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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2015)0265 

Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide 

probleem 

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2015. aasta resolutsioon maksustamise vältimise ja 

maksudest kõrvalehoidumise kui arenguriikide valitsemist, sotsiaalkaitset ja arengut 

takistavate probleemide kohta (2015/2058(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Monterrey deklaratsiooni (2002), arengu rahastamise Doha konverentsi 

(2008), Pariisi deklaratsiooni (2005) ja Accra tegevuskava (2008), 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone 68/204 ja 68/279 arengu rahastamise 

kolmanda rahvusvahelise konverentsi kohta, mis toimub Addis Abebas (Etioopia) 13.–

16. juulini 2015, 

– võttes arvesse ÜRO maksuasjade rahvusvahelise koostöö ekspertkomitee tööd1, 

– võttes arvesse ÜRO arenenud ja arenguriikide vahel topeltmaksustamise vältimise 

näidiskonventsiooni2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ 

rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise 

kohta3, 

– võttes arvesse komisjoni 21. aprilli 2010. aasta teatist „Maksundus ja areng. Koostöö 

arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes” 

(COM(2010)0163), 

– võttes arvesse komisjoni 5. veebruari 2015. aasta teatist „Vaesuse kaotamise ja säästva 

arengu ülemaailmne partnerlus pärast 2015. aastat” (COM(2015)0044), 

– võttes arvesse komisjoni 18. märtsi 2015. aasta teatist maksustamise läbipaistvuse 

kohta, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu 

                                                 
1  http://www.un.org/esa/ffd/tax/  
2  http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm 
3  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15. 
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(COM(2015)0136), 

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni maksupettuste, maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastase võitluse kohta1, 

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni maksunduse ja arengu kohta – 

koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes2, 

– võttes arvesse oma 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni heade maksuhaldustavade 

edendamise kohta3, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni avaliku ja erasektori 

korruptsiooni mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides4, 

– võttes arvesse oma 26. veebruari 2014. aasta resolutsiooni arengu edendamise kohta 

vastutustundlike äritavade rakendamise abil ja kaevandustööstuse rolli kohta 

arenguriikides5, 

– võttes arvesse oma 25. novembri 2014. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja 

2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta6, 

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooni poliitikavaldkondade 

arengusidusust käsitleva Euroopa Liidu 2013. aasta aruande kohta7, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208, milles on sätestatud, et 

ELi arengupoliitika põhieesmärk on vaesuse vähendamine, ning samas artiklis 

sätestatud poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni 

arvamust (A8-0184/2015), 

A. arvestades, et ebaseaduslikud rahavood, st igasugune erasektori raha registreerimata 

väljavool, mis hõlmab ebaseaduslikult teenitud, üle kantud või kasutatud kapitali, 

lähtuvad tavaliselt maksudest kõrvalehoidumisest ja maksustamise vältimisest, nt 

siirdehindade kuritarvitamisest, mis on vastuolus põhimõttega, et saadud kasumilt 

tuleb tasuda makse, ning arvestades, et maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise 

vältimist peetakse peamisteks takistusteks siseriikliku tulu arengu jaoks 

kasutuselevõtmisele kõigis peamistes arengu rahastamist käsitlevates tekstides ja 

sellealastel konverentsidel; 

B. arvestades, et Global Financial Integrity 2014. aasta aruande kohaselt moodustasid 

aastatel 2003–2012 välismaised otseinvesteeringud ja ametlik arenguabi kokku veidi 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0205. 
2  ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 37. 
3  ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 29. 
4  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0394. 
5  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0163. 
6  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0059. 
7  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0251. 



 

 

väiksema summa kui raha ebaseaduslik väljavool; arvestades, et ebaseaduslike 

rahavoogude maht on ligikaudu kümme korda suurem arenguriikidele antavast 

rahalisest abist, mis peaks olema suunatud vaesuse kaotamisele, hoolekandele ja 

säästvale arengule, ning selle tagajärjel voolab igal aastal arenguriikidest 

ebaseaduslikult välja hinnanguliselt 1 triljon USA dollarit; 

C. arvestades, et paljude arenguriikide, eriti vähim arenenud riikide arengustrateegiate 

jaoks on hädavajalik saada avaliku sektori tulusid kaevandustööstusest, kuid 

kaevandustööstuse pakutavat potentsiaali maksutulude suurendamiseks suures osas 

hästi ära ei kasutata, mis on tingitud maksueeskirjade puudulikkusest või raskustest 

nende jõustamisel, kuna arenguriikide valitsuste ja kaevandusettevõtete vahelised 

kokkulepped on tavaliselt ajutised ning need on sõlmitud läbipaistmatult ja ilma 

selgete suunisteta; 

D. arvestades, et suure mitteametliku sektori olemasolu arenguriikides muudab 

sissetuleku ulatusliku maksustamise peaaegu võimatuks, ja arvestades, et riikides, kus 

suur osa rahvastikust elab vaesuses, ei ole märkimisväärne osa SKPst maksustatav; 

E. arvestades, et õiglaste, tasakaalustatud, tõhusate ja läbipaistvate maksusüsteemidega 

tagatakse valitsustele hädavajalik rahastamine, et kaitsta kodanike õigusi põhilistele 

avalikele teenustele, nagu tervishoid ja haridus kõigi jaoks, ning arvestades, et tõhus 

ümberjaotav maksupoliitika aitab vähendada kasvava ebavõrdsuse mõju nende jaoks, 

kes seda kõige enam vajavad; 

F. arvestades, et ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi (UNCTAD) andmetel 

suunatakse umbes 30 % ettevõtetesse piiriüleselt tehtavate investeeringute mahust 

enne tootlike varadena sihtpunkti jõudmist läbi transiitriikide; 

G. arvestades, et ettevõtte tulumaks moodustab olulise osa arenguriikide rahvatulust, 

mistõttu puudutab ettevõtte tulumaksu vältimine neid eriti, ja viimastel aastatel on 

arenguriigid ettevõtte tulumaksu määrasid järjepidevalt alandanud; 

H. arvestades, et maksuparadiisid ja pangasaladusega kaitstud jurisdiktsioonid, mis 

võimaldavad pangandus- või finantsteabe salastamist, kombineerituna 

nullmaksumääraga, et tõmmata ligi kapitali ja tulu, millelt tuleks teistes riikides makse 

maksta, tekitavad kahjustavat maksukonkurentsi, õõnestavad maksusüsteemi õiglust 

ning moonutavad kaubandust ja investeeringuid, mis mõjutab eriti arenguriike, ning 

selle tõttu jääb igal aastal saamata hinnanguliselt 189 miljardit USA dollarit 

maksutulu; 

I. arvestades, et maksustamine võib arenguriikides olla usaldusväärne ja jätkusuutlik 

tuluallikas ning selle eelis arengu rahastamise traditsiooniliste vahendite, nt 

sooduslaenude ees on stabiilsus üksnes juhul, kui on kehtestatud õiglane, 

tasakaalustatud, tõhus ja läbipaistev maksusüsteem, olemas on tulemuslik ja tõhus 

maksuhaldus, et edendada maksukohustuse järgimist, ning avaliku sektori tulude 

kasutamine on vastutustundlik; 

J. arvestades, et tulemusliku ja läbipaistva maksustamise ja maksupoliitika võimalik 

kasu ulatub kaugemale kui olemasolevate vahendite suurendamine arengu 

edendamiseks ning see avaldab hea valitsemistava edendamisele ja riigi 

ülesehitamisele otsest kasulikku mõju, tugevdades demokraatlikke institutsioone, 



 

 

õigusriigi põhimõtteid ning ühiskondlikku lepet valitsuse ja kodanike vahel, et luua 

maksude ning avalike ja sotsiaalteenuste ning riigieelarve stabiilsuse edendamisega 

seotud pingutuste vahel vastastikune seos, edendades seeläbi pikaajalist välisabist 

sõltumatust ja võimaldades arenguriikidel tegutseda oma riiklike eesmärkide nimel ja 

nende eest vastutada ning teha ise oma poliitilisi valikuid; 

K. arvestades, et siseriiklike tulude suurendamise vajadus on seoses finants- ja 

majanduskriisile reageerimisega muutunud pakilisemaks probleemiks; 

L. arvestades, et arenguriigid on siseriiklike tulude kasutuselevõtu kaudu saadud rahalisi 

vahendeid järjepidevalt suurendanud ja selles valdkonnas on rahvusvaheliste 

abiandjate toel saavutatud olulisi edusamme; 

M. arvestades, et arenguriigid peavad maksutulu kogumisel tulema toime suurte 

poliitiliste, haldus- ja tehniliste piirangutega, mis on tingitud maksude kogumise jaoks 

ebapiisavatest inim- ja rahalistest ressurssidest, nõrgast haldussuutlikkusest, et tulla 

toime rahvusvahelistele ettevõtetele maksude kehtestamise keeruka probleemiga, 

maksukogumise suutlikkuse ja taristu puudumisest, kvalifitseeritud töötajate 

maksuhaldussüsteemist lahkumisest, korruptsioonist, poliitilise süsteemi vähesest 

legitiimsusest, rahvusvahelises maksundusalases koostöös mitteosalemisest, tulude 

ebavõrdsest jaotumisest ja viletsast maksuhaldusest; 

N. arvestades, et kuigi praegune kaubanduse üleüldine liberaliseerimine ja 

kaubandustõkete järkjärguline kaotamine viimaste aastakümnete jooksul on 

suurendanud piiriülese kaubanduse mahtu, on see tekitanud ka raskusi arenguriikidele, 

eriti vähim arenenud riikidele, mis on kaubandusest saadavatest maksudest väga 

sõltuvad, et korvata kaubandusmaksude vähenemist ja minna üle muude kodumaiste 

ressursside, eelkõige maksude tasakaalustatud kombineerimise kasutamisele; 

O. arvestades, et viimastel aastatel on arenenud ja arenguriikide vahel sõlmitud üha 

rohkem selliseid maksukokkuleppeid, mida kasutatakse piiriülestes finantstehingutes 

kohaldatavate maksude vähendamiseks ning millega minimeeritakse arenguriikide 

suutlikkust võtta kasutusele siseriiklikke ressursse ja luuakse hargmaistele 

ettevõtjatele võimalusi maksustamist vältida; arvestades, et Madalmaade ametiasutuste 

poolt hiljuti teostatud mõjuhinnangus järeldati, et Madalmaade maksusüsteem 

võimaldab kinnipeetavat maksu vältida, mistõttu jääb arenguriikides igal aastal 

saamata dividendidelt ja intressidelt kinnipeetavate maksudega seotud tulu 150–550 

miljoni euro suuruses summas1;  

P. arvestades, et suhtelises mõttes koguvad arenguriigid oluliselt vähem makse kui 

arenenud majandusega riigid (maksude suhe SKPsse on vahemikus 10–20 %, samal 

ajal kui OECD riikides on see vahemikus 30–40 %) ja neile on iseloomulik ülimalt 

kitsas maksubaas; arvestades, et on olemas märkimisväärsed võimalused maksubaasi 

laiendamiseks ja maksutulu suurendamiseks, et anda valitsustele nende peamiste 

ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid;  

Q. arvestades, et arenguriigid on püüdnud investeeringuid ligi meelitada peamiselt 

                                                 
1  Madalmaade välisministeeriumi poliitika ja tegevuse hindamise osakonna tellitud 

uurimus „Evaluation issues in financing for development Analysing effects of Dutch 
corporate tax policy on developing countries”, november 2013. 



 

 

mitmesuguste maksusoodustuste ja maksuvabastuste pakkumisega, mis ei ole 

läbipaistvad ega tugine nõuetekohasele kulude-tulude analüüsile ning millega sageli ei 

õnnestu tõelisi ja jätkusuutlikke investeeringuid ligi meelitada, kuid millega pannakse 

arenguriigid omavahel konkureerima kõige soodsamate maksutingimuste pakkumisel, 

ei saada rahuldavaid tulemusi tulemuslike ja tõhusate maksusüsteemide seisukohast ja 

tekitatakse kahjustavat maksukonkurentsi; 

R. arvestades, et liikmesriigid on juba võtnud endale kohustuse eraldada 0,7 % oma 

kogurahvatulust ametlikuks arenguabiks, ning arvestades, et siseriiklike ressursside 

kasutuselevõtuks antava abi summa on endiselt väike – moodustades kogu 2011. 

aastal antud ametlikust arenguabist alla 1 protsendi – ja 2012. aastal eraldati 

ametlikust arenguabist hinnanguliselt üksnes 0,1 % (118,4 miljonit USA dollarit) 

maksuküsimustes suutlikkuse suurendamisele; 

S. arvestades, et paljud arenguriigid ei suuda koguda isegi mitte maksu miinimummäära, 

mida oleks vaja nende elementaarse toimimise, avalike teenuste ja vaesuse 

vähendamiseks tehtavate jõupingutuste rahastamiseks; 

T. arvestades, et Euroopa Investeerimispank (EIP), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 

Arengupank (EBRD) ning liikmesriikide arengu rahastamise asutused toetavad 

arenguriikide eraettevõtteid otse laenude andmise kaudu, või kaudselt 

finantsvahendajate, nt kommertspankade ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate 

fondide toetamise kaudu, kes siis ettevõtetele edasi laenavad või neisse investeerivad; 

U. arvestades, et arenguriigid peaksid olema rahvusvahelistes maksukoostöö 

struktuurides ja menetlustes paremini esindatud, et osaleda teiste riikidega võrdsetel 

alustel ülemaailmse maksupoliitika kujundamises ja selle reformimisel; 

V. arvestades, et maksuasjade rahvusvahelise koostöö ekspertkomitee on Majandus- ja 

Sotsiaalnõukogu allorgan, mis pöörab eritähelepanu arenguriikidele ja 

üleminekuriikidele; 

W. arvestades, et piisaval määral avalike sektori vahendite kogumisel võib olla otsustav 

roll võrdsema ühiskonna edendamisel, kus välditakse meeste ja naiste vahelist 

diskrimineerimist ning toetatakse eriti lapsi ja muid haavatavaid elanikkonnarühmi; 

1. kutsub komisjoni üles esitama viivitamata teatise vormis ambitsioonika tegevuskava, 

et toetada arenguriike maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu 

võitlemisel ning aidata neil luua õiglased, tasakaalustatud, tõhusad ja läbipaistvad 

maksusüsteemid, võttes arvesse tööd, mida OECD arenguabi komitee on teinud enne 

13.–16. juulil 2015 Etioopias Addis Abebas toimuvat arengu rahastamise konverentsi, 

ja rahvusvaheliste maksulepingute mõju arenguriikidele; 

2. rõhutab, et siseriiklike ressursside tulemuslik kasutuselevõtt ja maksusüsteemide 

tugevdamine on hädavajalikud selleks, et saavutada eesmärgid, mis on seatud 

aastatuhande arengueesmärke asendavas 2015. aasta järgses raamistikus, mis kujutab 

endast elujõulist strateegiat pikas perspektiivis välisabist sõltuvusest vabanemiseks; 

rõhutab samuti, et tõhusad ja õiglased maksusüsteemid on vaesuse kaotamise, 

ebavõrdsuse vastu võitlemise, hea valitsemistava edendamise ja riigi ülesehitamise 

seisukohast otsustava tähtsusega; tuletab meelde, et teatav riikidevaheline 

majandustegevus on avaldanud mõju riikide võimele luua valitsemissektorile 



 

 

riigisiseseid tulusid ja valida endale maksustruktuure, samal ajal kui kapitali suurem 

liikuvus koos maksuparadiiside kasutamisega on maksustamise tingimusi põhjalikult 

muutnud; tunneb muret ka korruptsioonitaseme ja läbipaistmatu avaliku halduse 

pärast, mis takistavad maksutulu investeerimist riigi ülesehitamisse, avalikesse 

teenustesse ja avalikku taristusse; 

3. märgib, et enamikus arenguriikides on maksutulud SKPga võrreldes jätkuvalt 

väikesed, mistõttu on need riigid eriti haavatavad iga konkreetse maksumaksja ja 

ettevõtte maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise suhtes; toonitab, et 

see tähendab arenguriikide jaoks märkimisväärset rahalist kahju, ergutab korruptsiooni 

ja kahjustab ELi arengupoliitikat ning et riiklikul, ELi ja rahvusvahelisel tasandil 

selliste tavade vastu asjakohaste meetmete võtmine peaks olema ELi ja tema 

liikmesriikide peamine prioriteet, võttes arvesse arenguriikide vajadusi ja piiranguid, 

mida nad oma maksutulu kättesaamisel kogevad; on seisukohal, et EL peaks võtma 

endale juhtrolli maksuparadiiside, maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu 

võitlemiseks rahvusvaheliste pingutuste tegemisel, näidates eeskuju, ning EL peaks 

tegema arenguriikidega koostööd, et võtta meetmeid maksustamise agressiivse 

vältimise vastu teatavate piiriüleste ettevõtete poolt ja otsida viise, et aidata 

arenguriikidel seista vastu maksukonkurentsis osalemise survele; 

Tegevuskava maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks 

arenguriikides 

4. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks konkreetseid ja tulemuslikke meetmeid, et toetada 

arenguriike ja piirkondlikke maksuhaldusraamistikke, nagu Aafrika 

maksuhaldusfoorum ja Ameerika maksuametite keskus, võitluses maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega, õiglase, tasakaalustatud, tõhusa ja 

läbipaistva maksupoliitika väljatöötamisel ja haldusreformide edendamisel, ning 

suurendaks arenguriikide maksuametitele antava rahalise ja tehnilise abi osakaalu 

arenguabis; on seisukohal, et sellist abi tuleks anda nende riikide kohtuasutuste ja 

korruptsioonivastaste asutuste tugevdamiseks; nõuab liikmesriikide ja abi saavate 

riikide avaliku sektori eriteadmiste koondamist, et edendada koostööd, andes samas 

abi saavatele riikidele konkreetseid esialgseid tulemusi; toetab seminaride ja 

koolitusürituste korraldamist, ekspertide lähetamist, õppekülastuste korraldamist ja 

nõustamise pakkumist; 

5. palub komisjonil seada oma poliitilises dialoogis (poliitika, areng ja kaubandus) ja 

kõigis partnerriikidega sõlmitavates arengukoostöölepingutes tähtsale kohale hea 

maksuhaldustava ning õiglane, tasakaalustatud, tõhus ja läbipaistev maksukogumine, 

suurendades omalust ja siseriiklikku aruandekohuslust sellise keskkonna edendamise 

kaudu, kus riikide parlamendid saavad anda sisulise panuse riigieelarve koostamisse 

ning riigieelarve, sh siseriiklike tulude ja maksuküsimuste üle järelevalve teostamisse, 

ning toetades kodanikuühiskonna rolli, tagades maksuhalduse üle avaliku kontrolli ja 

maksupettuse juhtumite jälgimise, muu hulgas luues rikkumisest teatajate ja 

ajakirjanduslike allikate kaitsmiseks tulemuslikud süsteemid; 

6. nõuab tungivalt, et teave ettevõtete, trustide ja muude institutsioonide majandusliku 

omandiõiguse kohta tehtaks avatud vormingus avalikult kättesaadavaks, et vältida 

anonüümsete variettevõtete ja sarnaste juriidiliste üksuste kasutamist rahapesuks, 

ebaseadusliku või terroristliku tegevuse rahastamiseks, korrumpeerunud ja 

kriminaalsete isikute identiteedi varjamiseks ning avaliku sektori rahaliste vahendite 



 

 

varguse ja ebaseaduslikust kaubandusest ja maksudest kõrvalehoidumisest saadud 

tulude varjamiseks; on lisaks veendunud, et kõik riigid peaksid vähemalt vastu võtma 

rahapesuvastase töökonna (FAFT) rahapesu tõkestamise alased soovitused ja neid täiel 

määral rakendama; 

7. kutsub ELi ja liikmesriike üles rakendama põhimõtet, mille kohaselt peavad kõikide 

riikide ja sektorite börsil noteeritud või noteerimata hargmaised ettevõtted ja eriti 

loodusvarasid kaevandavad ettevõtted võtma standardina vastu riikide kaupa 

liigendatud aruandluse, mis kohustab neid avaldama oma iga-aastase aruandluse 

raames riikide kaupa liigendatult iga territooriumi puhul, kus nad tegutsevad, kõikide 

tütarettevõtjate nimed, nende majandustulemused, olulise maksuteabe, varad ja 

töötajate arvu, ning tagama selle teabe avaliku kättesaadavuse, minimeerides samas 

mikroettevõtete väljajätmise kaudu halduskoormust; palub komisjonil esitada 

seadusandliku ettepaneku, et raamatupidamisdirektiivi vastavalt muuta; tuletab 

meelde, et läbipaistvuse suurendamine on väga tähtis samm praeguse maksusüsteemi 

parandamiseks ja üldsuse usalduse suurendamiseks; palub OECD-l soovitada, et kõik 

rahvusvahelised kontsernid avalikustaks andmed OECD ettepaneku kohases riikide 

kaupa liigendatud aruandluse vormis, tagamaks et kõikide riikide maksuametid 

omavad juurdepääsu põhjalikule teabele, mis võimaldab neil hinnata siirdehindade 

kasutamise riske ja selgitada välja kõige tulemuslikum viis auditivahendite 

kasutamiseks; rõhutab, et välisinvestoritele kahepoolsete maksulepingutega 

võimaldatavate maksuvabastuste ja soodustustega antakse rahvusvahelistele 

kontsernidele riigisiseste ettevõtete, eriti VKEde ees ebaaus konkurentsieelis; 

8. nõuab kaevandustööstust reguleerivate maksustamistingimuste ja eeskirjade 

läbivaatamist; kutsub ELi üles suurendama arenguriikidele antavat abi, et toetada 

loodusvarade kaevandamise nõuetekohase maksustamise eesmärki, tugevdada 

asukohariikide valitsuste läbirääkimispositsiooni, et nad saaksid oma loodusvaradelt 

suuremat kasumit, ja stimuleerida nende majanduse mitmekesistamist; toetab 

mäetööstuse läbipaistvuse algatust ning selle laiendamist tootmisettevõtetele ja 

toorainega kauplevatele ettevõtetele; 

9. tunneb heameelt automaatse teabevahetuse mehhanismi vastuvõtmise üle, mis on 

põhiline vahend üldise läbipaistvuse suurendamiseks ning koostöö parandamiseks 

maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastases võitluses; tunnistab 

siiski, et arenguriigid vajavad jätkuvalt toetust rahalise abi ja tehnilise oskusteabe näol 

ning aega, et nad saaksid luua teabe saatmiseks ja töötlemiseks vajaliku suutlikkuse; 

rõhutab seetõttu, et oluline on tagada, et OECD automaatset teabevahetust käsitlevasse 

ülemaailmsesse standardisse lisataks arenguriikide jaoks üleminekuperiood, 

tunnistades, et selle standardi vastastikuseks muutmise kaudu saab riigid, kellel 

puuduvad ressursid ja suutlikkus nõutava teabe kogumise, haldamise ja jagamise jaoks 

vajaliku taristu loomiseks, välja jätta; on lisaks seisukohal, et ette tuleks näha ühtne 

konfidentsiaalsusstandard; 

10. nõuab, et 2015. aasta lõpuks töötataks välja rahvusvaheliselt kokku lepitud 

maksuparadiisi määratlus, kehtestataks maksuparadiiside kasutajatele sanktsioonid ja 

koostataks must nimekiri neist, sh ELis asuvatest riikidest, kes ei võitle maksudest 

kõrvalehoidumise vastu või aktsepteerivad seda; palub ELil toetada 

maksuparadiisidena toimivate arenguriikide majanduse ümberstruktureerimist; palub 

nendel liikmesriikidel, millel on sõltkondi ja territooriume, mis ei kuulu liitu, teha 

nende piirkondade haldusorganitega koostööd selle nimel, et võtta vastu maksustamise 



 

 

läbipaistvuse põhimõtted, ning tagada, et ükski neist ei toimi maksuparadiisina; 

11. palub Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel arenguriikidega maksu- ja 

investeerimislepingute üle läbirääkimisi pidades tagada, et piiriülesest tegevusest 

tulenev sissetulek või kasum maksustatakse päritoluriigis, kus väärtust saadakse või 

tekitatakse; rõhutab sellega seoses, et ÜRO maksualase näidiskonventsiooniga 

tagatakse maksustamisõiguste õiglane jaotumine päritolu- ja asukohariigi vahel; 

rõhutab, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peaksid maksulepingute üle 

läbirääkimisi pidades järgima Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet; 

12. nõuab tungivalt, et komisjon ja kõik liikmesriigid koostaksid mõne liikmesriigi 

eeskujul hinnangu Euroopa maksupoliitika mõju kohta arenguriikidele ja jagaksid 

parimaid tavasid, et tugevdada poliitikavaldkondade arengusidusust, parandada 

kehtivaid tavasid ning võtta paremini arvesse arenguriikidele ülekanduvat negatiivset 

mõju ja nende riikide erivajadusi; tunneb sellega seoses heameelt komisjoni 

maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva läbivaadatud 

tegevuskava üle, mis on kavas esitada 2015. aastal, ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

lepiksid viivitamata kokku äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi 

osas; 

13. avaldab tugevat toetust suurele hulgale rahvusvahelistele algatustele ülemaailmse 

süsteemi reformimiseks, sh OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise algatus, millega keskendutakse arenguriikide suuremale 

osalemisele rahvusvahelistes maksukoostöö struktuurides ja menetlustes; nõuab 

tungivalt, et EL ja liikmesriigid tagaksid, et ÜRO maksukomiteest kujundataks ÜRO 

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu raames tõeline valitsustevaheline organ, millel on 

paremad vahendid ja piisavad lisaressursid, tagades, et kõik riigid saavad võrdsetel 

alustel osaleda ülemaailmse maksupoliitika kujundamises ja selle reformimisel; 

rõhutab, et koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ja maksuparadiisides tegutsevate 

finantsasutuste suhtes tuleks kaaluda sanktsioonide kehtestamist; 

14. rõhutab, et piisava määra avalike sektori vahenditega saab aidata tasakaalustada 

soolist ebavõrdsust ning leida viise laste ja ühiskonna haavatavate rühmade paremaks 

toetamiseks, ning tunnistab, et maksudest kõrvalehoidumine mõjutab inimeste heaolu, 

kuid see teeb eriti suurt kahju vaestele ja väikese sissetulekuga leibkondadele, kus 

naiste esindatus on sageli ebaproportsionaalselt suur;  

15. märgib murega, et paljud arenguriigid on mõnede välismaiste otseinvesteeringute 

tegijatega läbirääkimiste pidamisel väga kehvas positsioonis; on arvamusel, et 

ettevõtetelt tuleks nõuda konkreetsete kohustuste võtmist, et tagada nende 

investeeringute positiivne ülekanduv mõju asukohariigi kohaliku ja/või riigi tasandi 

sotsiaal-majanduslikule arengule; palub komisjonil, nõukogul ja partnerriikide 

valitsustel tagada, et maksusoodustuste näol ei ole tegemist täiendavate võimalustega 

maksustamise vältimiseks; rõhutab, et soodustused tuleks muuta läbipaistvamaks ja 

ideaalis peaksid need olema suunatud säästvasse arengusse investeerimise 

edendamisele; 

16. palub EIP-l, EBRD-l ja liikmesriikide arengu rahastamise asutustel teostada 

järelevalvet selle üle ja tagada, et abi saavad ettevõtted või muud juriidilised üksused 

ei osale maksudest kõrvalehoidumises ega maksustamise vältimises offshore-



 

 

keskustes ja maksuparadiisides asutatud finantsvahendajatega koostöö tegemise või 

ebaseaduslike kapitalivoogude võimaldamise kaudu, ning parandada oma 

läbipaistvuspoliitikat, tehes näiteks kõik oma aruanded ja uurimised avalikkusele 

kättesaadavaks; palub EIP-l kohaldada hoolsuskohustust, nõudes iga-aastast riikide 

kaupa liigendatud aruandlust, selgitades välja majandusliku omandiõiguse ja 

kontrollides siirdehindade kasutamist, et tagada investeeringute läbipaistvus ning 

vältida maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist; 

o 

o   o 

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 


