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LÜHISELGITUS

Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (edaspidi „direktiiv”) 
võeti vastu 2003. aastal. Liikmesriigid alustasid selle kohaldamist 1. juulil 2005. aastal. 
Direktiivi eesmärk on võimaldada liikmesriikidel koguda vastavalt oma seadustele hoiustelt 
intressidena saadava tulu pealt maksu tegelikelt tulusaajatelt, isegi kui viimased on füüsilised 
isikud, kes maksavad makse ühes liikmesriigis ja saavad intressitulu teisest liikmesriigist.

Direktiivi artikli 18 kohaselt peab komisjon nõukogule iga kolme aasta järel aru andma 
direktiivi toimimise kohta ning tegema nõukogule nende aruannete põhjal ettepaneku 
direktiivi muutmiseks, kui see vajalikuks osutub.

Oma esimeses, 15. septembril 2008. aastal vastu võetud aruandes märkis komisjon, et praegu 
on võimalik direktiivi sätetest kõrvale hoida, kasutades selleks vahendavaid 
investeerimisfirmasid (ettevõtteid või õiguslikke üksusi), mida praegune „tulusaaja” määratlus 
ei hõlma (määratlus hõlmab ainult füüsilisi isikuid) ja mis seni ei ole direktiivi alusel 
kohustatud tegutsema makseasutusena. Direktiivi sätetest saab kõrvale hoida ka sellise 
investeerimisportfelli koostamise abil, mis tagab võlakohustustega samaväärsetele 
investeeringutele iseloomuliku riskide piiramise, paindlikkuse ja kokkulepitud 
investeeringutootluse, kuid mille tulu jääb direktiivi intressi määratlusest välja.

Komisjoni ettepaneku eesmärgid ja kavandatavate meetmete ülevaade

Komisjoni ettepaneku eesmärk on laiendada direktiivi kohaldamisala, suurendamata 
ettevõtjate halduskoormust. Lisaks on eesmärk teha muudatused, mille abil püütakse 
võimaluste piires sulgeda komisjoni aruandes esile toodud direktiivi jäänud augud ja vältida 
moonutusi. 

Tegeliku tulusaaja määratlus

Direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu praegu maksed sellistele ettevõtetele ja õiguslikele 
üksustele, mis kuuluvad füüsilistele isikutele, mistõttu füüsilistel isikutel on olnud võimalik 
direktiivi sätetest kõrvale hoida, kasutades vahendajana ettevõtet või õiguslikku üksust. 
Komisjon leiab, et tegeliku tulusaaja määratluse laiendamine, nii et see hõlmaks kõiki 
makseid ettevõtetele ja õiguslikele üksustele, ei oleks asjakohane lahendus ja oleks liiga
raskekujuline. Komisjoni meelest on kasulikum kohustada makseasutusi kasutama teavet, mis 
on rahapesuvastaste kohustuste alusel (direktiiv 2005/60/EÜ) neile juba kättesaadav (look-
through menetlus). Selle abil püütakse tagada, et kõiki füüsilisi isikuid, kes kasutavad teisi 
vahendajaid oma hoiuste tootluse vastuvõtmiseks, maksustatakse liikmesriigis, mille 
residendid nad on.

Ettepaneku kohaselt kohaldaksid ELis asuvad makseasutused look-through menetlust maksete 
suhtes, mis on tehtud väljaspool ELi asuvatele ettevõtetele või õiguslikele üksustele, mille 
puhul ei ole tagatud kõnealustele ettevõtetele või õiguslikele üksustele makstud intressitulu 
asjakohane maksustamine. Need ettevõtted ja õiguslikud üksused on loetletud I lisas. 

Olemasolevate rahapesuvastaste eeskirjade kasutamist on põhjendatud täiendava 
halduskoormuse vältimisega. Viited eespool nimetatud direktiivile on siiski problemaatilised, 

Adlib Express Watermark



PE419.959v01-00 4/5 PA\766363ET.doc

ET

muu hulgas terminoloogiliste erinevuste tõttu, mis raskendab direktiivi tõlgendamist. 
Rahapesu vältimiseks mõeldud andmekogumissüsteem ei ole iseenesest sobiv maksudest 
kõrvalehoidmise vältimiseks, mis on direktiivi eesmärk. Rahapesuvastaste eeskirjade 
kasutamist selles direktiivis tuleks rohkem selgitada, et vältida ebaselgust.

Makseasutus ja vastuvõttev makseasutus 

Komisjon teeb direktiivi artiklis 4 ettepaneku täpsustada makseasutuse mõistet ning selle 
muudatuse kohaselt oleks vahendajana tegutseval struktuuril kohustus tegutseda 
„intressimakset vastuvõtva makseasutusena”. Tehakse ettepanek lisada direktiivile III lisana 
positiivne nimekiri, mis sisaldab iga liikmesriigi ettevõtteid ja õiguslikke üksusi, mida 
käsitletakse „intressimakset vastuvõtvate makseasutustena”. Kuid ebaselgeks jääb vastutuse 
jagunemine makseasutuste vahel olukorras, kus mitu makseasutust tegutsevad vahendajatena, 
enne kui hoiuseintressid jõuavad tegeliku kasusaajani.

Intressimaksete määratlus

Komisjon teeb ettepaneku muuta direktiivi artiklit 6, et saadud intressi määratlus hõlmaks 
lisaks intressitulule ka intressituluga sisuliselt samaväärset tulu, mida saadakse väärtpaberite 
eest ja mida võib investori seisukohast pidada võlakohustustega samaväärseks, sest nendega 
seonduv risk on teada ja see ei ole suurem kui võlakohustustega seotud risk (investor saab 
tähtaja möödudes tagasi vähemalt 95% investeeritud kapitalist). Ettepanekuga püütakse 
võimalikult vähe pärssida sektori investeerimistegevust; 95% tagatud kapitali määr on 
väärtpaberite puhul põhjendatud ning põhjustatav ebamugavus on muudatusest saadava 
kasuga proportsionaalne.

Komisjon teeb samuti ettepaneku laiendada direktiivi kohaldamisala tulule 
elukindlustuslepingutest, mida saab otseselt võrrelda investeerimisfondidega, kuna nende 
tegelik positiivne tulu on täielikult seotud võlakohustustega seotud tuluga või sellega 
samaväärse tuluga, mis on direktiivis sätestatud, ning kuna need ei kata oluliselt biomeetrilisi 
riske (alla 5%). Määratluse laiendamine sellistele elukindlustustoodetele on seotud maksudest 
kõrvalehoidumise juhtumitega, mida komisjoni arvates võiks edaspidi kõnealuse muudatuse 
abil vältida. Siiski oleks parem püüelda üldisema eeskirja poole, mille abil saaks ära hoida 
direktiivi sätetest kõrvalehoidumist uute investeerimistoodete väljaarendamisega seoses. 
Tõhusate, kuid siiski proportsionaalsete vahendite leidmine on keeruline.

Kinnipeetava tulumaksu kogumisega seotud üleminekuperiood

Belgia, Austria ja Luksemburg kasutavad käesoleva direktiivi alusel üleminekuperioodi, mille 
jooksul nad jäävad automaatsest andmevahetussüsteemist välja, kohaldades alternatiivset 
tulumaksusüsteemi. Komisjon ei tee selle kohta ettepanekuid.

Komisjon ei ole samuti teinud ettepanekuid maksutulu jaotamise kohta, kui kasutatakse 
kinnipeetava tulumaksu süsteemi.
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Komisjoni esitatud direktiivi muudatused on vajalikud, et vältida maksudest kõrvalehoidumist 
ja täpsustada direktiivi kohaldamisala. Esitatud muudatused on kohati siiski ebaselged ja 
vajavad tõlgendamist. Raportöör ei esita selles etapis komisjoni ettepaneku kohta ühtegi 
muudatusettepanekut, pidades seda praeguses olukorras selgeks sammuks õiges suunas. 

LÕPPJÄRELDUS

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil teha ettepanek kiita 
komisjoni ettepanek heaks.
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