem.

edastab iga liikmesriigi pädev asutus 
automaatse teabevahetuse teel teise 
liikmesriigi pädevale asutusele teabe 
kõnealuse teise liikmesriigi residentide 
kohta. See teave hõlmab 
maksustamisperioode, mis algavad 1. 
jaanuaril 2024 või hiljem.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lõike 3 esimene lõik jäetakse välja;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8 – lõige 3a – lõik 2 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ba) lõike 3a teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:

a) iga sellise avaldatava isiku puhul, 
kes on konto omanik, nimi, aadress, 
maksukohustuslase 
identifitseerimisnumber(numbrid) ning 
füüsilise isiku puhul sünnikoht ja -aeg, 
ning mis tahes ettevõtte puhul, kes on 
konto omanik ja kelle kohta tehakse pärast 
lisades sisalduvate hoolsusmeetmete 
eeskirjade kohaldamist kindlaks, et tal on 
üks või enam avaldatavast isikust 

„a) iga sellise avaldatava isiku puhul, 
kes on konto tegelikult kasusaav omanik, 
tema nimi, aadress, maksukohustuslase 
identifitseerimisnumber(numbrid) ning 
füüsilise isiku puhul sünnikoht ja -aeg, 
ning mis tahes ettevõtte puhul, kes on 
konto omanik ja kelle kohta tehakse pärast 
lisades sisalduvate hoolsusmeetmete 
eeskirjade kohaldamist kindlaks, et tal on 
üks või enam avaldatavast isikust 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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kontrollivat isikut, ettevõtte nimi, aadress, 
maksukohustuslase 
identifitseerimisnumber(numbrid) ning iga 
avaldatava isiku nimi, aadress, 
maksukohustuslase 
identifitseerimisnumber(numbrid) ja 
sünnikoht ja -aeg;

kontrollivat isikut, ettevõtte nimi, aadress, 
maksukohustuslase 
identifitseerimisnumber(numbrid) ning iga 
avaldatava isiku nimi, aadress, 
maksukohustuslase 
identifitseerimisnumber(numbrid) ja 
sünnikoht ja -aeg;“

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
piiriülene eelotsus tehti või siirdehinna 
eelkokkulepe sõlmiti või kus sellist otsust 
või kokkulepet muudeti või uuendati 
pärast 31. detsembrit 2016, edastab 
automaatse teabevahetuse teel asjakohase 
teabe kooskõlas artikli 21 kohaselt vastu 
võetud kohaldatava praktilise korraldusega 
kõikide teiste liikmesriikide pädevatele 
asutustele ja käesoleva artikli lõikes 8 
osutatud piiranguid arvesse võttes Euroopa 
Komisjonile.

„Selle liikmesriigi pädev asutus, kus tehti 
piiriülene eelotsus, sõlmiti siirdehinna 
eelkokkulepe või muud liiki mitteametlik 
piiriülene eelkokkulepe või kus sellist 
otsust või kokkulepet muudeti või 
uuendati, edastab (juhul, kui vastav 
eelotsus või kokkulepe on endiselt kehtiv 
ega piira lõike 4 kohaldamist) automaatse 
teabevahetuse teel asjakohase teabe 
kooskõlas artikli 21 kohaselt vastu võetud 
kohaldatava praktilise korraldusega kõikide 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele 
ja käesoleva artikli lõikes 8 osutatud 
piiranguid arvesse võttes Euroopa 
Komisjonile.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 2 – lõik 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-aa) lõike 2 neljas lõik jäetakse välja;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-ab) lõige 4 jäetakse välja.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt -a c (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-ac) lisatakse järgmine lõige:
„4a. Eelotsuste, näiteks siseriiklike 
maksualaste eelotsuste ja muude 
mitteametlike kokkulepete puhul, mis on 
lõike 1 kohaselt välja jäetud, vahetatakse 
lõikes 6 osutatud teavet lõigete 1 ja 2 
kohaselt.“

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701


PR\1214608ET.docx 15/30 PE658.793v01-00

ET

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 6 – punkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

aa) lõike 6 punkt a asendatakse 
järgmisega:

a) andmed isiku (v.a füüsiline isik) ja 
vajaduse korral sellise isikute grupi kohta, 
kuhu isik kuulub;

„a) andmed isiku, sealhulgas füüsilise 
isiku ja vajaduse korral sellise isikute grupi 
kohta, kuhu isik kuulub;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) piiriülese eelotsuse või siirdehinna 
eelkokkuleppe sisu kokkuvõte, sealhulgas 
asjakohase äritegevuse või tehingu või 
tehingute kogumi kirjeldus ja mis tahes 
muu teave, mis võiks aidata pädeval 
asutusel hinnata võimalikku maksuriski ja 
millega ei kaasne äri-, tööstus- või 
ametisaladuse või ärivõtte või sellise teabe 
avalikustamist, mille avaldamine oleks 
vastuolus avaliku korraga.

b) piiriülese eelotsuse või siirdehinna 
eelkokkuleppe sisu kokkuvõte, sealhulgas 
asjakohase äritegevuse või tehingu või 
tehingute kogumi kirjeldus, kõik 
asjakohased maksustamist otseselt ja 
kaudselt mõjutavad tegurid, näiteks 
tegelikud maksumäärad, ja mis tahes muu 
teave, mis võiks aidata pädeval asutusel 
hinnata võimalikku maksuriski ja millega 
ei kaasne äri-, tööstus- või ametisaladuse 
või ärivõtte või sellise teabe 
avalikustamist, mille avaldamine oleks 
vastuolus avaliku korraga.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) selle finantskonto tunnuskood, 
millele tasu makstakse või krediteeritakse, 
kui aruandval platvormihalduril on 
võimalik seda teada saada ja kui selle 
liikmesriigi pädev asutus, mille resident 
müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste 
liikmesriikide pädevatele asutustele, et ta 
ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel 
eesmärgil kasutada;

h) selle finantskonto tunnuskood, 
millele tasu makstakse või krediteeritakse, 
kui aruandval platvormihalduril on 
võimalik seda teada saada;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8b – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ba) Artikli 8b lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
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„2. Komisjon esitab enne 1. jaanuari 
2019 aruande, milles esitatakse ülevaade ja 
hinnang käesoleva artikli lõike 1 alusel 
saadud statistika ja teabe kohta, mis on 
seotud selliste küsimustega nagu 
automaatse teabevahetusega seotud haldus- 
ja muu asjakohane kulu ja kasu ning 
sellega seotud praktilised aspektid. Kui see 
on asjakohane, esitab komisjon nõukogule 
ettepaneku artikli 8 lõikes 1 sätestatud 
kategooriate ja tingimuste kohta, 
sealhulgas tingimuse kohta, et teiste 
liikmesriikide residente käsitlev teave peab 
olema kättesaadav, või artikli 8 lõikes 3a 
osutatud andmete kohta või mõlema kohta.

„2. Komisjon esitab enne 1. jaanuari 
2022 aruande, milles esitatakse ülevaade ja 
hinnang käesoleva artikli lõike 1 alusel 
saadud statistika ja teabe kohta, mis on 
seotud selliste küsimustega nagu saadud 
andmete tulemuslik kasutamine 
liikmesriikides maksustamise eesmärgil 
või muudel eesmärkidel, automaatse 
teabevahetusega seotud haldus- ja muu 
asjakohane kulu ja kasu ning sellega seotud 
praktilised aspektid. Komisjon esitab 
nõukogule ettepaneku artikli 8 lõikes 1 
sätestatud kategooriate ja tingimuste kohta, 
sealhulgas tingimuse kohta, et teiste 
liikmesriikide residente käsitlev teave peab 
olema kättesaadav või tuleb 
kättesaadavaks teha, ning artikli 8 lõikes 
3a osutatud andmete, sealhulgas tegelikult 
kasusaavate omanike kohta.

Komisjoni esitatud ettepaneku 
läbivaatamisel hindab nõukogu automaatse 
teabevahetuse tõhususe ja toimimise 
edasise täiustamise ning selle taseme 
tõstmise vajadust, eesmärgiga tagada, et

Komisjoni esitatud ettepaneku 
läbivaatamisel hindab nõukogu automaatse 
teabevahetuse tõhususe ja toimimise 
edasise täiustamise ning selle taseme 
tõstmise vajadust, eesmärgiga tagada, et

a) iga liikmesriigi pädev asutus 
edastab automaatse teabevahetuse teel 
mis tahes teise liikmesriigi pädevale 
asutusele teabe maksustamisperioodide 
kohta alates 1. jaanuarist 2019 seoses 
kõnealuse teise liikmesriigi residentidega 
kõigi artikli 8 lõikes 1 loetletud tulu ja 
kapitali kategooriate kohta, nagu neid 
mõistetakse teavet edastava liikmesriigi 
siseriiklike õigusnormide alusel, ning

a) artikli 8 lõikes 1 sätestatud tulu ja 
kapitali liikide loendid, isegi kui need ei 
ole parajasti kättesaadavad, tehakse 
liikmesriikidele kättesaadavaks ja neid 
vahetatakse omavahel;

b) artikli 8 lõigetes 1 ja 3a sätestatud 
kategooriate ja andmete loetelu 
laiendatakse nii, et see hõlmaks ka muid 
kategooriaid ja andmeid, sealhulgas 
litsentsitasusid. 

b) artikli 8 lõikes 3a sätestatud kirjete 
loetelu laiendatakse, et hõlmata lõplikud 
andmed tegelikult kasusaavate omanike 
kohta ja takistada maksudest 
kõrvalehoidmist teise või mitme 
maksuresidendi kaudu;
c) üldjuhul lubatakse liikmesriikidel 
kasutada teavet, mis on saadud muudel 
kui artikli 16 lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel;
d) saadud andmete tulemuslikku 
kasutamist hinnatakse nõuetekohaselt.“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädev asutus võib artikli 1 
lõikes 1 osutatud teabe vahetamiseks 
taotleda teise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt, et esimesena nimetatud pädeva 
asutuse poolt volitatud ametnikud võivad 
viimati nimetatud pädeva asutuse 
kehtestatud menetluskorra alusel:

Liikmesriigi pädev asutus võib artikli 1 
lõikes 1 osutatud teabe vahetamiseks teise 
liikmesriigi pädevalt asutuselt taotleda, et 
esimesena nimetatud pädeva asutuse poolt 
volitatud ametnikud võiksid viimati 
nimetatud pädeva asutuse kehtestatud 
menetluskorra alusel:

a) viibida ametiruumides, kus taotluse 
saanud liikmesriigi haldusasutused 
täidavad oma ülesandeid;

b) olla kohal taotluse saanud 
liikmesriigi territooriumil läbiviidava 
haldusuurimise ajal;

a) viibida ametiruumides, kus taotluse 
saanud liikmesriigi haldusasutused 
täidavad oma ülesandeid;

b) viibida taotluse saanud liikmesriigi 
territooriumil läbiviidava haldusuurimise 
juures;

c) osaleda taotluse saanud liikmesriigi 
haldusuurimistes, kasutades vajaduse 
korral elektroonilisi sidevahendeid.

c) osaleda taotluse saanud liikmesriigi 
haldusuurimistes, kasutades vajaduse 
korral elektroonilisi sidevahendeid.

Pädev asutus vastab esimese lõigu kohasele 
taotlusele 30 päeva jooksul, et kinnitada 
oma nõusolekut või teavitada taotluse 
esitanud asutust oma põhjendatud 
keeldumisest.

Pädev asutus vastab esimese lõigu kohasele 
taotlusele 30 päeva jooksul, et kinnitada 
oma nõusolekut või teavitada taotluse 
esitanud asutust oma põhjendatud 
keeldumisest.

Põhjendatud keeldumise korral võib 
taotluse esitanud asutus lõike 1 punktis a, 
b või c osutatud ülesannete täitmise jaoks 
loa saamiseks esitada asjaomasele 
pädevale asutusele täiendavat teavet ja 
põhjendusi. Taotluse saanud pädev asutus 
peab teistkordsele taotlusele vastama 30 
päeva jooksul selle saamisest.

Kui soovitav teave sisaldub dokumentides, 
millele taotluse saanud asutuse ametnikel 
on juurdepääs, esitatakse taotluse esitanud 

Kui soovitav teave sisaldub dokumentides, 
millele taotluse saanud asutuse ametnikel 
on juurdepääs, esitatakse taotluse esitanud 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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asutuse ametnikele nendest koopiad. asutuse ametnikele nendest koopiad.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 12a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ühe liikmesriigi pädev asutus 
taotleb teise liikmesriigi (või teiste 
liikmesriikide) pädevalt asutuselt ühe või 
mitme kõigile asjaomastele liikmesriikidele 
ühist või täiendavat huvi pakkuva isiku 
suhtes ühisauditi läbiviimist, vastavad 
taotluse saanud asutused taotlusele 30 
päeva jooksul alates taotluse saamisest.

2. Kui ühe või mitme liikmesriigi 
pädev(ad) asutus(ed) taotleb/taotlevad teise 
liikmesriigi (või teiste liikmesriikide) 
pädeva(te)lt asutus(t)elt ühe või mitme 
kõigile asjaomastele liikmesriikidele ühist 
või täiendavat huvi pakkuva isiku suhtes 
ühisauditi läbiviimist, vastavad taotluse 
saanud asutused taotlusele 30 päeva 
jooksul alates taotluse saamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – lõik 10
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 12a – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi pädeva asutuse 
esitatud ühisauditi taotluse võib tagasi 
lükata põhjendatud juhtudel ja eelkõige 
järgmistel põhjustel:

3. Liikmesriigi pädeva asutuse 
esitatud ühisauditi taotluse võib tagasi 
lükata põhjendatud juhtudel järgmistel 
põhjustel:

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – lõik 10
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 12a – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotluse saanud asutus lükkab taotluse 
tagasi, teavitab ta taotluse esitanud 
isikut/isikuid selle põhjustest.

Kui taotluse saanud asutus lükkab taotluse 
tagasi, teatab ta taotluse esitanud 
isiku(te)le, kummal lõikes 3 esitatud 
kahest põhjusest taotluse rahuldamisest 
keelduti.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt käesolevale direktiivile 
teavet edastava liikmesriigi pädeva 
asutuse loal ja ainult siis, kui see on 
lubatud teavet ja dokumente saava pädeva 
asutuse liikmesriigi õigusaktidega, võib 
vastavalt käesolevale direktiivile saadud 
teavet ja dokumente kasutada muudel kui 
lõikes 1 nimetatud eesmärkidel. 

2. Käesoleva direktiivi kohaselt 
saadud teavet ja dokumente võib 
liikmesriigi pädev asutus kasutada 
muudel kui lõikes 1 osutatud põhjustel 
ainult tema asukohaliikmesriigi 
seadustega lubatud ulatuses.

Iga liikmesriigi pädev asutus edastab 
kõikide teiste liikmesriikide pädevatele 
asutustele loetelu eesmärkidest, milleks 
võib vastavalt tema siseriiklikule õigusele 
kasutada muid kui lõikes 1 osutatud 
teavet ja dokumente. Teavet saav pädev 
asutus võib kasutada saadud teavet ja 
dokumente ilma esimeses lõigus osutatud 
loata mis tahes eesmärgil, mille on 
loetlenud teavet edastav liikmesriik.“

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lõige 4 jäetakse välja.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – lõik 17
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid analüüsivad ja 
hindavad oma jurisdiktsioonis käesoleva 
direktiivi kohase halduskoostöö tõhusust 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise vastases võitluses 
ning edastavad oma hindamistulemused 
igal aastal komisjonile.

2. Liikmesriigid analüüsivad ja 
hindavad oma jurisdiktsioonis käesoleva 
direktiivi kohase halduskoostöö tõhusust 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise vastases võitluses 
ning edastavad oma hindamistulemused 
igal aastal komisjonile. Tulemused 
avalikustatakse, võttes arvesse 
maksumaksjate õigusi ja 
konfidentsiaalsust. Teavet ei esitata nii 
üksikasjalikult, et seda saaks seostada 
konkreetse maksumaksjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23a – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

17a) Artikli 23a lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Komisjon hoiab talle käesoleva 
direktiivi kohaselt edastatud teabe 
konfidentsiaalsena kooskõlas liidu 
asutuste suhtes kohaldatavate sätetega 
ning seda teavet ei või kasutada muudel 
eesmärkidel kui selle kindlaks tegemiseks, 
kas ja mil määral liikmesriigid täidavad 
käesolevat direktiivi.

„1. Komisjon hoiab talle käesoleva 
direktiivi kohaselt edastatud teabe 
konfidentsiaalsena niivõrd, kuivõrd selle 
teabe saab omistada konkreetsele 
maksumaksjale ja selle avalikustamine 
riivaks maksumaksjate õigusi.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi poolt komisjonile 
artikli 23 alusel edastatud teabe ja 
komisjonis sellist teavet kasutades 
koostatud mis tahes aruande või 
dokumendi võib edastada teistele 
liikmesriikidele. Sellise edastatud teabe 
suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise 
kohustus ja kaitse, mis laieneb 
samalaadsele teabele seda saava 
liikmesriigi õiguse alusel.

2. Liikmesriigi poolt komisjonile 
artikli 23 alusel edastatud teabe ja 
komisjonis sellist kellelegi või millelegi 
omistatavat teavet kasutades koostatud mis 
tahes aruande või dokumendi võib edastada 
teistele liikmesriikidele. Sellise edastatud 
teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise 
kohustus ja kaitse, mis laieneb 
samalaadsele teabele seda saava 
liikmesriigi õiguse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada esimeses 
lõigus osutatud komisjoni koostatud 
aruandeid ja dokumente üksnes 
analüüsimiseks ning neid ei või avaldada 
ega teha kättesaadavaks ühelegi muule 
isikule ega asutusele ilma komisjoni 
sõnaselge nõusolekuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportööri arvates ei ole käesolev lõik kooskõlas kehtiva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata esimesest ja teisest lõigust võib 
komisjon igal aastal avaldada 
anonüümseks muudetud kokkuvõtted 
statistilistest andmetest, mille liikmesriigid 
edastavad komisjonile vastavalt artikli 23 
lõikele 4.

Komisjon avaldab igal aastal anonüümseks 
muudetud kokkuvõtted statistilistest 
andmetest, mille liikmesriigid edastavad 
komisjonile vastavalt artikli 23 lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 20
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 25a – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad normid 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
mis puudutavad artikleid 8aa, 8ab ja 8ac, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid kehtestavad normid 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
mis puudutavad artikleid 8aa, 8ab ja 8ac, 
ning võtavad kooskõlas V lisaga kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 25b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 25b
Läbivaatamisklausel
Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist hindab komisjon 
aruandlusplatvormi käitajate 
aruandluskohustuse täitmist ja võib 
vajaduse korral esitada seadusandlikke 
ettepanekuid Euroopa järelevalveasutuse 
loomiseks.“

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa
Direktiiv 2011/16/EL
V LISA – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lisas esitatakse kooskõlas 
artikliga 25a ka mitmed ettepanekud 
karistuste kohta, mida liikmesriigid võivad 
kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa
Direktiiv 2011/16/EL
V LISA – I jagu – punkt A – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. „Väljajäetud aruandlusplatvormi 
käitaja“ – aruandlusplatvormi käitaja, 
kelle tulu ei ületa kolme aasta jooksul 
100 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa
Direktiiv 2011/16/EL
V LISA – I jagu – punkt A – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. „Väljajäetud asjaomane tegevus“ 
– igasugune tasustamata ja mitterahaline 
kaupade ja teenuste vahetamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa
Direktiiv 2011/16/EL
V LISA – IV jagu – punkt C – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist hindab komisjon 
haldusmenetluste tõhusust ning 
hoolsuskohustuse menetluste ja 
aruandlusnõuete täitmise kvaliteeti. 
Vajaduse korral lisatakse hinnangule 
olukorra parandamiseks seadusandlikud 
ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa
Direktiiv 2011/16/EL
V LISA – IV jagu – punkt F a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fa. Rikkumiste korral määratavad 
karistused
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste määramiseks, mida 
kohaldatakse, kui aruandvad 
platvormihaldurid ei täida 
aruandluskohustust. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriikidel soovitatakse kehtestada 
ühesugused karistused, et tagada kogu 
liidus nende ühetaolisus ja vältida 
ettevõtete registreerimist seal, kus 
karistused on leebemad.
Eelkõige soovitatakse liikmesriikidel 
kaaluda karistusi reguleeritud 
makseviiside piiramise või iga tehingu 
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kohta lisatasu kehtestamise kujul.

Or. en
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SELETUSKIRI

Komisjon avaldas 15. juulil 2020 nn maksupaketi, mis koosneb kolmest üksteist täiendavast 
algatusest, sealhulgas majanduse elavdamist toetava lihtsa ja õiglase maksustamise 
tegevuskavast ning seadusandlikust ettepanekust halduskoostööd käsitleva direktiivi 
muutmiseks (Directive on Administrative Cooperation, DAC7).

DAC7 ettepaneku eesmärk on laiendada ELi maksustamise läbipaistvuse eeskirju 
digitaalsetele platvormidele. Ettepaneku vastuvõtmise korral hakkavad liikmesriigid 
automaatselt vahetama teavet tulude kohta, mida müüjad saavad digitaalsetel platvormidel. 
See võimaldab riiklikel ametiasutustel tuvastada olukordi, kus tuleks maksta makse, ning 
lisaks vähendab ka platvormide halduskoormust, sest praegu peavad nad täitma erinevaid 
riiklikke aruandlusnõudeid. Lisaks põhjustab digitaalsete platvormide kaudu saadud tulude 
deklareerimata jätmine kõlvatut konkurentsi traditsioonilise majanduse ja digitaalse 
platvormimajanduse vahel. Sellele lisaks pakutakse ettepanekus välja mitmed direktiivi 
muudatused, sealhulgas sätted maksuhaldurite ühisauditite kohta, selgesõnaline viide 
liikmesriigi võimalusele esitada teisele liikmesriigile rühmataotlust, ning selgitatakse 
eeldatava asjakohasuse mõistet.

Selleks et digitaalsete platvormide kaudu saadud tulu ja kasumit maksuhalduritele korrektselt 
deklareeritaks, tuleb lahendada majanduse digitaliseerimisest tulenevad probleemid. Müüjate 
teenitud tulu nõuetekohast maksustamist asjaomastes liikmesriikides ja seeläbi liikmesriikide 
maksutulude suurendamist saab tagada vaid juhul, kui kehtib usaldusväärne 
aruandluskohustuse kord ja toimib maksustatavate sündmuste jälgitavuse süsteem 
maksuametite jaoks. Lisaks tuletas COVID-19 kriis meile meelde, kui oluline on kaitsta 
riikide rahandust ja suurendada tulusid, et tulla Euroopas toime pandeemia majandusliku ja 
sotsiaalse mõjuga ning rahastada vajalikke tulevasi investeeringuid.

Kõike seda arvestades on DAC7 ettepanek oluline samm, et jätkata võitlust maksupettuste, 
maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu ning tõhustada liidu 
maksuhaldurite vahelist koostööd ja teabevahetust. Seetõttu on komisjoni ettepanek tervitatav, 
kuna see toob sammu võrra lähemale täieliku teabevahetuse kõigi tulude ja varade kohta, 
mida ELi maksumaksjad teenivad ja omavad. Niisiis on DAC7 järjekordne samm majanduse 
globaliseerumise suunas, mis on kooskõlas tulude ja jõukuse õiglase ja ühtlase 
maksustamisega. Ainult juhul, kui teave teenitud tulude ja jõukuse kohta liigub automaatselt 
üle riigipiiride, on liikmesriikidel jälle võimalik maksustada tõhusal, ühtlasel ja õiglasel viisil 
kogu tulu ja vara, mida nende kodanikud on piiriüleselt teeninud või mida nad piiriüleselt 
omavad. Maksustamisalase halduskoostöö direktiiv ja ülemaailmse ühise aruandlusstandardi 
süsteem on meid selle eesmärgi täitmisele lähemale toonud. Kuid lähitulevikus tuleb 
automaatsesse teabevahetusse täielikult kaasata eelkõige kinnisvara, usaldusfondid, alla 25 % 
osaluse künnise jäävad äriühingute aktsiad, mõned kapitalitulu vormid ja krüptovarad. Selleks 
on vaja teada mitte üksnes nende juriidilisi, vaid ka tegelikult kasusaavaid omanikke. Lisaks 
peavad liikmesriigid parandama andmete kättesaadavust ja mitte tuginema üksnes 
olemasolevatele andmetele.

Kuid praegu saab käesolevat ettepanekut positiivses suunas muuta alljärgnevate soovituste 
kaudu.

 Artikli 8 kohaselt tuleks automaatselt jagada mitte ainult kättesaadavat teavet, vaid ka 
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teavet, mida liikmesriik saaks mõistlike pingutustega kättesaadavaks teha.

 Üldjuhul tuleks liikmesriikidel lubada kasutada teavet, mis on saadud muudel kui 
maksunduslikel eesmärkidel. Selleks on teavet edastava liikmesriigi pädeva asutuse 
loa taotlemise nõue välja jäetud ning teavet saava pädeva asutuse liikmesriik võib 
saadud teavet kasutada niivõrd, kui see on selle liikmesriigi seadusandlusega lubatud.

 Tuleb tõhustada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade alaseid eelkokkuleppeid 
puudutava teabe vahetamist ning selleks laiendada mitteametlike eelotsuste ja 
siseriiklike maksualaste eelotsuste kohaldamisala.

 Liikmesriikidelt Euroopa Komisjonile saadetud hinnangud ja analüüsid tuleks 
avaldada niivõrd, kui sellega ei avalikustata teavet, mida saaks seostada konkreetse 
maksumaksjaga.

 Komisjoni tuleks kohustada igal aastal avaldama liikmesriikidelt saadud statistiliste 
andmete anonüümseks muudetud kokkuvõtted.

 Väikeste platvormide halduskoormuse vähendamiseks ning mitterahalise ja 
tasustamata tegevuse direktiivi kohaldamisalast väljajätmiseks tuleks võtta kasutusele 
väljajäetud asjaomase tegevuse ja väljajäetud aruandlusplatvormi käitaja mõisted.

 Tuleks loetleda teatavat liiki karistused, mida liikmesriigid saavad kasutada juhul, kui 
platvormid ei täida oma kohustusi, ning nõuda karistuste ühtlustamist kõigis 
liikmesriikides, et toetada direktiivi ühetaolist ja mõjusat rakendamist kõigi 
platvormide poolt.

 Lisada läbivaatamisklausel, mille kohaselt komisjon hindab kõnealuse 
aruandluskohustuse rakendamise tõhusust ja kaalub võimalust luua vajaduse korral 
direktiivi jõustamise eest vastutav Euroopa järelevalveasutus.

Tuleb märkida, et nõukogu on saavutanud tehnilisel tasandil kokkuleppe, mida ministrid 
toetavad. Kahjuks nõrgestab see kokkulepe DAC7 ettepanekut teatavates olulistes 
valdkondades. Need alljärgnevalt loetletud olulised valdkonnad peaksid jääma muutmata ja 
sellisteks, nagu need olid komisjoni ettepanekus.

 Seoses ühisaudititega nõrgestab nõukogu kokkulepe tõsiselt Euroopa Komisjoni 
esitatud ettepanekut reas eri valdkondades (näiteks pädevate asutuste poolt ühisauditist 
keeldumise põhjendatud põhjuste väljajätmine, mitmete vastamiseks antud tähtaegade 
pikendamine, isikute poolt ühisauditi taotlemise võimaluse väljajätmine ja 
lõpparuandele esitatud nõuete leevendamine).

 Aruandvate müüjate osas teeb nõukogu ettepaneku lisada meelevaldne ülemäär ja 
lävend kinnisvara rentimisele.

 Nõukogu tegi ettepaneku lükata direktiivi sätete kohaldamise aega aasta võrra edasi. 
Komisjoni ettepanek oli hakata direktiivi kohaldama 2022. aasta jaanuarist. Nõukogu 
ettepanek on teha seda 2023. aastast ning koguni kohaldada ühisauditite eeskirju alles 
2024. aasta jaanuarist.
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Ning lõpuks on taunitav ka see, et komisjon ei näi arvestavat Euroopa Parlamendi 
seisukohtadega. Sellist tegevust tuleks tõlgendada nii, et see on vastuolus lojaalse koostöö 
põhimõtetega ja Euroopa Parlamendi rolliga konsultatsiooniprotsessis, nagu see on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 115. Sellega seoses tasub korrata vajadust minna 
maksuküsimustes üle otsustamisele kvalifitseeritud häälteenamusega. Tuleks suhtuda tõsiselt 
Euroopa Parlamendi rolli maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate direktiivide 
väljatöötamise ja rakendamise kontrollimisel.


