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SELETUSKIRI
1.

Kodanike Euroopa jaoks peab komisjon oluliseks liidu õigust lihtsustada ja
selgemaks muuta, nii et see oleks kodanikele loetavam ja kättesaadavam; see annab
kodanikele parema võimaluse neile antud õigusi kasutada.
Seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, kuni arvukad sätted, mida on korduvalt ja
sageli oluliselt muudetud, asuvad laiali, osad esialgses õigusaktis ja osad muutvates
õigusaktides. Nii tuleb kehtiva õiguse kindlakstegemiseks uurida ja võrrelda suurt
hulka õigusakte.
Muudetud õigusaktide kodifitseerimine on seega oluline õiguse selguse ja loetavuse
saavutamiseks.

2.

1. aprillil 1987. aastal otsustas1 komisjon anda oma talitustele ülesande kodifitseerida
kõik õigusaktid hiljemalt kümnenda muudatuse järel. Komisjon rõhutas, et see on
minimaalne nõue ning et õigusnormide arusaadavuse ja selguse huvides tuleks
talitustel püüda nende vastutusalas olevaid tekste kodifitseerida veel tihedamini.

3.

Seda kinnitati Edinburghi Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldustega
detsembris 19922, rõhutades kodifitseerimise tähtsust, mis annab õiguskindlust
konkreetsel ajahetkel asjas kohaldamisele kuuluva õiguse osas.
Kodifitseerides tuleb täpselt järgida tavapäraselt liidu õigusaktide vastuvõtmiseks
ettenähtud seadusandlikku menetlust.
Kuna kodifitseeritavatesse õigusaktidesse ei või teha sisulisi muudatusi, otsustasid
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 20. detsembri 1994. aasta
institutsioonidevahelises kokkuleppes, et kodifitseeritavate õigusaktide kiiremaks
vastuvõtmiseks võib kasutada kiirendatud menetlust.

4.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on kodifitseerida nõukogu 15. veebruari 2011. aasta
direktiiv
2011/16/EL
maksustamisalase
halduskoostöö
kohta
ja
3
direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta . Uus direktiiv asendab sellesse
inkorporeeritud õigusaktid4; käesolevas ettepanekus on säilitatud kodifitseeritud
õigusaktide sisu ja nende kokkupanemisel on tehtud ainult kodifitseerimiseks
vajalikud vormilised muudatused.

5.

Kodifitseerimise ettepanek on koostatud direktiivi 2011/16/EL ja selle
muutmisaktide eelneva konsolideerimise alusel 23 ametlikus keeles, mis on teostatud
Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt andmetöötluse abil. Juhul kui artiklitele on
antud uued numbrid, siis vastavus vanade ja uute numbrite vahel on näidatud tabelis,
mis on kodifitseeritud direktiivi VI lisas.

1
2
3
4

ET

KOM(87) 868 PV.
Vt järelduste A osa lisa 3.
Õigusloomeprogrammi lülitatud 2019.
Vt käesoleva ettepaneku V lisa.
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 2011/16/EL (kohandatud)
2020/0022 (CNS)
Ettepanek:
NÕUKOGU DIREKTIIV
maksustamisalase halduskoostöö kohta (kodifitseeritud tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 113 ja 115,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust5,
toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiivi 2011/16/EL6 on korduvalt oluliselt muudetud7. Selguse ja
otstarbekuse huvides tuleks nimetatud direktiiv kodifitseerida.
 2011/16/EL põhjendus 3
(kohandatud)

(2)

 Käesoleva direktiiviga  tuleks anda liikmesriikidele volitused teha tõhusat
koostööd rahvusvahelisel tasandil, et tasakaalustada suureneva globaliseerumisega
seotud kahjulikku mõju siseturule.
 2011/16/EL põhjendus 6
(kohandatud)

(3)

 Käesolevat direktiivi  tuleks kohaldada otseste maksude ja selliste kaudsete
maksude suhtes, mida veel ei reguleerita liidu muu õigusaktiga. Seepärast on käesolev
direktiiv tõhusa halduskoostöö tagamiseks asjakohane õigusakt.

5

ELT C […], […], lk […].
Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja
direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).
Vt IV lisa.
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ET
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 2011/16/EL põhjendus 7
(kohandatud)
(4)

Käesolev direktiiv näeb ette selged ja täpsed eeskirjad, millega reguleerida
halduskoostööd liikmesriikide vahel, et  tagada  eelkõige seoses teabevahetusega
ulatuslik liikmesriikidevaheline halduskoostöö. Selged eeskirjad peaksid tegema
samuti võimalikuks eelkõige hõlmata kõik liidus tegutsevad füüsilised ja juriidilised
isikud, võttes arvesse õiguslike üksuste üha erinevamat vormi, sealhulgas lisaks
tavapärastele õiguslikele üksustele, nagu usaldusühingud, sihtasutused ja
investeerimisfondid, ka mis tahes uusi instrumente, mis liikmesriikide maksumaksjad
võivad luua.
 2011/16/EL põhjendus 8
(kohandatud)

(5)

Liikmesriikide kohalike või riiklike halduskoostöö asutuste vahel peaks olema
otsesuhtlus, kuna reeglina toimub suhtlemine teabevahetuse keskasutuste kaudu.
Otsesuhtluse puudumise tagajärg on ebatõhusus, halduskoostöövõimaluste
alakasutamine ja viivitused teabevahetuses. Koostöö tõhustamiseks ja kiirendamiseks
 peaks aset leidma  otsesuhtlus asutuste vahel. Pädevuse andmine teabevahetuse
üksustele peaks toimuma vastavalt iga liikmesriigi siseriiklikele õigusnormidele.
 2011/16/EL põhjendus 9

(6)

Liikmesriigid peaksid vahetama konkreetsete juhtumitega seotud teavet, kui teine
liikmesriik seda taotleb, ning peaksid teostama nimetatud teabe saamiseks vajalikku
uurimist. „Eeldatava asjakohasuse” standardi eesmärk on ette näha maksuküsimuste
alane teabevahetus nii suures ulatuses kui võimalik ning samas selgitada, et
liikmesriikidel ei ole vabadust teha sihipäratuid päringuid või taotleda teavet, mis
tõenäoliselt ei ole konkreetse maksumaksja maksuasjade puhul asjakohane. Kuigi
käesoleva direktiivi artikkel 24 sisaldab menetlusnõudeid, tuleks neid sätteid
tõlgendada liberaalselt, et mitte takistada tõhusat teabevahetust.
 2014/107/EL põhjendus 1
(kohandatud)

(7)

ET

Piiriüleste maksupettuste ja piiriülese maksudest kõrvalehoidumisega seotud
probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning see on muutunud suureks
mureküsimuseks nii liidus kui üleilmsel tasandil. Deklareerimata ja maksustamata
tulud vähendavad märkimisväärselt riikide maksutulusid. Seetõttu on oluline maksude
kogumise tõhusus ja tulemuslikkus.  Samuti on märgatavalt suurenenud piiriülese
maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjustava
maksukonkurentsiga seotud probleemid. See takistab liikmesriikidel üldiselt
majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist  Automaatne teabevahetus
on selles valdkonnas oluline töövahend ning  seda tuleks  edendada jõuliselt kui
tulevast Euroopa ja rahvusvahelist standardit maksudealase läbipaistvuse ja
maksudealase teabe vahetamise alal.
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 2014/107/EL põhjendus 2
(kohandatud)
(8)

Automaatse teabevahetuse kui piiriüleste maksupettuste ja piiriülese maksudest
kõrvalehoidumise vastu võitlemise vahendi tähtsust on tunnustatud ka rahvusvahelisel
tasandil (G20 ja G8). Pärast Ameerika Ühendriikide ja mitme muu riigi (sh kõik
liikmesriigid) vahel peetud läbirääkimisi kahepoolsete automaatse teabevahetuse
lepingute üle Ameerika Ühendriikide välisarvetega seotud maksukohustuste täitmise
seaduse (FATCA) rakendamiseks volitas G20 Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsiooni (OECD) võtma need lepingud aluseks, et töötada välja automaatse
maksualase teabevahetuse ühtne ülemaailmne standard.
 2014/107/EL põhjendus 4
(kohandatud)

(9)

OECD avaldas 2014. aastal finantskontode maksualase teabe automaatse vahetuse
ühtse ülemaailmse standardi  mitmesugused  elemendid,  mis hõlmasid 
pädeva asutuse mudellepingut, ühtse aruandluse standardit, pädeva asutuse
mudellepingu ja ühtse aruandluse standardi kommentaare ning infotehnoloogiaga
seotud korda ülemaailmse standardi rakendamiseks. G20 rahandusministrid ja
keskpankade juhid kinnitasid kogu ülemaailmse standardite paketi 2014. aasta
septembris.
 2014/107/EL põhjendus 5
(kohandatud)

(10)

 Käesoleva  direktiiviga  tuleks samuti sätestada  kohustuslik
liikmesriikidevaheline automaatne teabevahetus teatavate selliste tulu ja kapitali
kategooriate puhul, mida maksumaksjad hoiavad muudes liikmesriikides kui nende
elukohariik. Sellega  peaks kehtestama  järkjärgulise lähenemisviisi automaatse
teabevahetuse tõhustamiseks, laiendades seda astmeliselt uutele tulu- ja
kapitalikategooriatele.
 2014/107/EL põhjendus 9
(kohandatud)

(11)

ET

Kulude ja halduskoormuse vähendamiseks nii maksuametite kui ka ettevõtjate jaoks
on ka väga oluline tagada, et automaatse finantsteabevahetuse kohaldamisala liidus
oleks kooskõlas arengutega rahvusvahelisel tasandil. Selle eesmärgi saavutamiseks
peaksid liikmesriigid nõudma oma finantsasutustelt, et nad rakendaksid aruandlus- ja
hoolsusmeetmete eeskirju, mis on täielikult kooskõlas OECD poolt välja töötatud
ühtses aruandluse standardis sisalduvate eeskirjadega. Lisaks  peaks kohustusliku
automaatse teabevahetuse  kohaldamisala hõlmama sama teavet, mis sisaldub
OECD pädeva asutuse mudellepingus ja ühtses aruandluse standardis. Igal
liikmesriigil  peaks olema  ainult üks loetelu riigisiseselt määratletud
mittearuandekohustuslike finantsasutuste ja välistatud kontode kohta, mida ta
 peaks kasutama  nii käesoleva direktiivi rakendamisel kui ka muude
ülemaailmset standardit rakendavate lepingute kohaldamisel.
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 2014/107/EL põhjendus 10
(12)

Käesoleva direktiiviga hõlmatud aruandekohustuslike finantsasutuste ja avaldatavate
kontode kategooriad on loodud eesmärgiga piirata maksumaksjate võimalusi vältida
nende kohta andmete edastamist selliselt, et nad paigutavad oma vara ümber sellistesse
finantsasutustesse või investeerivad sellistesse finantstoodetesse, mis käesoleva
direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu. Sellest hoolimata tuleks käesoleva direktiivi
kohaldamisalast välja jätta teatavad finantsasutused ja kontod, mille puhul oht, et neid
kasutatakse maksudest kõrvalehoidumiseks, on väike. Künnised tuleks käesolevast
direktiivist üldiselt välja jätta, kuna nendest on võimalik kontode eri finantsasutustesse
jaotamise abil hõlpsasti kõrvale hoida. Finantsteave, mille kohta tuleb aruanne esitada
ja mida tuleb vahetada, ei peaks hõlmama mitte ainult kogu asjakohast tulu (intressid,
dividendid ja muu sarnane tulu), vaid ka kontojääke ja finantsvarade müügist saadavat
tulu, et lahendada olukordi, kus maksumaksja püüab peita kapitali, mis on iseenesest
sissetulek, või vara, millelt maksude maksmisest on kõrvale hoidutud. Seetõttu on
käesoleva direktiivi alusel toimuv andmete töötlemine vajalik ja proportsionaalne
selleks, et võimaldada liikmesriikide maksuametitel õigesti ja kahtluseta kindlaks teha
asjaomased maksumaksjad, hallata ja jõustada oma maksualaseid õigusakte
piiriülestes olukordades, hinnata maksudest kõrvalehoidumise tõenäosust ja vältida
tarbetuid edasisi uurimisi.
 2014/107/EL põhjendus 11

(13)

Aruandekohustuslikud finantsasutused võivad täita oma teavitamiskohustusi
füüsilisest isikust avaldatavate isikute suhtes, järgides teabe edastamist ja sealhulgas
selle edastamise sagedust reguleerivat üksikasjalikku korda, mis on sätestatud nende
finantsasutuste sise-eeskirjades kooskõlas siseriikliku õigusega.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 1
(kohandatud)

(14)

Maksualaste eelotsuste tegemine, mis hõlbustab õigusaktide järjepidevat ja
läbipaistvat kohaldamist, on levinud praktika, sealhulgas liidus. Maksumaksjatele
maksuseaduste selgitamine, millega luuakse äritegevuse jaoks kindlus, võib aidata
kaasa investeeringute tegemisele ja seaduste järgimisele ning seeläbi aidata arendada
edasi ühisturgu liidus, tuginedes aluslepingute aluseks olevatele põhimõtetele ja
vabadustele. Maksustamisest lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks on
olnud teatud juhtudel siiski see, et eelotsuse teinud, seda muutnud või uuendanud riigis
maksustatakse madalalt kunstlikult suur osa sissetulekust ja muudes asjaomastes
riikides maksustatakse kunstlikult väike osa sissetulekust. Seepärast on vajalik
läbipaistvuse  kõrge tase .
 (EL) 2015/2376 põhjendus 7

(15)

ET

Maksumaksjatel on õigus tugineda piiriülesele eelotsusele või siirdehinna
eelkokkuleppele näiteks maksustamismenetluse või maksukontrollide käigus,
tingimusel et asjaolud, mille alusel piiriülene eelotsus tehti või siirdehinna
eelkokkulepe sõlmiti, on õigesti esitatud ja maksumaksjad peavad kinni piiriülese
eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe tingimustest.
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ET

 (EL) 2015/2376 põhjendus 8
(kohandatud)
(16)

Liikmesriigid  peaksid vahetama  teavet olenemata sellest, kas maksumaksja
peab piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe tingimustest kinni.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 10
(kohandatud)

(17)

Selleks et saada piiriüleste eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alasest
kohustuslikust automaatsest teabevahetusest suurimat kasu, tuleks teave edastada kohe
pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist või pärast nende muutmist
või uuendamist, mistõttu tuleks  sätestada  teabeedastuse korrapärased
ajavahemikud.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 11

(18)

Õiguskindluse huvides ning väga rangetel tingimustel on asjakohane jätta
kohustuslikust automaatsest teabevahetusest välja kolmandate riikidega sõlmitud
kahe- või mitmepoolsed siirdehinna eelkokkulepped, lähtudes kõnealuste riikidega
sõlmitud kehtivatest rahvusvahelistest lepingutest, kui kõnealuste rahvusvaheliste
lepingute sätted ei luba kõnealuse rahvusvahelise lepingu alusel saadud teabe
avalikustamist lepingupooleks mitteolevale riigile. Sellistel juhtudel tuleks selle
asemel vahetada artikli 9 lõikes 5 osutatud teavet hoopis taotluste kohta, mille
tulemusel sellised kahe- või mitmepoolsed siirdehinna eelkokkulepped sõlmiti.
Seetõttu peaks sellistel juhtudel edastatav teave sisaldama viidet, et teavet edastatakse
sellise taotluse põhjal.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 13
(kohandatud)

(19)

 Piiriüleste eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alase  kohustusliku
automaatse teabevahetuse tüüpvormi puhul  tuleks arvesse võtta  tööd, mida on
tehtud OECD kahjulike maksutavade foorumi raames,  seoses  maksubaasi
kahanemist ja kasumi ümberpaigutamist käsitleva tegevuskavaga. OECDga on
asjakohane teha tihedalt ja kooskõlastatult koostööd ning seda ka muudes küsimustes
kui sellise kohustusliku automaatse teabevahetuse tüüpvormi väljatöötamisel.
Lõppeesmärk peaks olema ülemaailmselt võrdsete võimaluste tagamine, milles liit
peaks võtma eestvedaja rolli, edendades seda, et automaatselt vahetatava piiriüleseid
eelotsuseid ja siirdehinna eelkokkuleppeid käsitleva teabe ulatus oleks suhteliselt lai.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 14

(20)

ET

Liikmesriigid peaksid vahetama põhiteavet ja piiratud osa põhiteabest tuleks edastada
ka komisjonile. See peaks võimaldama komisjonil igal ajal jälgida ja hinnata
piiriüleste eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alase kohustusliku automaatse
teabevahetuse tõhusust. Komisjon ei peaks siiski kasutama saadud teavet muudel
eesmärkidel. Selline teabe edastamine ei peaks vabastama liikmesriiki kohustusest
teatada komisjonile mis tahes riigiabist.
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 (EL) 2015/2376 põhjendus 16
(kohandatud)
(21)

Pärast  piiriüleste eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alast  kohustusliku
automaatse teabevahetuse etappi peaks liikmesriigil olema võimalik vajaduse korral
tugineda artiklile 5 seoses taotluse alusel toimuva teabevahetusega, selleks et saada
piiriüleseid eelotsuseid teinud või siirdehinna eelkokkuleppeid sõlminud liikmesriigilt
lisateavet, sealhulgas kõnealuste otsuste või kokkulepete kogu teksti.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 18

(22)

Liikmesriigid peaksid võtma kõik mõistlikud meetmed, mis on vajalikud selleks, et
kõrvaldada tõkked, mis võiksid takistada tõhusat ja võimalikult ulatuslikku piiriüleste
eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alast kohustuslikku automaatset teabevahetust.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 19
(kohandatud)

(23)

Selleks et ressursse võimalikult tõhusalt kasutada, teabevahetust hõlbustada ja vältida
vajadust, et iga liikmesriik peab välja töötama samalaadse andmesalvestussüsteemi,
tuleks selgelt sätestada, et kõikidele liikmesriikidele ja komisjonile juurdepääsetav
keskregister, kuhu liikmesriigid  peaksid üles laadima ja salvestama  teavet,
selle asemel et kõnealust teavet turvalise e-kirja teel vahetada.
 (EL) 2016/881 põhjendus 2

(24)

Kuna hargmaiste ettevõtete kontsernid tegutsevad mitmes riigis, on neil võimalus
tegeleda agressiivse maksuplaneerimisega, mis ei ole võimalik kodumaiste äriühingute
jaoks.
Kui
hargmaiste
ettevõtete
kontsernid
tegelevad
agressiivse
maksuplaneerimisega, siis võib see eelkõige mõjutada täielikult kodumaiseid
äriühinguid, tavaliselt väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), kuna
nende maksukoormus on kõrgem kui hargmaiste ettevõtete kontsernidel. Teisalt võib
väheneda kõikide liikmesriikide maksutulu ning on oht, et tekib konkurents
hargmaiste ettevõtete kontsernide meelitamiseks, pakkudes neile täiendavaid
maksusoodustusi.
 (EL) 2016/881 põhjendus 3

(25)

ET

Liikmesriikide maksuhaldurid vajavad põhjalikku ja asjakohast teavet hargmaiste
ettevõtete kontsernide struktuuri, siirdehindade poliitika ja tehtud sisetehingute kohta
nii liidus kui ka väljaspool liitu. Nimetatud teave võimaldab maksuhalduril reageerida
kahjulikele maksutavadele, tehes muudatusi õigusaktides või asjakohaseid
riskianalüüse ja maksuauditeid, ning teha kindlaks, kas äriühingud on kasutanud
võtteid, millega on märkimisväärne osa tulust kunstlikult ümber suunatud
soodsamasse maksukeskkonda.
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 (EL) 2016/881 põhjendus 4
(kohandatud)
(26)

Läbipaistvuse  kõrge tase  maksuhaldurite jaoks võiks motiveerida hargmaiste
ettevõtete kontserne ka teatavatest võtetest loobuma ning kandma kasumi saamise
riigis õiglast maksukoormust. Hargmaiste ettevõtete kontsernide läbipaistvuse
 tagamisel  on seega oluline osa maksubaasi kahanemise ja kasumi
ümberpaigutamise vastases võitluses.
 (EL) 2016/881 põhjendus 5
(kohandatud)

(27)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioonis,
mis käsitleb Euroopa Liidus asuvate sidusühingute siirdehindade dokumenteerimise
tegevusjuhendit (EU TPD)8, on liidus tegutsevate hargmaiste ettevõtete kontsernide
jaoks sätestatud meetod teabe esitamiseks maksuhalduritele ülemaailmse äritegevuse
ja siirdehindade poliitika kohta („põhitoimik“) ning teabe esitamiseks kohaliku üksuse
konkreetsete tehingute kohta („kohalik toimik“). Siiski ei ole nimetatud
tegevusjuhendis ette nähtud mingit vahendit riikidepõhise aruande esitamiseks.
 (EL) 2016/881 põhjendus 7

(28)

Selleks et edendada riigi vahendite tõhusat kasutamist ja vähendada hargmaiste
ettevõtete kontsernide halduskoormust, peaks aruandluskohustus kehtima ainult
selliste hargmaiste ettevõtete kontsernide puhul, mille konsolideeritud kontserni
aastatulu ületab teatava summa. Käesoleva direktiiviga tuleks tagada, et kogu liidus
kogutakse sama teave ning see tehakse maksuametitele õigeaegselt kättesaadavaks.
 (EL) 2016/881 põhjendus 8

(29)

Siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks peab liit kindlustama õiglase konkurentsi
nii liidu kui ka selliste liiduväliste hargmaiste ettevõtete kontsernide jaoks, mille üks
või mitu üksust asuvad liidus. Seetõttu tuleks aruandluskohustust kohaldada mõlema
suhtes. Sujuva ülemineku tagamiseks peaksid liikmesriigid saama siiski ühe aasta
võrra edasi lükata aruandluskohustust liikmesriigi residendiks olevate kontserni
kuuluvate üksuste puhul, mis ei ole hargmaiste ettevõtete kontserni lõplikud
emaüksused ega asendusemaüksused.
 (EL) 2016/881 põhjendus 12

ET

(30)

Riikidepõhiste aruannete kohustuslik automaatne vahetamine liikmesriikide vahel
peaks igal juhul sisaldama kindlaksmääratud põhiteabe edastamist, mis oleks
kättesaadav neile liikmesriikidele, mille kohta on kõnealuses aruandes sisalduva teabe
alusel teada, et hargmaiste ettevõtete kontserni üks või mitu üksust on liikmesriigi

8

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 27. juuni 2006. aasta
resolutsioon, mis käsitleb Euroopa Liidus asuvate sidusühingute siirdehindade dokumenteerimise
tegevusjuhendit (EU TPD) (ELT C 176, 28.7.2006, lk 1).
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ET

maksuresidendid või maksukohustuslased seoses hargmaiste ettevõtete kontserni
püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega.
 (EL) 2016/881 põhjendus 13
(kohandatud)
(31)

Selleks et vähendada nii maksuametite kui ka hargmaiste ettevõtete kontsernide
kulusid ja halduskoormust, on vaja sätestada eeskirjad, mis oleksid kooskõlas
rahvusvaheliste suundumustega ning aitaksid kaasa nende elluviimisele.
19. juulil 2013 avaldas OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise
alase tegevuskava, mis on oluline algatus kehtivate rahvusvaheliste maksueeskirjade
muutmiseks. 5. oktoobril 2015 esitas OECD oma lõpparuanded, mille kiitsid heaks
G20 rahandusministrid. 15.–16. novembril 2015 toimunud kohtumisel kiitsid OECD
paketi heaks ka G20 juhid.
 (EL) 2016/881 põhjendus 14
(kohandatud)

(32)

Maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise alase tegevuskava 13. meetme
raames töötati hargmaiste ettevõtete kontsernide jaoks välja standardite kogum teabe
esitamiseks, sealhulgas põhitoimik, kohalik toimik ja riikidepõhine aruanne. Seepärast
on riikidepõhiseid aruandeid käsitlevate eeskirjadega  seoses  asjakohane võtta
arvesse OECD standardeid.
 (EL) 2016/881 põhjendus 15

(33)

Olukorras, kus hargmaiste ettevõtete kontserni kuuluval üksusel ei ole võimalik saada
või hankida kogu teavet, mis on nõutav käesoleva direktiivi kohase
aruandluskohustuste täitmiseks, võiksid liikmesriigid pidada seda märgiks vajadusest
hinnata kõnealuse hargmaiste ettevõtete kontserniga seotud kõrgendatud siirdehindade
riski ja muid maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise riske.
 (EL) 2016/881 põhjendus 16

(34)

Kui liikmesriik teeb kindlaks, et mõni teine liikmesriik on jätnud automaatselt
edastatavad riikidepõhised aruanded pidevalt esitamata, siis peaks ta püüdma
nimetatud liikmesriigiga konsulteerida.
 (EL) 2016/881 põhjendus 17

(35)

ET

Liidu meetmete puhul riikidepõhiste aruannete valdkonnas tuleks ka edaspidi eelkõige
arvesse võtta tulevasi suundumusi OECD tasandil. Käesoleva direktiivi rakendamisel
peaksid liikmesriigid kasutama 2015. aasta lõpparuannet OECD/G20 maksubaasi
õõnestamise ja kasumi ümberpaigutamise projekti 13. meetme kohta, mille on välja
töötanud OECD, kui käesoleva direktiivi kirjelduste või tõlgenduste allikat ja
tagamaks käesoleva direktiivi ühetaolist kohaldamist kõikides liikmesriikides.
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 (EL) 2016/881 põhjendus 20
(kohandatud)
(36)

Kohustusliku teabevahetuse kohaldamisala  peaks
riikidepõhiste aruannete alast automaatset teabevahetust.

seega

hõlmama 

 (EL) 2016/881 põhjendus 21
(kohandatud)
(37)

Liikmesriikide poolt komisjonile  käesoleva  direktiivi artikli 27 kohaselt
esitatavas aastaaruandes tuleks esitada andmed kohalike aruannete esitamise ulatuse
kohta artikli 10 ja III lisa II jao punkti 1 kohaselt ning loetelu kõigist
jurisdiktsioonidest, kus kontserni kuuluvate liidus asuvate üksuse lõplikud
emaüksused on residendid, kuid mille puhul ei ole täielikke aruandeid esitatud või
vahetatud.
 (EL) 2018/822 põhjendus 3
(kohandatud)

(38)

Arvestades, et enamik võimaliku maksude agressiivse planeerimise skeemidest
hõlmab rohkem kui üht jurisdiktsiooni,  on  teabevahetus  eri
liikmesriikide  maksuhaldurite vahel otsustava tähtsusega, et anda neile vajalikku
teavet, mis võimaldab võtta meetmeid, kui nad täheldavad maksude agressiivset
planeerimist.
 (EL) 2018/822 põhjendus 4
(kohandatud)

(39)

G7 maksukuritegude ja muude ebaseaduslike rahavoogude vastu võitlemise
13. mai 2017. aasta Bari deklaratsioonis paluti OECD-l alustada arutelu võimalike
viiside üle, mida võtta ette selliste skeemidega, mille eesmärk on hoida kõrvale ühise
aruandlusstandardi kohasest aruandlusest või varjata tegelikke kasusaajaid
läbipaistmatute struktuuride abil, kaaludes samuti kohustusliku teavitamise normide
mudeleid, sarnaselt maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava
12. meetme aruandes esile toodud lähenemisviisiga maksude vältimise skeemide
kohta.
 (EL) 2018/822 põhjendus 5
(kohandatud)

(40)

On oluline meeles pidada, kuidas teatavad finantsvahendajad ja muud maksunõustajad
paistavad olevat aktiivselt aidanud oma kliente raha välismaal peitmisel.
 (EL) 2018/822 põhjendus 6
(kohandatud)

(41)

ET

Võimalikest maksude agressiivse piiriülese planeerimise skeemidest teavitamine võib
aidata tõhusalt kaasa õiglase maksukeskkonna loomisele siseturul.  Tuleks
sätestada  vahendajate kohustus teavitada maksuhaldureid teatavatest piiriülestest
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ET

skeemidest, mida oleks võimalik kasutada maksude agressiivsel planeerimisel. Pärast
teabe esitamist  peaksid  maksuhaldurid  vahetama  teavet oma
kolleegidega teistes liikmesriikides. Selline korraldus peaks tõstma ka ühise
aruandlusstandardi tõhusust. Väga oluline on anda komisjonile juurdepääs piisavale
hulgale teabele, et ta saaks jälgida käesoleva direktiivi nõuetekohast toimimist.
Komisjoni juurdepääs teabele ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile
mis tahes riigiabist.
 (EL) 2018/822 põhjendus 7
(42)

Tunnistatakse, et võimalikest maksude agressiivse piiriülese planeerimise skeemidest
teavitamine saavutaks oma kavandatud heidutava mõju paremini, kui asjakohane teave
jõuaks maksuhalduriteni varases etapis, st enne kui neid skeeme tegelikult kasutatakse.
Liikmesriikide ametiasutuste töö hõlbustamiseks peaks teavitamisele järgnev teabe
automaatne vahetamine toimuma kord kvartalis.
 (EL) 2018/822 põhjendus 8

(43)

Selleks, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ja hoida ära lüngad kavandatud
normide raamistikus, peaks teabe esitamise kohustus lasuma kõikidel osalejatel, kes on
tavaliselt kaasatud aruantava piiriülese tehingu või selliste tehingute seeria
väljatöötamisse, turustamisse, korraldamisse või haldamisse, ning samuti neil, kes
abistavad või nõustavad. Samuti ei tohiks jätta tähelepanuta seda, et teatavatel juhtudel
ei saa kohustada vahendajat kutsesaladuse hoidmise kohustuse tõttu teavet esitada, või
vahendajat ei ole näiteks seetõttu, et maksumaksja kavandab ja kasutab skeemi ise.
Oleks oluline, et sellisel juhul maksuhaldur ei kaotaks võimalust saada teavet
maksuskeemidest, mis võivad olla seotud maksude agressiivse planeerimisega.
Sellistel juhtudel tuleks teabe esitamise kohustus suunata maksumaksjale, kes saab
skeemist kasu.
 (EL) 2018/822 põhjendus 9

(44)

Maksude agressiivse planeerimise skeemid on aastate jooksul muutunud iseäranis
mitmetahuliseks ning neid kohandatakse ja muudetakse pidevalt, et reageerida
maksuhaldurite vastumeetmetele. Seda arvesse võttes oleks tõhusam püüda tuvastada
võimalik maksude agressiivse planeerimise skeem nimekirja abil, mis koondab
tehingute sellised omadused ja elemendid, mis kujutavad endast tõsist märki
maksustamise vältimisest või kuritarvitustest, selmet määratleda maksude agressiivne
planeerimine. Neid märke nimetatakse tunnusteks.
 (EL) 2018/822 põhjendus 10

(45)

ET

Kuna võimalikesse maksude agressiivse planeerimise skeemidesse puutuvalt peaks
käesoleva direktiivi esmane eesmärk olema tagada siseturu nõuetekohane toimimine,
on ülioluline, et reguleerimine liidu tasandil ei läheks kaugemale sellest, mis on vajalik
kavandatud eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu peaksid aruandluse ühised normid
piirnema ainult piiriüleste olukordadega, st olukordadega, mis hõlmavad kas rohkem
kui üht liikmesriiki või liikmesriiki ja kolmandat riiki. Sellistes olukordades esineb
võimalik mõju siseturu toimimisele, mis õigustab vajadust kehtestada ühtne normistik
ning mitte jätta kõnealune küsimus liikmesriikide tasandil lahendatavaks. Liikmesriik
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ET

võib võtta samalaadseid täiendavaid riiklikke aruandlusmeetmeid, kuid teiste
liikmesriikide pädevatele asutustele ei tohiks automaatselt edastada mis tahes
lisateavet, mis on kogutud lisaks sellele, mis on käesoleva direktiivi kohaselt
teavitatav. Seda teavet tuleks vahetada taotluse korral või spontaanselt vastavalt
kohaldatavatele normidele.
 (EL) 2018/822 põhjendus 11
(kohandatud)
(46)

Arvestades, et aruantavad skeemid peaksid olema piiriülese mõõtmega, oleks oluline
vahetada asjakohast teavet teiste liikmesriikide maksuhalduritega, et tagada käesoleva
direktiivi maksimaalne tõhusus maksude agressiivse planeerimise takistamisel.
 (EL) 2018/822 põhjendus 13
(kohandatud)

(47)

Selleks et viia nii maksuhaldurite kui ka vahendajate kulud ja halduskoormus
miinimumini ning tagada käesoleva direktiivi tõhusus maksude agressiivse
planeerimise ärahoidmisel, peaks aruantavate piiriüleste skeemide alase automaatse
teabevahetuse ulatus olema kooskõlas üleilmsete arengutega. Sätestada tuleks
eriomane tunnus, mis kirjeldaks selliseid skeeme, mille eesmärk on kõrvale hoida
automaatse teabevahetusega seotud aruandluskohustustest. Selle tunnuse kohaldamisel
tuleks ühisel aruandlusstandardil põhinevaid finantskontode alase automaatse
teabevahetuse kokkuleppeid käsitleda samaväärsetena artikli 8 lõikes 4 ja I lisas
sätestatud aruandluskohustustega. Kohaldades käesoleva direktiivi osasid, mis
käsitlevad ühisest aruandlusstandardist kõrvalehoidmise skeeme ja skeeme, mis
hõlmavad juriidilisi isikuid või õiguslikke moodustisi või muid sarnaseid üksusi,
võiksid liikmesriigid näidete ja tõlgenduste allikana kasutada OECD tehtud tööd,
eelkõige OECD kohustusliku teavitamise normide mudelit, mis käsitleb ühisest
aruandlusstandardist kõrvalehoidmise skeeme ja läbipaistmatuid offshore-skeeme,
samuti selle kommentaare, et tagada ühetaoline kohaldamine kõigis liikmesriikides
eeldusel, et asjaomane tekst sobitub ELi õiguse sätetega.
 (EL) 2018/822 põhjendus 14
(kohandatud)

ET

(48)

Kuigi otsene maksustamine jääb endiselt liikmesriikide pädevusse, on asjakohane
viidata äriühingu tulumaksu null- või nullilähedasele määrale ainult selleks, et selgelt
määratleda selle tunnuse kohaldamisala, mis hõlmab piiriüleste tehingutega seotud
skeeme, mille osas peaksid  käesoleva  direktiivi kohaselt aru andma vahendajad
või, kui see on asjakohane, maksumaksjad, ning mille osas peaksid pädevad asutused
automaatselt teavet vahetama. Lisaks on asjakohane meelde tuletada, et maksude
agressiivse planeerimise piiriüleste skeemide suhtes, mille peamine eesmärk või üks
peamistest eesmärkidest on saada kohaldatava maksuõiguse sisu või eesmärgiga
vastuolus olevat maksusoodustust, kohaldatakse nõukogu direktiivi (EL) 2016/11649
artiklis 6 sätestatud üldiseid kuritarvituste vältimise nõudeid.

9

Nõukogu 12. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt
mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad (ELT L 193, 19.7.2016, lk 1).
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 2011/16/EL põhjendus 11
(kohandatud)
(49)

Omaalgatuslikku teabevahetust liikmesriikide vahel tuleks samuti soodustada.
 2011/16/EL põhjendus 12

(50)

Käesoleva direktiivi alusel teabe esitamiseks tuleks kehtestada tähtajad, et tagada
teabevahetuse õigeaegsus ja tulemuslikkus.
 2011/16/EL põhjendus 13

(51)

Oluline on võimaldada ühe liikmesriigi maksuasutuse ametnikele viibimine teise
liikmesriigi territooriumil.
 2011/16/EL põhjendus 14

(52)

Kuna mitmetes liikmesriikides kehtestatud maksude alusel maksustamisele kuuluva
ühe või enama isiku maksuseisund pakub sageli ühist või täiendavat huvi, tuleks kahel
või enamal liikmesriigil võimaldada teostada selliste isikute suhtes üheaegseid
kontrolle vastastikuse kokkuleppe ja vabatahtlikkuse alusel.
 2011/16/EL põhjendus 15

(53)

Pidades silmas teatavates liikmesriikides kehtivaid õigusnõudeid, mille kohaselt tuleb
maksumaksjat teavitada tema maksukohustust käsitlevatest otsustest ja dokumentidest
ning sellest tulenevaid raskusi maksuhaldurite jaoks, sealhulgas juhtumeid, kui
maksumaksja on teise liikmesriiki ümber asunud, on sellistel asjaoludel soovitav, et
maksuhalduritel oleks võimalik teha koostööd selliste liikmesriikide pädevate
asutustega, kuhu maksumaksja on ümber asunud.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 15

(54)

Teabe saanud liikmesriigi tagasiside teabe edastanud liikmesriigile on vajalik
automaatse teabevahetussüsteemi tulemuslikuks toimimiseks. Seetõttu on asjakohane
toonitada, et liikmesriikide pädevad asutused peaksid andma automaatse
teabevahetuse kohta teistele asjaomastele liikmesriikidele kord aastas tagasisidet.
Praktikas peaks sellist kohustuslikku tagasisidet andma kahepoolselt kokku lepitud
korras.
 2011/16/EL põhjendus 17

(55)

ET

Liikmesriigid ja komisjon peaksid tegema koostööd, et järjepidevalt uurida
koostöömenetlusi ning jagada kogemusi ja häid tavasid asjaomastes valdkondades.
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 2011/16/EL põhjendus 18
(kohandatud)
(56)

Halduskoostöö tõhususe tagamiseks on oluline, et liikmesriik  saab , arvestades
käesolevas direktiivis sätestatud piirangutega, käesoleva direktiivi alusel saadud teavet
ja dokumente kasutada ka muul eesmärgil. Samuti on oluline, et kõnealune liikmesriik
 saab  seda teavet edastada teatavatel tingimustel kolmandale riigile.
 2011/16/EL põhjendus 19

(57)

Olukorrad, mil taotluse saanud liikmesriik võib teabe esitamisest keelduda, tuleks
selgelt kindlaks määrata ja need peaksid olema piiratud, võttes arvesse nii teatavaid
erahuvisid, mida tuleks kaitsta, kui ka avalikke huvisid.
 2011/16/EL põhjendus 20

(58)

Liikmesriigid ei tohiks teabe esitamisest keelduda põhjusel, et neil puudub kõnealuses
küsimuses huvi, või põhjusel, et teave on panga, muu finantsasutuse, nende nimel
tegutseva, volitatud või usaldusisiku valduses, või põhjusel, see on seotud juriidilise
isiku omandihuvidega.
 2011/16/EL põhjendus 21

(59)

Käesolev direktiiv sisaldab miinimumeeskirju ega peaks seega piirama liikmesriikide
õigust teha teiste liikmesriikidega laiemat koostööd oma õigusnormide alusel või teiste
liikmesriikidega sõlmitud kahe- või mitmepoolsete kokkulepete raames.
 2011/16/EL põhjendus 22

(60)

Samuti tuleks täpsustada, et juhul kui liikmesriik teeb kolmanda riigiga laiemat
koostööd, kui on ette nähtud käesoleva direktiiviga, ei tohiks ta keelduda sellisest
laiemast koostööst teise liikmesriigiga, kes soovib sellist laiemat vastastikust koostööd
teha.
 2011/16/EL põhjendus 23

(61)

Teavet tuleks vahetada ühtsete vormide, vormingute ja teabekanalite kaudu.
 (EL) 2016/2258 põhjendus 2
(kohandatud)

(62)

ET

Kui konto omanik on vahendusüksus,  peaksid  finantsasutused kõnealuse
üksuse läbi  vaatama  ning  tegema  kindlaks tegelikult kasu saavad
omanikud ja neist  teatama . See oluline element  käesoleva  direktiivi
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kohaldamisel põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/84910
kohaselt saadud rahapesuvastasel teabel, et tuvastada tegelikult kasu saavad omanikud.
 (EL) 2016/2258 põhjendus 3
(kohandatud)
(63)

Selleks et tõhusalt valvata selle järele, kuidas finantsasutused kohaldavad
 käesolevas  direktiivis sätestatud hoolsusmeetmeid, vajavad maksuhaldurid
juurdepääsu rahapesuvastasele teabele. Kõnealuse juurdepääsu puudumisel ei oleks
nimetatud halduritel võimalik teha järelevalvet, kinnitada ja auditeerida, et
finantsasutused kohaldavad  käesolevat  direktiivi nõuetekohaselt ning
tuvastavad korrektselt vahendusüksuste tegelikult kasu saavad omanikud ja teatavad
neist.
 (EL) 2016/2258 põhjendus 4
(kohandatud)

(64)

 Käesoleva  direktiiviga reguleeritakse liikmesriikidevahelise teabevahetuse ja
halduskoostöö muid vorme. Maksustamisalase halduskoostöö raames juurdepääs
isikute poolt direktiivi (EL) 2015/849 alusel hoitavale rahapesuvastasele teabele
 peaks tagama  maksuhalduritele paremad võimalused  käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste täitmiseks ning tõhusamaks võitlemiseks maksudest
kõrvalehoidumise ja pettuse vastu.
 (EL) 2016/2258 põhjendus 5
(kohandatud)

(65)

Maksuhalduritel  peaks seepärast olema  võimalik juurde pääseda
rahapesuvastasele teabele, menetlustele, dokumentidele ja mehhanismidele, et nad
saaksid  käesoleva  direktiivi nõuetekohase kohaldamise järele valvates täita
oma ülesandeid ning et kõik  selles  sätestatud halduskoostöö vormid saaksid
toimida.
 2011/16/EL põhjendus 24

(66)

Halduskoostöö tõhusust tuleks hinnata, ja seda eelkõige statistika alusel.
 2011/16/EL põhjendus 27
(kohandatud)

(67)

Kogu käesoleva direktiivi kohase teabevahetuse suhtes kohaldatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) 2016/67911 ja (EL) 2018/172512. Siiski on
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb
finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141,
5.6.2015, lk 73).
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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asjakohane kaaluda määruses (EL) 2016/679 sätestatud teatavate õiguste ja kohustuste
piiramist, et kaitsta kõnealuse määruse artikli 23 lõike 1 punktis e osutatud huve.
Kõnealune piiramine on vajalik ja proportsionaalne, pidades silmas liikmesriikide
võimalikku saamata jäävat tulu ja käesoleva direktiiviga hõlmatud teabe olulisust
pettustevastase võitluse tulemuslikkuse jaoks.
 2014/107/EL põhjendus 12
(68)

Aruandekohustuslikud finantsasutused ning teavet saatvad ja teavet saavad
liikmesriigid oma pädevuse ulatuses, mis neil vastutavate töötlejatena on, ei peaks
säilitama käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavaid andmeid kauem, kui on vaja selle
eesmärkide saavutamiseks. Võttes arvesse liikmesriikide õigusaktide erinevust, tuleks
maksimaalne säilitamisperiood kehtestada vastavalt iga vastutava töötleja siseriiklikes
maksualastes õigusaktides sätestatud aegumistähtaegadele.
 (EL) 2016/881 põhjendus 22
(kohandatud)

(69)

Teabe vahetamine käesoleva direktiivi alusel ei  tohiks tuua  kaasa äri-, tööstusvõi ametisaladuse või ärivõtte avalikustamist ega sellise teabe avalikustamist, mille
avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga.
 (EL) 2016/881 põhjendus 9

(70)

Liikmesriigid peaksid kehtestama karistusnormid, mida kohaldatakse käesoleva
direktiivi kohaselt vastu võetud siseriiklike sätete rikkumise korral, ja tagama
kõnealuste karistuste rakendamise. Kuigi liikmesriikidele jääb karistuste valikul
otsustusõigus, peaksid kehtestatud karistused olema tõhusad, proportsionaalsed ja
hoiatavad.
 2014/107/EL põhjendus 13

(71)

Käesoleva direktiivi rakendamisel peaksid liikmesriigid kasutama OECD poolt välja
töötatud pädeva asutuse mudellepingu ja ühtse aruandluse standardi kommentaare
näidete või tõlgenduste allikana ning selleks, et tagada ühetaoline kohaldamine kõigis
liikmesriikides. Liidu meetmete võtmisel selles valdkonnas tuleks jätkuvalt eelkõige
arvestada tulevast arengut OECD tasandil.
 (EL) 2018/822 põhjendus 16
(kohandatud)

ET

(72)

Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühetaolised rakendamistingimused, eelkõige
seoses automaatse teabevahetusega maksuhaldurite vahel, tuleks komisjonile anda
rakendamisvolitused, et võtta vastu piiratud arvu elementidega  tüüpvormid ,
sealhulgas  keeleline korraldus . Samadel põhjustel tuleks komisjonile anda
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb
füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning
isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja
otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

16

ET

rakendamisvolitused, et võtta vastu vajalik praktiline korraldus  ühise teabevõrgu
ja  maksualase halduskoostöö keskregistri uuendamiseks. Neid volitusi tuleks
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201113.
 (EL) 2016/2258 põhjendus 6
(73)

Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste
hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi käesoleva direktiiviga nõutakse, et
maksuhaldurite juurdepääs isikuandmetele oleks õigusaktiga ette nähtud, ei eelda see
tingimata õigusakti vastuvõtmist parlamendis, piiramata asjaomase liikmesriigi
põhiseaduslikku korda. Selline õigusakt peaks vastavalt Euroopa Liidu Kohtu ja
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale olema siiski selge ja täpne ning selle
kohaldamine peaks olema arusaadav ja eeldatav isikute jaoks, kelle suhtes seda
kohaldatakse.
 (EL) 2015/2376 põhjendus 23

(74)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tõhus liikmesriikidevaheline halduskoostöö
siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda nõutava ühetaolisuse ja tõhususe
tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud
eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.


(75)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud V lisa B osas
osutatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega,
 2011/16/EL

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED
Artikkel 1
Sisu
1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette eeskirjad ja menetlused, mille alusel teevad
liikmesriigid omavahel koostööd, et vahetada artiklis 2 osutatud makse käsitlevat teavet, mis
eeldatavasti on oluline asjaomaste liikmesriikide haldamiseks ja siseriiklike õigusnormide
jõustamiseks.
13
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55,
28.2.2011, lk 13).
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2. Käesolevas direktiivis nähakse ette ka sätted lõikes 1 nimetatud teabe elektrooniliseks
vahetamiseks ning eeskirjad ja menetlused, mille alusel liikmesriigid ja komisjon teevad
koostööd kooskõlastamise ja hindamise valdkonnas.
3. Käesolev direktiiv ei mõjuta kriminaalasjades antavat vastastikust abi käsitlevate eeskirjade
kohaldamist liikmesriikides. Samuti ei piira direktiiv ühegi sellise kohustuse täitmist, mis on
liikmesriigil seoses laiema halduskoostööga ning mis tulenevad muudest õigusaktidest,
sealhulgas kahe- või mitmepoolsetest kokkulepetest.
Artikkel 2
Reguleerimisala
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse igat liiki maksude suhtes, mida koguvad liikmesriigid
või liikmesriikide territoriaalsed või halduslikud allüksused, sealhulgas kohaliku omavalitsuse
asutused, või mida kogutakse nende nimel.
2. Olenemata lõikest 1, ei kohaldata käesolevat direktiivi käibemaksu ja tollimaksude või
aktsiisimaksude suhtes, mida reguleeritakse mõne muu liikmesriikidevahelist halduskoostööd
käsitleva liidu õigusaktiga. Käesolevat direktiivi ei kohaldata ka liikmesriigile või liikmesriigi
allüksusele või avalik-õiguslikele sotsiaalkindlustusasutustele makstavate kohustuslike
sotsiaalkindlustusmaksete suhtes.
3. Mingil juhul ei tõlgendata lõikes 1 osutatud makse sellistena, et need hõlmavad:
a)

lõive, näiteks ametiasutuste väljastatud tõendite ja muude dokumentide eest
tasutavaid lõive;

b)

tasumisele kuuluvaid lepingulisi summasid, näiteks üldhuviteenuste eest makstavaid
teenustasusid.

4. Käesolevat direktiivi kohaldatakse lõikes 1 osutatud maksude suhtes, mida kogutakse
territooriumil, kus kohaldatakse aluslepinguid Euroopa Liidu lepingu artikli 52 kohaselt.
Artikkel 3
Mõisted
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

ET

1)

liikmesriigi „pädev asutus” – asjaomase liikmesriigi poolt selleks nimetatud asutus.
Käesoleva direktiivi kohaselt tegutsedes käsitatakse pädevate asutustena ka
teabevahetuse keskasutust, teabevahetuse üksust või pädevat ametnikku, kui neile
antakse artikli 4 alusel vastav pädevus;

2)

„teabevahetuse keskasutus” – selleks määratud organ, kellel lasub põhivastutus
halduskoostöö valdkonnas toimuva suhtlemise eest teiste liikmesriikidega;

3)

„teabevahetuse üksus” – organ, mis ei ole teabevahetuse keskasutus ning mis on
määratud käesoleva direktiivi alusel otse teavet vahetama;

4)

„pädev ametnik” – ametnik, kellele on antud volitus käesoleva määruse alusel otse
teavet vahetada;

5)

„taotluse esitanud asutus” – liikmesriigi teabevahetuse keskasutus, teabevahetuse
üksus või pädev ametnik, kes esitab pädeva asutuse nimel abitaotluse;

6)

„taotluse saanud asutus” – liikmesriigi teabevahetuse keskasutus, teabevahetuse
üksus või pädev ametnik, kes võtab pädeva asutuse nimel abitaotluse vastu;
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7)

„haldusuurimine” – kõik kontrolli-, järelevalve- ja muud meetmed, mida
liikmesriigid võtavad oma ülesannete täitmisel, et tagada maksualaste õigusaktide
nõuetekohane kohaldamine;

8)

„teabevahetus taotluse alusel” – sellise taotluse alusel toimuv teabevahetus, mille
taotluse esitanud liikmesriik esitab taotluse saanud liikmesriigile teatavas küsimuses;
 (EL) 2016/881 artikkel 1.1

9)

„automaatne teabevahetus” –
 (EL) 2018/822 artikkel 1.1(a)(i)
a)

artikli 8 lõike 1 ning artiklite 9, 10 ja 11 kohaldamisel eelnevalt määratletud
teabe korrapärane edastamine eelnevalt kindlaksmääratud korrapäraste
ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma eelneva taotluseta. Artikli 8
lõike 1 kohaldamisel on viide kättesaadavale teabele seotud teavet edastava
liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, mis on kättesaadav kooskõlas
kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist käsitlevate menetlustega;
 (EL) 2016/881 artikkel 1.1

b)

artikli 8 lõike 4 kohaldamisel teiste liikmesriikide residente käsitleva eelnevalt
määratletud teabe korrapärane edastamine eelnevalt kindlaksmääratud
korrapäraste ajavahemike tagant asjaomasele asukohaliikmesriigile ilma
eelneva taotluseta;
 (EL) 2018/822
artikkel 1.1(a)(ii) (kohandatud)

c)

kõikide käesoleva direktiivi sätete (välja arvatud artikli 8 lõiked 1 ja 4 ning
artiklid 9, 10 ja 11) kohaldamisel alapunktides a ja b  osutatud  eelnevalt
määratletud teabe korrapärane edastamine.
 (EL) 2016/881 artikkel 1.1
1 (EL) 2018/822
artikkel 1.1(a)(iii)

1 Artikli 8 lõigete 4 ja 7, artikli 25 lõike 2, artikli 30 lõigete 3 ja 4 ning IV lisa
kontekstis on kõigil mõistetel I lisas vastava määratluse kohta esitatud tähendus. 
Artikli 10 ja III lisa kontekstis on terminitel III lisas vastava termini määratluses
esitatud tähendus;
 2011/16/EL (kohandatud)
10)

„omaalgatuslik teabevahetus” – teabe mittekorrapärane
liikmesriigile mis tahes ajal ja eelneva taotluseta;

11)

„isik” –
a)

ET

edastamine

teisele

füüsiline isik;
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b)

juriidiline isik;

c)

kui kehtivates õigusaktides on see sätestatud, isikute ühendus, kes saab teha
õigustoiminguid, kuid kellel puudub juriidilise isiku seisund;

d)

mis tahes muu õiguslik üksus, mis tahes laadi ja vormis, olenemata sellest, kas
tegemist on juriidilise isikuga või mitte, mis omab või haldab vara, sealhulgas
sellest tulenevat tulu, mida maksustatakse mis tahes käesolevas direktiivis
käsitletud maksuga;

12)

„elektrooniline” – elektroonilise andmetöötluse (sh digitaalne pakkimine) ja
salvestamise vahendite abil ja juhtmete kaudu või raadioedastuse teel, optiliselt või
muul elektromagnetilisel viisil toimuv teabevahetus;

13)

„CCN-võrk” – ühine tegevusalus, mis põhineb ühisel teabevõrgul (CCN) ning mille
liit on välja töötanud selleks, et tagada elektrooniline teabevahetus pädevate asutuste
vahel tolli ja maksustamise valdkonnas;
 (EL) 2015/2376
artikkel 1.1(b)(kohandatud)

14)

„piiriülene eelotsus” – kokkulepe, teatis või muu samaväärse toimega vahend või
meede, sealhulgas see, mis on tehtud või mida on muudetud või uuendatud
maksukontrolli käigus ja mis vastab järgmistele tingimustele:
a)

selle on teinud või seda on muutnud või uuendanud liikmesriigi valitsus või
maksuhaldur või liikmesriigi territoriaalne või halduslik allüksus, sealhulgas
kohalik omavalitsus, või see on tehtud nende nimel, olenemata sellest, kas seda
tegelikult kasutatakse;

b)

see on tehtud või seda on muudetud või uuendatud teatud isiku või isikute
grupi suhtes ning kõnealusel isikul või isikute grupil on õigus sellele tugineda;

c)

selles käsitletakse selliste õigus- või haldusnormide tõlgendamist või
kohaldamist, mis puudutavad liikmesriigi või tema territoriaalse või haldusliku
allüksuse, sealhulgas kohaliku omavalitsuse maksualaste õigusaktide
kohaldamist või jõustamist;

d)

see on seotud piiriüleste tehingutega või küsimusega, kas isiku tegevusega
mõnes teises jurisdiktsioonis luuakse püsiv tegevuskoht või mitte;

e)

see tehakse enne tehingute sooritamist või tegutsemise alustamist mõnes teises
jurisdiktsioonis, millega luuakse potentsiaalselt püsiv tegevuskoht, või enne
tehingut või tehingute kogumit või tegevust hõlmava ajavahemiku kohta
maksudeklaratsiooni esitamist.

Piiriülene tehing võib olla seotud (kuid mitte ainult) investeeringute tegemisega,
kaupade, teenuste või rahastamise pakkumisega või materiaalse või immateriaalse
vara kasutamisega ega pea olema otseselt seotud isikuga, kellele piiriülene eelotsus
on suunatud;
15)

„siirdehinna eelkokkulepe” – kokkulepe, teatis või muu samaväärse toimega vahend
või meede, sealhulgas see, mis on sõlmitud või mida on muudetud või uuendatud
maksukontrolli käigus ja mis vastab järgmistele tingimustele:
a)

ET

selle on sõlminud või seda on muutnud või uuendanud ühe või enama
liikmesriigi valitsus või maksuhaldur, sealhulgas liikmesriigi territoriaalne või
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halduslik allüksus, sealhulgas kohalik omavalitsus, või see on tehtud nende
nimel, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse;
b)

see on sõlmitud või seda on muudetud või uuendatud teatud isiku või isikute
grupi suhtes ning kõnealusel isikul või isikute grupil on õigus sellele tugineda;

c)

sellega määratakse enne seotud ettevõtete vaheliste piiriüleste tehingute
tegemist kindlaks asjakohased kriteeriumid kõnealuste tehingute siirdehindade
kindlaksmääramiseks või sellega määratakse kindlaks kasumi omistamine
püsivale tegevuskohale.

Ettevõtted on seotud ettevõtted juhul, kui üks ettevõte osaleb otse või kaudselt mõne
teise ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis või kui ühed ja samad isikud
osalevad otse või kaudselt ettevõtete juhtimises, kontrollimises või kapitalis.
Siirdehinnad on hinnad, millega ettevõte annab seotud ettevõtetele üle materiaalset ja
immateriaalset vara või osutab neile teenuseid, ning sellele vastavalt tuleb tõlgendada
ka mõistet „siirdehinna määramine”;
16)

punkti 14 kohaldamisel on „piiriülene tehing” tehing või tehingute kogum, mille
puhul kohaldub üks või mitu järgmisest:
a)

mille puhul mitte kõik tehingu või tehingute kogumi osalised ei ole piiriülese
eelotsuse teinud või seda muutnud või uuendanud liikmesriigi
maksuresidendid;

b)

mille puhul mõni tehingu või tehingute kogumi osaline on samaaegselt rohkem
kui ühe jurisdiktsiooni maksuresident;

c)

mille puhul üks tehingu või tehingute kogumi osaline tegeleb püsiva
tegevuskoha kaudu äritegevusega mõnes teises jurisdiktsioonis ning tehingu
või tehingute kogumi puhul on tegemist kõnealuse püsiva tegevuskoha kogu
äritegevusega või osaga sellest. Piiriülene tehing või tehingute kogum hõlmab
ka kokkuleppeid, mille isik teeb seoses mõnes teises jurisdiktsioonis püsiva
tegevuskoha kaudu teostatava äritegevusega;

d)

millel on piiriülene mõju.

Punkti 15 kohaldamisel on „piiriülene tehing” tehing või tehingute kogum, milles
osalevad seotud ettevõtted, kes kõik ei ole ühe ja sama jurisdiktsiooni territooriumi
maksuresidendid, või tehing või tehingute kogum, millel on piiriülene mõju;
17)

punktide 15 ja 16 kohaldamisel on „ettevõte” äritegevusega mis tahes kujul
tegelemise vorm;
 (EL) 2018/822 artikkel 1.1(b)

18)

ET

„piiriülene skeem” – maksuplaneerimise skeem, mis puudutab kas üht või mitut
liikmesriiki või liikmesriiki ja kolmandat riiki, kui täidetud on vähemalt üks
järgmistest tingimustest:
a)

mitte kõik skeemis osalejad ei ole ühe ja sama jurisdiktsiooni maksuresidendid;

b)

üks või mitu skeemis osalejat on ühel ja samal ajal maksuresident
(maksuresidendid) rohkem kui ühes jurisdiktsioonis;

21

ET

c)

ühe või mitme skeemis osaleja majandustegevus toimub mõnes teises
jurisdiktsioonis seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu ja selle skeemi näol on
tegemist püsiva tegevuskoha kogu majandustegevusega või osaga sellest;

d)

üks või mitu skeemis osalejat tegutseb mõnes teises jurisdiktsioonis, kus ta ei
ole maksuresident (nad ei ole maksuresidendid) ja kus ei ole tekkinud tema
(nende) püsivat tegevuskohta;

e)

selline skeem võib mõjutada automaatset teabevahetust või tegeliku kasusaaja
tuvastamist.

Käesoleva artikli punktide 18–25, artikli 11 ja IV lisa kohaldamisel hõlmab skeem ka
skeemide seeriat. Need skeemid võivad koosneda rohkem kui ühest vaheastmest või
osast;
19)

„aruantav piiriülene skeem” – mis tahes piiriülene skeem, millel on vähemalt üks
IV lisas loetletud tunnus;

20)

„tunnus” – piiriülese skeemi joon või omadus, mis viitab võimalikule maksustamise
vältimise ohule, nagu on loetletud IV lisas;

21)

„vahendaja” – isik, kes töötab aruantava piiriülese skeemi välja, turustab või
korraldab aruantavat piiriülest skeemi või teeb selle rakendamiseks kättesaadavaks
või kes juhib selle rakendamist.
See tähendab samuti igat isikut, kes kõiki tähtsust omavaid asjaolusid ja tingimusi
arvesse võttes ning tuginedes kättesaadavale teabele ja enda erialastele teadmistele ja
arusaamisele, mida on vaja selliste teenuste pakkumiseks, teab või kelle puhul võib
õigustatult eeldada, et ta teab, et ta on võtnud ülesandeks pakkuda, otse või teiste
isikute kaudu, abi, tuge või nõu aruantava piiriülese skeemi väljatöötamiseks,
turustamiseks või korraldamiseks, selle rakendamiseks kättesaadavaks tegemiseks
või selle rakendamise juhtimiseks. Igal isikul on õigus esitada tõendeid selle kohta, et
ta ei teadnud või et tema puhul sai õigustatult eeldada, et ta ei teadnud, et ta oli
seotud aruantava piiriülese skeemiga. Sel eesmärgil võib nimetatud isik viidata
kõigile tähtsust omavatele asjaoludele ja tingimustele, samuti kättesaadavale teabele
ja enda erialastele teadmistele ja arusaamisele.
Selleks et olla vahendaja, peab isik vastama veel vähemalt ühele järgmistest
tingimustest:

22)
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a)

isik on liikmesriigi maksuresident;

b)

tal on liikmesriigis püsiv tegevuskoht, mille kaudu osutatakse skeemiga
seonduvaid teenuseid;

c)

isik on asutatud liikmesriigis või tema suhtes kehtivad liikmesriigi
õigusnormid;

d)

isik on registreeritud liikmesriigis õigus- või maksualase nõustamise teenuseid
või konsultatsiooniteenuseid pakkuva kutseühenduse juures;

„asjaomane maksumaksja” – isik, kellele on aruantav piiriülene skeem tehtud
rakendamiseks kättesaadavaks või kes on valmis aruantavat piiriülest skeemi
rakendama või kes on rakendanud nimetatud skeemi esimese etapi;
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23)

artikli 11 kohaldamisel tähendab „seotud ettevõtja” isikut, kes on seotud teise isikuga
vähemalt ühel järgmisel viisil:
a)

isik osaleb teise isiku juhtimises, olles sellises positsioonis, mis annab
võimaluse teise isiku tegevust märkimisväärselt mõjutada;

b)

isik kontrollib teist isikut sellise osaluse kaudu, mis ületab 25 % hääleõigustest;

c)

isik omab teises isikus osalust, mis ületab otse või kaudselt 25 % omakapitalist;

d)

isikul on õigus vähemalt 25 %-le teise isiku kasumist.

Kui punktides a kuni d osutatu kohaselt osaleb nimetatud sama isiku juhtimises
rohkem kui üks isik või kui sama isikut kontrollib rohkem kui üks isik või kui samas
isikus omab osalust rohkem kui üks isik või kui õigus sama isiku kasumile on
rohkem kui ühel isikul, käsitatakse kõiki asjaomaseid isikuid seotud ettevõtjatena.
Kui punktides a kuni d osutatu kohaselt osalevad samad isikud rohkem kui ühe isiku
juhtimises või kui samad isikud kontrollivad rohkem kui ühte isikut või kui samad
isikud omavad osalust rohkem kui ühes isikus või kui samadel isikutel on õigus
rohkem kui ühe isiku kasumile, käsitatakse kõiki asjaomaseid isikuid seotud
ettevõtjatena.
Käesoleva punkti kohaldamisel omistatakse isikule, kes tegutseb üksuse
hääleõigusest või osaluse omamisest tulenevate õiguste teostamisel teise isikuga
ühiselt, ka selle teise isiku hääleõiguse või osaluse omamisest tulenevad õigused.
Kaudse osaluse korral määratakse punktis c sätestatud osalus kindlaks, korrutades
osaluse määrad iga järgneva astme tütarettevõtjas. Isikut, kes omab üle 50 %
hääleõigustest käsitatakse 100 % hääleõiguse omanikuna.
Füüsilist isikut, tema abikaasat ja tema otseseid alanejaid ja ülenejaid sugulasi
käsitatakse ühe isikuna;
24)

„turustatav skeem” – piiriülene skeem, mis on välja töötatud, turustatud, valmis
rakendamiseks või on rakendamiseks kättesaadav sellisel kujul, mida ei ole vaja
märkimisväärselt kohandada;

25)

„kohandatav skeem” – kõik piiriülesed skeemid, mis ei ole turustatavad skeemid.
 2011/16/EL (kohandatud)
Artikkel 4
Korraldus

1. Iga liikmesriik teavitab komisjoni  viivitamata mis tahes muudatusest seoses 
käesoleva direktiivi kohaldamiseks nimetatud  pädeva asutusega nagu on varasemalt
teavitatud direktiivi 2011/16/EL artikli 4 lõike 1 alusel .
Komisjon teeb teabe kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja avaldab liikmesriikide asutuste
loetelu Euroopa Liidu Teatajas.
2.  Iga liikmesriigi  pädev asutus määrab ühe teabevahetuse keskasutuse. Pädev asutus
vastutab sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavitamise eest.
Samuti võib komisjoniga suhtlemise teha ülesandeks teabevahetuse keskasutusele. Pädev
asutus vastutab sellest komisjonile teatamise eest.
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3. Iga liikmesriigi pädev asutus võib määrata teabevahetuse üksused, kellel on vastavalt iga
liikmesriigi siseriiklikule õigusele või poliitikale antud pädevus. Teabevahetuse keskasutuse
ülesandeks on kõnealuste teabevahetuse üksuste loendit ajakohastada ja teha see
kättesaadavaks teiste asjaomaste liikmesriikide teabevahetuse keskasutustele ja komisjonile.
4. Iga liikmesriigi pädev asutus võib määrata pädevad ametnikud. Teabevahetuse keskasutuse
ülesandeks on pädevate ametnike loendit ajakohastada ja teha see kättesaadavaks teiste
asjaomaste liikmesriikide teabevahetuse keskasutustele ja komisjonile.
5. Käesoleva direktiivi alusel halduskoostööd tegevaid ametnikke käsitletakse selles
küsimuses igal juhul pädevate ametnikena vastavalt pädevate asutuste kehtestatud korrale.
6. Kui teabevahetuse üksus või pädev ametnik saadab või võtab vastu koostöötaotluse või
vastuse koostöötaotlusele, teatab ta sellest oma liikmesriigi teabevahetuse keskasutusele
vastavalt kõnealuse liikmesriigi kehtestatud korrale.
7. Kui teabevahetuse üksus või pädev ametnik võtab vastu koostöötaotluse, mis eeldab
tegutsemist väljaspool liikmesriigi siseriikliku õiguse või poliitika poolt talle antud pädevust,
edastab ta sellise taotluse viivitamata oma liikmesriigi teabevahetuse keskasutusele ja teatab
sellest taotluse esitanud asutusele. Sel juhul algab artiklis 7 sätestatud tähtaeg järgmisel
päeval pärast koostöötaotluse edastamist teabevahetuse keskasutusele.

II PEATÜKK
TEABEVAHETUS
I JAGU
TEABEVAHETUS TAOTLUSE ALUSEL
Artikkel 5
Taotluse alusel toimuva teabevahetuse menetlus
Taotluse esitanud asutuse taotlusel edastab taotluse saanud asutus taotluse esitanud asutusele
kogu artikli 1 lõikes 1 nimetatud teabe, mis on tema valduses või mida ta saab haldusuurimise
käigus.
Artikkel 6
Haldusuurimine
1. Taotluse saanud asutus viib läbi mis tahes haldusuurimise, mis on vajalik artiklis 5 osutatud
teabe saamiseks.
2. Artiklis 5 osutatud taotlus võib sisaldada põhjendatud taotlust viia läbi teatav
haldusuurimine. Kui taotluse saanud asutuse arvates ei ole haldusuurimist vaja, teatab ta
taotluse esitanud asutusele viivitamata selle põhjused.
3. Taotletud teabe saamiseks või taotletud haldusuurimise läbiviimiseks peab taotluse saanud
asutus järgima samasid menetlusi, mida ta järgiks juhul, kui ta tegutseks omal algatusel või
oma liikmesriigi muu asutuse taotlusel.
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4. Kui taotluse esitanud asutus seda konkreetselt taotleb, edastab taotluse saanud asutus
originaaldokumendid, tingimusel et see ei ole vastuolus taotluse saanud asutuse
asukohaliikmesriigis kehtiva korraga.
Artikkel 7
Tähtajad
1. Taotluse saanud asutus esitab artiklis 5 osutatud teabe võimalikult kiiresti ja hiljemalt kuue
kuu pärast taotluse kättesaamise kuupäevast.
Kui kõnealune teave on juba taotluse saanud asutuse valduses, tuleb teave edastada kahe kuu
jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.
2. Teatavatel erijuhtudel võivad taotluse saanud ja taotluse esitanud asutus omavahel kokku
leppida tähtajad, mis erinevad lõikes 1 sätestatust.
3. Taotluse saanud asutus saadab võimalusel elektrooniliselt ning viivitamata ja igal juhul
hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast taotluse kättesaamist taotluse esitanud asutusele
kinnituse taotluse kättesaamise kohta.
4. Taotluse saanud asutus teavitab ühe kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist taotluse
esitanud asutust taotlusega seotud mis tahes puudustest ja vajaduse korral nõuab täiendavat
taustteavet. Sel juhul algavad lõikes 1 sätestatud tähtajad järgmisel päeval pärast seda, kui
taotluse saanud asutus on saanud kätte soovitud lisateabe.
5. Kui taotluse saanud asutus ei suuda vastata taotlusele asjaomase tähtaja jooksul, teavitab ta
viivitamata ja igal juhul kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist taotluse esitanud
asutust põhjustest, miks tal ei ole võimalik vastata, ja teatab kuupäeva, millal ta eeldatavasti
saab taotlusele vastata.
6. Kui soovitav teave ei ole taotluse saanud asutuse valduses ning ta ei suuda teabetaotlusele
vastata või keeldub vastamast artiklis 21 toodud põhjustel, teavitab ta viivitamata ja igal juhul
ühe kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist taotluse esitanud asutust sellega seotud
põhjustest.

II JAGU
KOHUSTUSLIK AUTOMAATNE TEABEVAHETUS
Artikkel 8
Kohustusliku automaatse teabevahetuse kohaldamisala ja tingimused
1. Iga liikmesriigi pädev asutus edastab automaatse teabevahetuse teel iga teise liikmesriigi
pädevale asutusele kättesaadava teabe maksustamisperioodide kohta alates 1. jaanuarist 2014
seoses kõnealuse teise liikmesriigi residentidega järgmiste konkreetsete tulu ja kapitali
kategooriate kohta, nagu neid mõistetakse teavet edastava liikmesriigi siseriiklike
õigusnormide alusel:

ET

a)

hüvitised töötajatele;

b)

juhtide tasud;

c)

elukindlustustooted, mis on hõlmamata muude teabevahetust käsitlevate liidu
õigusaktidega ja muude sarnaste meetmetega;

d)

pensionid;
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e)

kinnisomand ja kinnisvaratulu.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni  mis tahes muudatustest direktiivi 2011/16/EL
artikli 8 lõike 2 alusel edastatud teabes seoses  lõikes 1 loetletud  kategooriatega ,
mille kohta teave on neile kättesaadav.
 2014/107/EL artikkel 1.2(a)
3. Liikmesriigi pädev asutus võib teatada mis tahes muu liikmesriigi pädevale asutusele, et ta
ei soovi saada teavet ühe või mitme käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud tulu- ja
kapitalikategooria kohta. Liikmesriik teavitab sellest ka komisjoni.
Kui liikmesriik ei teavita komisjoni ühestki konkreetsest kategooriast, mille kohta tal on
kättesaadavat teavet, siis võib eeldada, et ta ei soovi lõike 1 kohaselt teavet saada.
 2014/107/EL artikkel 1.2(b)
(kohandatud)
4. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et nõuda oma aruandekohustuslikelt
finantsasutustelt I ja II lisas esitatud aruandlus- ja hoolsusmeetmete eeskirjade täitmist ning
tagada selliste eeskirjade tõhus rakendamine ja täitmine vastavalt I lisa IX jaole.
I ja II lisas esitatud rakendatavate aruandlus- ja hoolsusmeetmete eeskirjade kohaselt edastab
iga liikmesriigi pädev asutus automaatset teabevahetust kasutades lõike 5 punktis b nimetatud
tähtaja jooksul mis tahes teise liikmesriigi pädevale asutusele avaldatava kontoga seotud
järgneva teabe 1. jaanuarist 2016 algavate maksustamisperioodide kohta:

ET

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

b)

kontonumber (või kui kontonumber puudub, selle toimiv ekvivalent);

c)

aruandekohustusliku finantsasutuse nimi ja identifitseerimisnumber (kui see on
olemas);

d)

konto jääk või väärtus (sh rahalise väärtusega kindlustuslepingu või
annuiteedilepingu puhul rahaline väärtus või tagasiostuväärtus) asjaomase
kalendriaasta lõpu või muu asjakohase aruandlusperioodi lõpu seisuga või, kui konto
suleti kõnealuse aasta või perioodi jooksul, siis konto sulgemise seisuga;

e)

mis tahes hoidmiskonto puhul:
i)

intresside brutosumma, dividendide brutosumma ja kontol olevate varadega
seotud muude sissetulekute brutosumma, mis on kontole (või seoses kontoga)
makstud või krediteeritud kalendriaasta või muu asjakohase aruandlusperioodi
jooksul, ning

ii)

finantsvara müügist või lunastamisest saadud brutotulu, mis on makstud või
krediteeritud kontole kalendriaasta või muu asjakohase aruandlusperioodi
jooksul ja mille suhtes aruandekohustuslik finantsasutus tegutses
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hoidmisühingu, maakleri, esindajakonto omanikuna või muul viisil konto
omaniku esindajana;
f)

hoiusekonto puhul kalendriaasta või muu asjakohase aruandlusperioodi jooksul
kontole makstud või krediteeritud intresside brutosumma;

g)

punktis e või f kirjeldamata konto puhul brutosumma, mis on makstud või
krediteeritud konto omanikule seoses kontoga kalendriaasta või muu asjakohase
aruandlusperioodi jooksul, millega seoses aruandekohustuslik finantsasutus on
kohustatud isik või võlgnik, sealhulgas konto omanikule makstud lunastusmaksete
kogusumma kalendriaasta või muu asjakohase aruandlusperioodi jooksul.

Kui käesolevas lõikes või lisades  I ja II  ei ole  sätestatud  teisiti, määratakse
avaldatava kontoga seotud väljamaksete summa ja liik käesoleva lõike kohaselt toimuva
teabevahetuse puhul kindlaks kooskõlas teavet edastava liikmesriigi siseriiklike
õigusaktidega.
Käesoleva lõike esimene ja teine lõik on ülimuslikud lõike 1 punkti c ja mis tahes muude liidu
õigusaktide suhtes sellisel määral, mil kõnealune teabevahetus kuuluks lõike 1 punkti c või
mis tahes muude liidu õigusaktide kohaldamisalasse.
 2014/107/EL artikkel 1.2(d)
5. Teave edastatakse järgmiselt:
a)

lõikes 1 sätestatud kategooriate puhul vähemalt kord aastas, kuue kuu jooksul pärast
liikmesriigi selle maksustamisaasta lõppu, mil teave muutus kättesaadavaks;

b)

lõikes 4 sätestatud teabe puhul kord aastas, üheksa kuu jooksul pärast kalendriaasta
või muu selle teabega seotud asjakohase aruandlusperioodi lõppu.
 2011/16/EL (kohandatud)

6. Komisjon  sätestab rakendusaktidega  automaatse teabevahetuse praktilise
korralduse.  Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas  artikli 32 lõikes 2
osutatud  menetlusega .
 2014/107/EL artikkel 1.2(e)
(kohandatud)
7. I lisa VIII jao B jaotise punkti 1 alapunkti c ja VIII jao C jaotise punkti 17 alapunkti g
kohaldamisel peab iga liikmesriik  teatama komisjonile, kui seoses  selliste ettevõtete ja
kontode loeteluga, mida tuleks käsitleda vastavalt mittearuandekohustuslike finantsasutuste ja
väljaarvatud kontodena,  mis on komisjonile edastatud direktiivi 2011/16/EL artikli 8
lõike 7a alusel, toimuvad mis tahes muudatused.  Komisjon avaldab Euroopa Liidu
Teatajas saadud teabe koondloetelu ning ajakohastab seda vastavalt vajadusele.
Liikmesriigid tagavad, et seda liiki mittearuandekohustuslikud finantsasutused ja välistatud
kontod vastavad kõigile I lisa VIII jao B jaotise punkti 1 alapunkti c ja VIII jao C jaotise
punkti 17 alapunkti g nõuetele ja eelkõige nõudele, et finantsasutuse staatus
mittearuandekohustusliku finantsasutusena ja konto staatus välistatud kontona ei takista
käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamist.

ET
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 2011/16/EL
8. Kui liikmesriigid lepivad teiste liikmesriikidega sõlmitavates kahe- või mitmepoolsetes
kokkulepetes kokku tulu ja kapitali lisakategooriaid käsitleva teabe automaatses vahetuses,
edastavad nad need kokkulepped komisjonile, kes teeb nimetatud kokkulepped
kättesaadavaks kõikidele teistele liikmesriikidele.
 (EL) 2015/2376 artikkel 1.3
(kohandatud)
Artikkel 9
Piiriüleste eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete alase kohustusliku automaatse
teabevahetuse ulatus ja tingimused
1. 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 25 kohaselt vastu
võetud kohaldatava praktilise korraldusega kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele
ja käesoleva artikli lõikes 7 osutatud piiranguid arvesse võttes komisjonile.
2. Kolmandate riikidega sõlmitud kahe- või mitmepoolsed siirdehinna eelkokkulepped
jäetakse käesoleva artikli alusel toimuvast automaatsest teabevahetusest välja juhul, kui
rahvusvaheline maksuleping, mille alusel asjaomase siirdehinna eelkokkuleppe üle
läbirääkimisi peeti, ei luba selle avaldamist kolmandatele isikutele. Sellist kahe- või
mitmepoolseid siirdehinna eelkokkuleppeid käsitlevat teavet vahetatakse artikli 13 alusel
juhul, kui rahvusvaheline maksuleping, mille alusel asjaomase siirdehinna eelkokkuleppe üle
läbirääkimisi peeti, lubab selle avaldamist ja kolmanda riigi pädev asutus annab loa teabe
avaldamiseks.
Kui kahe- või mitmepoolsed siirdehinna eelkokkulepped jäetakse käesoleva lõike esimese
lõigu esimese lause alusel automaatsest teabevahetusest välja, vahetatakse selle asemel hoopis
lõike 1 alusel lõikes 5 kindlaks määratud teavet, millele on osutatud taotluses, mille tulemusel
selline kahe- või mitmepoolne siirdehinna eelkokkulepe sõlmiti.
3. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui piiriülene eelotsus on seotud üksnes ühe või mitme
füüsilise isiku maksuasjadega.
4. Teavet vahetatakse kolme kuu jooksul pärast selle poolaasta lõppu, mil piiriülesed
eelotsused tehti või siirdehinna eelkokkulepped sõlmiti või millal neid muudeti või uuendati.
5. Teave, mida liikmesriik peab lõike 1 kohaselt edastama, sisaldab järgmist:
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a)

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

b)

piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe sisu kokkuvõte, sealhulgas
asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kogumi üldistav kirjeldus, millega
ei kaasne äri-, tööstus- või ametisaladuse või ärivõtte avalikustamist või teabe sellist
avalikustamist, mis oleks vastuolus avaliku korraga;

c)

piiriülese eelotsuse tegemise või siirdehinna eelkokkuleppe sõlmimise või nende
muutmise või uuendamise kuupäevad;
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d)

piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe kehtivusperioodi alguskuupäev,
kui see on märgitud;

e)

piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe kehtivusperioodi lõppkuupäev, kui
see on märgitud;

f)

piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe liik;

g)

piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe tehingu või tehingute kogumi
summa, kui sellisele summale on piiriüleses eelotsuses või siirdehinna
eelkokkuleppes osutatud;

h)

siirdehinna eelkokkuleppe puhul siirdehinna kindlaksmääramise kriteeriumide
kirjeldus või siirdehind ise;

i)

siirdehinna eelkokkuleppe puhul siirdehinna kindlaksmääramise meetod või
siirdehind ise;

j)

viide teistele liikmesriikidele (kui neid on), keda piiriülene eelotsus või siirdehinna
eelkokkulepe tõenäoliselt puudutab;

k)

viide muude liikmesriikide isikutele (v.a füüsiline isik) (kui neid on), keda piiriülene
eelotsus või siirdehinna eelkokkulepe tõenäoliselt mõjutab (märkides liikmesriigid,
millega mõjutatud isikud on seotud);

l)

viide sellele, kas edastatav teave tuleneb piiriülesest eelotsusest või siirdehinna
eelkokkuleppest endast või lõike 2 teises lõigus osutatud taotlusest.

6. Käesoleva artikli lõikes 5 osutatud teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon artikli 24
lõikes 5 sätestatud tüüpvormi kehtestamise korra osana vastu käesoleva artikli rakendamiseks
vajaliku praktilise korralduse, sealhulgas käesoleva artikli lõikes 5 sätestatud teabe edastamise
standardimise meetmed.
7. Lõike 5 punktides a, b, h ja k  osutatud  teavet ei edastata komisjonile.
8. Liikmesriigid võivad kooskõlas artikliga 5 ja artikli 25 lõiget 4 arvesse võttes taotleda
lisateavet, sealhulgas piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe kogu teksti.
 (EL) 2016/881 artikkel 1.2
(kohandatud)
Artikkel 10
Kohustusliku automaatse teabevahetuse kohaldamisala ja tingimused riikidepõhiste
aruannete puhul
1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et nõuda hargmaiste ettevõtete kontserni lõplikult
emaüksuselt, mis on maksuresident tema territooriumil, või muult aruandekohustuslikult
üksuselt kooskõlas III lisa II jaoga, et aruantava majandusaasta kohta esitataks riikidepõhine
aruanne 12 kuu jooksul pärast hargmaiste ettevõtete kontserni aruantava majandusaasta
viimast päeva kooskõlas III lisa II jaoga.
2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus riikidepõhine aruanne lõike 1 kohaselt saadi, edastab
riikidepõhise aruande automaatse teabevahetuse teel ja lõikes 4 sätestatud tähtajaks muule
liikmesriigile, mille kohta on riikidepõhises aruandes sisalduva teabe alusel teada, et
aruandekohustusliku üksuse hargmaiste ettevõtete kontserni üks või mitu koosseisu kuuluvat

ET

29

ET

üksust on seal maksuresidendid või maksukohustuslased seoses püsiva tegevuskoha kaudu
toimuva äritegevusega.
3. Riikidepõhine aruanne sisaldab hargmaiste ettevõtete kontsernide kohta järgmist teavet:
a)

koondandmed, mis sisaldavad tulude summat, tulumaksueelset kasumit (kahjumit),
tasutud ja kogunenud tulumaksu, osa- või aktsiakapitali, jaotamata kasumit, töötajate
arvu ning materiaalset vara, v.a raha või raha ekvivalendid, iga jurisdiktsiooni kohta,
kus hargmaiste ettevõtete kontsern tegutseb;

b)

iga hargmaiste ettevõtete kontserni kuuluva üksuse tuvastamist võimaldavad
andmed, millest ilmnevad kõnealuse üksuse maksuresidentsuse jurisdiktsioon ja see
jurisdiktsioon, mille õiguse alusel on kõnealuse kontserni kuuluva üksuse
organisatsioonistruktuur moodustatud, kui kõnealune jurisdiktsioon on erinev üksuse
maksuresidentsuse jurisdiktsioonist, ning kõnealuse kontserni kuuluva üksuse
põhitegevusala(d).

4. Teabevahetus toimub 15 kuu jooksul pärast selle hargmaiste ettevõtete kontserni
majandusaasta viimast päeva, mille kohta riikidepõhine aruanne esitatakse.
 (EL) 2018/822 artikkel 1.2
(kohandatud)
1 Parandus, ELT L 31, 1.2.2019,
lk 108
Artikkel 11
Aruantavaid piiriüleseid skeeme puudutava kohustusliku automaatse teabevahetuse
ulatus ja tingimused
1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, millega nõutakse, et vahendajad esitaksid
aruantavaid piiriüleseid skeeme käsitleva teabe, mis on neile teada, nende valduses või
kontrolli all, pädevatele asutustele 30 päeva jooksul alates
a)

aruantava piiriülese skeemi rakendamiseks kättesaadavaks tegemise päevast;

b)

aruantava piiriülese skeemi rakendamiseks valmisoleku päevale järgnevast päevast;

c)

päevast, mil tehakse esimene samm aruantava piiriülese skeemi rakendamiseks,

olenevalt sellest, milline päev on varasem.
Olenemata esimeses lõigus sätestatust nõutakse artikli 3 punkti 21 teises lõigus osutatud
vahendajatelt samuti teabe esitamist 30 päeva jooksul alates päevast, mil nad andsid otse või
teiste isikute kaudu abi, toetust või nõu.
2. Turustatavate skeemide puhul võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et nõuda
vahendajalt iga kolme kuu tagant ajakohastatud perioodilise aruande esitamist, mis sisaldab
lõike 14 punktides a, d, g ja h osutatud uut esitatavat teavet, mis on saanud kättesaadavaks
pärast viimase aruande esitamist.
3. Kui vahendaja on kohustatud esitama teabe aruantavate piiriüleste skeemide kohta rohkem
kui ühe liikmesriigi pädevatele asutustele, esitatakse selline teave üksnes liikmesriigis, mis on
järgnevas loetelus nimetatud esimesena:
a)
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liikmesriik, mille maksuresident vahendaja on;
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b)

liikmesriik, kus vahendajal on püsiv tegevuskoht, mille kaudu osutatakse skeemiga
seotud teenuseid;

c)

liikmesriik, kus vahendaja on asutatud või mille õigusnorme tema suhtes
kohaldatakse;

d)

liikmesriik, kus vahendaja on registreeritud õigus-,
konsultatsiooniteenuseid pakkuva kutseühenduse juures.

maksualaseid

või

4. Kui vahendajal tekib lõike 3 alusel aruandluskohustus mitmes liikmesriigis, vabastatakse ta
teabe esitamisest, kui ta siseriikliku õiguse kohaselt tõendab, et sama teave on esitatud teises
liikmesriigis.
5. Iga liikmesriik võib võtta vajalikke meetmeid, et anda vahendajatele õigus loobuda
aruantava piiriülese skeemi kohta teabe esitamisest, kui aruandluskohustus võib olla vastuolus
selle liikmesriigi õiguse kohase kutsesaladuse hoidmise kohustusega. Sellisel juhul võtab iga
liikmesriik vajalikud meetmed, millega nõutakse, et vahendajad teataksid viivitamata mis
tahes muudest vahendajatest, või kui selliseid vahendajaid ei ole, siis teavitataks
maksumaksjat tema lõike 6 kohasest aruandluskohustusest.
Vahendajatele võib anda esimese lõigu kohase loobumisõiguse üksnes sellises ulatuses, milles
nad tegutsevad nende kutseala reguleerivate asjaomaste siseriiklike õigusnormide
kohaldamisalas.
6. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed sellise nõude kehtestamiseks, et kui vahendaja
puudub või kui vahendaja teatab asjaomasele maksumaksjale või teisele vahendajale lõike 5
kohase loobumisõiguse kohaldamisest, on aruantavatest piiriülestest skeemidest teabe
esitamise kohustus teisel teate saanud vahendajal või sellise vahendaja puudumise korral
asjaomasel maksumaksjal.
7. Asjaomane maksumaksja, kellel on teabe esitamise kohustus, esitab teabe 30 päeva jooksul
alates päevast, mil aruantav piiriülene skeem tehakse asjaomasele maksumaksjale
rakendamiseks kättesaadavaks või kui see on asjaomase maksumaksja poolseks
rakendamiseks valmis või kui asjaomane maksumaksja on teinud esimese sammu selle
rakendamisel, olenevalt sellest, mis leiab aset esimesena.
Kui asjaomane maksumaksja on kohustatud esitama teabe aruantava piiriülese skeemi kohta
rohkem kui ühe liikmesriigi pädevale asutusele, esitatakse selline teave üksnes selle
liikmesriigi pädevatele asutustele, mis on järgnevas loetelus nimetatud esimesena:
a)

liikmesriik, mille maksuresident asjaomane maksumaksja on;

b)

liikmesriik, kus asjaomasel maksumaksjal on püsiv tegevuskoht, mis saab skeemist
kasu;

c)

liikmesriik, kus asjaomane maksumaksja saab tulu või toodab kasumit, kuigi ta ei ole
maksuresident ja tal ei ole püsivat tegevuskohta üheski liikmesriigis;

d)

liikmesriik, kus asjaomane maksumaksja tegutseb, kuigi ta ei ole maksuresident ja tal
ei ole püsivat tegevuskohta üheski liikmesriigis.

8. Kui asjaomasel maksumaksjal on lõike 7 kohaselt mitmekordne aruandluskohustus,
vabastatakse ta teabe esitamisest, kui ta siseriikliku õiguse kohaselt tõendab, et sama teave on
esitatud teises liikmesriigis.
9. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed sellise nõude kehtestamiseks, et kui vahendajaid
on rohkem kui üks, on aruantava piiriülese skeemi kohta teabe esitamise kohustus kõikidel
sama aruantava piiriülese skeemiga seotud vahendajatel.
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Vahendaja vabastatakse teabe esitamisest üksnes juhul, kui ta siseriikliku õiguse kohaselt
tõendab, et lõikes 14 osutatud sama teabe on juba esitanud teine vahendaja.
10. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed sellise nõude kehtestamiseks, et kui teabe
esitamise kohustus on asjaomasel maksumaksjal ja kui asjaomaseid maksumaksjaid on
rohkem kui üks, on lõike 6 kohase teabe esitajaks see maksumaksja, kes on järgnevas loetelus
nimetatud esimesena:
a)

asjaomane maksumaksja, kes on aruantava piiriülese skeemi väljatöötamises
vahendajaga kokku leppinud;

b)

asjaomane maksumaksja, kes juhib skeemi rakendamist.

Asjaomased maksumaksjad vabastatakse teabe esitamisest üksnes juhul, kui nad siseriikliku
õiguse kohaselt tõendavad, et lõikes 14 osutatud sama teabe on juba esitanud teine asjaomane
maksumaksja.
11. Iga liikmesriik võib võtta vajalikud meetmed sellise nõude kehtestamiseks, et iga
asjaomane maksumaksja esitab maksuhaldurile teabe tema poolt skeemi kasutamise kohta igal
aastal, mil ta seda kasutab.
1 12. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et nõuda vahendajatelt ja asjaomastelt
maksumaksjatelt teabe esitamist nende aruantavate piiriüleste skeemide kohta, mille
rakendamiseks tehti esimene samm 25. juuni 2018 ja 30. juuni 2020 vahelisel ajal. Vastavalt
kas vahendajad või asjaomased maksumaksjad esitavad kõnealuseid aruantavaid piiriüleseid
skeeme käsitleva teabe 31. augustiks 2020. 
13. Selle liikmesriigi pädev asutus, kellele teave käesoleva artikli lõigete 1–12 kohaselt
esitati, edastab käesoleva artikli lõikes 14 osutatud teabe automaatse teabevahetuse teel kõigi
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele vastavalt artikli 25 alusel vastu võetud praktilisele
korraldusele.
14. Teave, mida liikmesriigi pädev asutus peab lõike 13 kohaselt edastama, sisaldab vastavalt
asjaoludele järgmist:
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a)

vahendajate ja asjaomaste maksumaksjate tuvastamist võimaldavad andmed, sh nimi,
sünniaeg ja -koht (füüsilise isiku puhul), maksuresidentsus, maksukohustuslasena
registreerimise number ning vajadusel isikud, kes on asjaomase maksumaksjaga
seotud ettevõtjad;

b)

IV lisas loetletud nende tunnuste üksikasjad, mis muudavad piiriülese skeemi
aruantavaks;

c)

aruantava piiriülese skeemi sisu kokkuvõte, sh viide nimele, mille all seda tavaliselt
teatakse (kui see on olemas) ning üldsõnaline kirjeldus asjaomaste
majandustegevuste või tehingute kohta, avaldamata seejuures äri-, tööstus- või
kutsesaladust ega turustusprotsessi ega sellist teavet, mille esitamine oleks vastuolus
avaliku korraga;

d)

kuupäev, mil tehti või tehakse esimene samm aruantava piiriülese skeemi
rakendamiseks;

e)

aruantava piiriülese skeemi aluseks olevate siseriiklike õigusnormide üksikasjad;

f)

aruantava piiriülese skeemi väärtus;

g)

asjaomas(t)e maksumaksja(te)ga seotud liikmesriik ja kõik teised liikmesriigid, keda
aruantav piiriülene skeem tõenäoliselt puudutab;
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h)

kõik teised isikud liikmesriigis, keda aruantav piiriülene skeem tõenäoliselt mõjutab,
tuues välja, milliste liikmesriikidega on sellised isikud seotud.

15. Asjaolu, et maksuhaldur aruantava piiriülese skeemi osas meetmeid ei võta ei tähenda
selle skeemi kehtivuse või maksustamislahenduse heakskiitmist.
16. Käesoleva artikli lõikes 13 osutatud teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon
artikli 24 lõikes 5 sätestatud tüüpvormi kehtestamise korra osana vastu käesoleva artikli
rakendamiseks vajaliku praktilise korralduse, sealhulgas käesoleva artikli lõikes 14 sätestatud
teabe edastamise standardimise meetmed.
17. Komisjonile ei võimaldata juurdepääsu lõike 14 punktides a, c ja h osutatud teabele.
18. Automaatne teabevahetus toimub ühe kuu jooksul alates selle kvartali lõpust, mille
jooksul teave esitati. Esimest korda esitatakse teave 31. oktoobriks 2020.
 (EL) 2015/2376 artikkel 1.3
(kohandatud)
Artikkel 12
Automaatse teabevahetuse  ulatuse laiendamine 
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 4 osutatud andmete kohta või
mõlema kohta.
Komisjoni esitatud ettepaneku läbivaatamisel hindab nõukogu automaatse teabevahetuse
tõhususe ja toimimise edasise täiustamise ning selle taseme tõstmise vajadust, eesmärgiga
tagada, et
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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;

b)

artikli 8 lõigetes 1 ja 4 sätestatud kategooriate ja andmete loetelu laiendatakse nii, et
see hõlmaks ka muid kategooriaid ja andmeid, sealhulgas litsentsitasusid.
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 2011/16/EL (kohandatud)
1 Parandus, ELT L 162,
14.6.2013, lk 15

III JAGU
OMAALGATUSLIK TEABEVAHETUS
Artikkel 13
Omaalgatusliku teabevahetuse kohaldamisala ja tingimused
1. Iga liikmesriigi pädev asutus edastab artikli 1 lõikes 1 osutatud teabe teise asjaomase
liikmesriigi pädevale asutusele mis tahes järgmistel asjaoludel:
a)

ühe liikmesriigi pädeval asutusel on alust arvata, et teises liikmesriigis võib jääda
saamata maksutulu;

b)

maksukohustuslane saab ühes liikmesriigis maksuvähenduse või maksuvabastuse,
millega peaks kaasnema maksutõus või maksukohustus teises liikmesriigis;

c)

ühe liikmesriigi maksukohustuslase ja teise liikmesriigi maksukohustuslase vahelisi
äritehinguid teostatakse läbi ühe või mitme kolmanda riigi selliselt, et nad võivad
ühes või mõlemas kõnealuses liikmesriigis makse kokku hoida;

d)

liikmesriigi pädeval asutusel on alust arvata, et kasumi kunstliku ülekandmisega ühe
ettevõtete grupi siseselt võib kaasneda maksude kokkuhoid;

e)

ühele liikmesriigile teise liikmesriigi pädeva asutuse poolt edastatud teave on
võimaldanud saada andmeid, mis võivad olla vajalikud maksukohustuse
määramiseks viimati nimetatud liikmesriigis.

2. Iga liikmesriigi pädevad asutused võivad omaalgatusliku teabevahetuse korras edastada
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele mis tahes teabe, millest nad on teadlikud ja mis
võib olla kasulik teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.
Artikkel 14
Tähtajad
1. Pädev asutus, kellele tehakse kättesaadavaks artikli 13 lõikes 1 osutatud teave, edastab
nimetatud teabe mis tahes teise asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele võimalikult kiiresti
ja hiljemalt ühe kuu möödudes pärast teabe saamist.
2. Pädev asutus, kellele on edastatud teave vastavalt artiklile 13, saadab võimalusel
elektrooniliselt ning viivitamata ja igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast
kõnealuse teabe kättesaamist teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse teabe kättesaamise
kohta.
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III PEATÜKK
HALDUSKOOSTÖÖ MUUD VORMID
I JAGU
VIIBIMINE HALDUSASUTUSTE AMETIRUUMIDES JA OSALEMINE
HALDUSUURIMISTES

Artikkel 15
Kohaldamisala ja tingimused
1. Taotluse esitanud ja taotluse saanud asutuse kokkuleppel ning taotluse saanud asutuse
kehtestatud korras võivad taotluse esitanud asutuse volitatud ametnikud artikli 1 lõikes 1
osutatud teabe vahetamiseks teha järgmist:
a)

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

b)

olla kohal taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidava haldusuurimise ajal.

Kui taotletud teave sisaldub dokumentides, millele taotluse saanud asutuse ametnikel on
juurdepääs, esitatakse taotluse esitanud asutuse ametnikele selliste dokumentide koopiad.
2. Kui see on taotluse saanud liikmesriigi õigusaktidega lubatud, võib lõikes 1 nimetatud
kokkuleppes sätestada, et kui taotluse esitanud asutuse ametnikud viibivad haldusuurimise
juures, võivad nad üksikisikuid küsitleda ja dokumente kontrollida.
Kui uurimise all olev isik keeldub järgimast taotluse esitanud asutuse ametnike võetud
kontrollimeetmeid, käsitleb taotluse saanud asutus seda nii, nagu oleks keeldutud järgimast
taotluse saanud asutuse ametnike võetud meetmeid.
3. Taotluse esitanud liikmesriigi volitatud ametnikud, kes lõike 1 kohaselt viibivad teises
liikmesriigis, peavad igal ajal suutma esitada volikirja, milles on märgitud nende isik ja
ametikoht.

II JAGU
ÜHEAEGSED KONTROLLID
Artikkel 16
Üheaegsed kontrollid
1. Kui kaks või enam liikmesriiki lepivad kokku, et nad teostavad oma territooriumil
üheaegseid kontrolle ühe või enama isiku üle, kes pakuvad neile ühist või täiendavat huvi,
eesmärgiga vahetada seeläbi saadud teavet, kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4.
2. Igas liikmesriigis määratleb pädev asutus iseseisvalt need isikud, kelle osas ta kavatseb
üheaegse kontrollimise ettepaneku teha. Ta teavitab teise asjaomase liikmesriigi pädevat
asutust kõigist juhtudest, mille osas ta teeb üheaegse kontrollimise ettepaneku, põhjendades
samas oma valikut.
Ta täpsustab ajavahemiku, mille jooksul kõnealused kontrollid tuleb läbi viia.
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3. Iga asjaomase liikmesriigi pädev asutus otsustab, kas ta soovib üheaegsel kontrollimisel
osaleda. Ta kinnitab üheaegse kontrollimise ettepaneku teinud asutusele oma nõusolekut või
teatab keeldumisest ning põhjendab seda.
4. Iga asjaomase liikmesriigi pädev asutus määrab esindaja, kes vastutab järelevalve ja
kontrolli kooskõlastamise eest.

III JAGU
HALDUSLIK TEATAMINE
Artikkel 17
Teatamistaotlus
1. Liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel teavitab teise liikmesriigi pädev asutus kooskõlas
taotluse saanud liikmesriigis kehtivate eeskirjadega, mis reguleerivad sarnastest
dokumentidest teavitamist, saajat kõigist dokumentidest ja otsustest, mis pärinevad taotluse
esitanud liikmesriigi haldusasutustelt ning on seotud käesolevas direktiivis hõlmatud makse
käsitlevate õigusaktide kohaldamisega tema territooriumil.
2. Teatamistaotlustes märgitakse teavitamisele kuuluva dokumendi või otsuse subjekt ning
saaja nimi ja aadress koos mis tahes muu teabega, mis võib saaja tuvastamist hõlbustada.
3. Taotluse saanud asutus teatab taotluse esitanud asutusele viivitamata teatamistaotluse alusel
võetud meetmetest ja eelkõige kuupäevast, mil dokumendist või otsusest anti saajale teada.
4. Taotluse esitanud asutus esitab teatamistaotluse käesoleva artikli alusel üksnes siis, kui
teavitamine ei ole võimalik kooskõlas taotluse esitanud liikmesriigi eeskirjadega, mis
reguleerivad asjaomastest dokumentidest teavitamist, või kui selline teavitamine tekitaks
ebaproportsionaalseid raskusi. Liikmesriigi pädev asutus võib tähtkirja teel või elektrooniliselt
teavitada teise liikmesriigi territooriumil asuvat isikut mis tahes dokumendist.

IV JAGU
TAGASISIDE
Artikkel 18
Tingimused
1. Kui pädev asutus esitab teavet vastavalt artiklitele 5 või 13, võib ta taotleda, et teabe
saanud pädev asutus saadaks saadud teabe kohta tagasisidet. Kui tagasisidet on taotletud,
saadab teabe saanud pädev asutus tagasiside teabe esitanud pädevale asutusele nii kiiresti kui
võimalik ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast seda, kui taotletud teabe kasutamise tulemus
on teada, tingimusel et see ei piira asjaomases liikmesriigis kehtivate maksusaladust ja
andmekaitset käsitlevate eeskirjade kohaldamist. Komisjon kehtestab praktilise korralduse
 rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas  artikli 32
lõikes 2 osutatud  menetlusega .
2. Liikmesriikide pädevad asutused saadavad automaatset teabevahetust käsitleva tagasiside
teistele asjaomastele liikmesriikidele korra aastas vastavalt kahepoolselt kokkulepitud
praktilisele korraldusele.
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V JAGU
HEADE TAVADE JA KOGEMUSTE JAGAMINE
Artikkel 19
Kohaldamisala ja tingimused
1. Liikmesriigid jälgivad ja hindavad koos komisjoniga käesoleva direktiivi kohaselt tehtavat
koostööd ja jagavad oma kogemusi, et parandada sellist koostööd ning vajaduse korral
töötada välja eeskirjad asjaomastes valdkondades.
2. Liikmesriigid võivad koos komisjoniga koostada suunised mis tahes muude aspektide
kohta, mida nad peavad vajalikuks heade tavade ja kogemuste jagamiseks.

IV PEATÜKK
HALDUSKOOSTÖÖ TINGIMUSED
Artikkel 20
Teabe ja dokumentide avalikustamine
1. Käesoleva direktiivi kohaselt mis tahes kujul edastatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse
hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava liikmesriigi
siseriiklike õigusaktide vastavate sätete kohaselt. 1 Sellist teavet võib kasutada ainult seoses
artiklis 2 osutatud makse käsitlevate liikmesriikide siseriiklike õigusnormide haldamise ja
jõustamisega.
Sellist teavet võib samuti kasutada nõukogu direktiivi 2010/24/EL14 artikliga 2 hõlmatud
muude maksude ja maksete kindlaksmääramiseks ja kogumiseks või kohustuslike
sotsiaalkindlustusmaksete kindlaksmääramiseks ja kogumiseks. 
Lisaks võib seda kasutada seoses maksuseaduste rikkumise tõttu algatatud kohtu- ja
haldusmenetlusega, millega võivad kaasneda karistused, ilma et see piiraks sellises
menetluses osalevate kostjate ja tunnistajate õigusi käsitlevate üldeeskirjade ja sätete
kohaldamist.
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. Selline luba antakse, kui teavet saab kasutada sarnastel
eesmärkidel teavet edastava pädeva asutuse liikmesriigis.
3. Kui liikmesriigi pädev asutus leiab, et teise liikmesriigi pädevalt asutuselt saadud teave
võiks lõikes 1 nimetatud eesmärkidel olla vajalik kolmanda liikmesriigi pädevale asutusele,
võib ta teabe kõnealuse kolmanda liikmesriigi pädevale asutusele edastada, eeldusel et
kõnealune edastamine on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade ja
menetlustega. Ta teavitab teabe päritolu liikmesriigi pädevat asutust oma kavatsusest jagada
seda teavet kolmanda liikmesriigiga. Teabe päritolu liikmesriik võib sellise teabe jagamise
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vaidlustada 10 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil ta sai teavet jagada sooviva
liikmesriigi teatise.
4. Lõikes 2 nimetatud vastavalt lõikele 3 edastatud teabe kasutamise luba saab anda vaid
teabe päritolu liikmesriigi pädev asutus.
5. Taotluse esitanud liikmesriigi pädevad asutused võivad kasutada taotluse saanud asutuse
hangitud ja taotluse esitanud asutusele käesoleva direktiivi alusel edastatud teavet, aruandeid,
teatisi ja muid dokumente või nende tõestatud koopiaid või väljavõtteid tõenditena samadel
alustel kui kõnealuse liikmesriigi mõne muu asutuse esitatud samalaadset teavet, aruandeid,
teatisi ja muid dokumente.
 (EL) 2016/881 artikkel 1.3
6. Olenemata käesoleva artikli lõigetest 1–4, kasutatakse liikmesriikide vahel artikli 10
kohaselt vahetatud teavet selleks, et hinnata kõrgendatud siirdehindade riski ja muid
maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise riske, sealhulgas hargmaiste ettevõtete
kontserni liikmete poolt kohaldatavate siirdehindade eeskirjade rikkumise riski, ning
asjakohasel juhul majanduslikuks ja statistiliseks analüüsiks. Siirdehinna korrigeerimine
teavet saava liikmesriigi maksuhaldurite poolt ei tohi põhineda artikli 10 kohaselt vahetatud
teabel. Olenemata eespool toodust ei ole keelatud kasutada liikmesriikide vahel artikli 10
kohaselt vahetatud teavet maksuauditi käigus täiendavate päringute tegemiseks hargmaiste
ettevõtete kontserni siirdehindade kokkulepete või muude maksuküsimuste kohta ning teha
selle tulemusel asjakohaseid kohandusi hargmaiste ettevõtete kontserni kuuluva üksuse
maksustatavas tulus.
 2011/16/EL (kohandatud)
Artikkel 21
Piirangud
1. Ühe liikmesriigi taotluse saanud asutus esitab teise liikmesriigi taotluse esitanud asutusele
artiklis 5 osutatud teabe, tingimusel et taotluse esitanud asutus on kasutanud kõiki
tavapäraseid teabeallikad, mida ta kõnealustel tingimustel nõutud teabe saamiseks kasutada
sai, ohustamata oma eesmärgi saavutamist.
2. Käesoleva direktiiviga ei kehtestata taotluse saanud liikmesriigi suhtes mingit kohustust
uurimist läbi viia või teavet esitada, kui sellise uurimise teostamine või taotletud teabe
kogumine on vastuolus selle õigusaktidega.
3. Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus võib teabe esitamisest keelduda, kui taotluse
esitanud liikmesriik ei saa õiguslikel põhjustel esitada samalaadset teavet.
4. Teabe esitamisest võib keelduda, kui see tooks kaasa äri-, tööstus- või ametisaladuse või
ärivõtte avalikustamise või kui teabe avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga.
5. Taotluse saanud asutus teatab taotluse esitanud asutusele teabe andmisest keeldumise
põhjused.

ET

38

ET

Artikkel 22
Kohustused
1. Kui liikmesriik taotleb käesoleva direktiivi kohaselt teavet, võtab taotluse saanud
liikmesriik meetmed taotletud teabe saamiseks, isegi juhul, kui kõnealune liikmesriik ei
pruugi sellist teavet ise maksustamise eesmärgil vajada. Kõnealune kohustus kehtib, ilma et
see piiraks artikli 21 lõigete 2, 3 ja 4 kohaldamist, kusjuures kõnealuste lõigete sätteid ei
tõlgendata mingil juhul nii, et taotluse saanud liikmesriigil oleks õigus keelduda teabe
esitamisest vaid põhjusel, et neil puudub kõnealuses küsimuses huvi.
2. Artikli 21 lõikeid 2 ja 4 ei tõlgendata mingil juhul nii, et taotluse saanud liikmesriigi
asutusel oleks õigus keelduda teabe esitamisest vaid põhjusel, et kõnealune teave on panga,
muu finantsasutuse, tema nimel tegutseva, volitatud või usaldusisiku valduses, või põhjusel et
see on seotud juriidilise isiku omandihuvidega.
3. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, võib liikmesriik keelduda taotletud teabe
edastamisest, kui selline teave käib 1. jaanuarile 2011 eelnenud maksustamisperioodide kohta
ja kui sellise teabe edastamisest oleks saanud keelduda direktiivi 77/799/EMÜ artikli 8 lõike 1
alusel, kui teavet oleks taotletud enne 11. märtsi 2011.
Artikkel 23
Kolmanda riigiga tehtava laiema koostöö laiendamine
Kui liikmesriik teeb kolmanda riigiga laiemat koostööd, kui on ette nähtud käesoleva
direktiiviga, ei tohi kõnealune liikmesriik keelduda sellisest laiemast koostööst mis tahes teise
liikmesriigiga, kes soovib selle liikmesriigiga sellist laiemat vastastikust koostööd teha.
Artikkel 24
Tüüpvormid ja elektroonilised vormid
1. Artikli 5 kohased teabe saamise ja haldusuurimiste teostamise taotlused ning nende
vastused, väljastusteated, täiendava taustteabe taotlused, artikli 7 kohased teated teabele
vastamise suutmatuse ja teabele vastamisest keeldumise kohta saadetakse võimaluse korral
tüüpvormil, mille komisjon  kehtestab rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid
võetakse  vastu  kooskõlas  artikli 32 lõikes 2 osutatud  menetlusega .
Tüüpvormidele võib lisada aruandeid, teatisi ja muid dokumente või nende tõestatud koopiaid
või väljavõtteid.
2. Lõikes 1 osutatud tüüpvorm sisaldab vähemalt järgmist taotluse esitanud asutuse antud
teavet:
a)

kontrollitava või uurimisaluse isiku andmed;

b)

maksueesmärk, mille kohta teavet otsitakse.

Taotluse esitanud asutus võib talle teadaolevas ulatuses ja kooskõlas rahvusvaheliste
suundumustega esitada iga sellise inimese nime ja aadressi, kes arvatakse valdavat taotletud
teavet, ning kõik üksikasjad, mis võivad hõlbustada teabe kogumist taotluse saanud asutuse
poolt.
3. Artiklite 13 ja 14 kohane omaalgatuslik teave ja selle väljastusteade, artikli 17 kohane
haldusliku teatamise taotlus ja artikli 18 kohane tagasiside saadetakse  kasutades
tüüpvormi, mis on  komisjoni poolt  rakendusaktidega kehtestatud. Nimetatud
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas  artikli 32 lõikes 2 osutatud  menetlusega .
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 2014/107/EL artikkel 1.3
(kohandatud)
4. Artikli 8 kohase automaatse teabevahetuse korral saadetakse teave elektroonilise
tüüpvormiga, mille komisjon  kehtestab rakendusaktidega  ja mille eesmärk on
lihtsustada automaatset teabevahetust ning, mida kasutatakse igat laadi automaatse
teabevahetuse korral.  Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 32
lõikes 2 osutatud menetlusega. 
 (EL) 2018/822 artikkel 1.3
(kohandatud)
5. Komisjon  võib rakendusaktidega muuta direktiivi 2011/16/EL artikli 20 lõikega 5
kooskõlas vastu võetud tüüpvorme, sh keelelist korraldust,  automaatseks teabevahetuseks
piiriüleste eelotsuste ja siirdehinna eelkokkulepete kohta vastavalt artiklile 9  ja 
aruantavate piiriüleste skeemide kohta vastavalt artiklile 11.
 Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud
menetlusega. 
Need tüüpvormid sisaldavad üksnes artikli 9 lõikes 5 ja artikli 11 lõikes 14 loetletud
vahetatava teabe elemente ja muid selliste elementidega seotud andmevälju, mis on vajalikud
artiklite 9 ja 11 eesmärkide saavutamiseks.
Esimeses lõigus osutatud keeleline korraldus ei või takistada liikmesriike edastamast
artiklites 9 ja 11 osutatud teavet liidu mis tahes ametlikus keeles. Keelelise korraldusega
võidakse siiski ette näha, et teabe peamised elemendid esitatakse ka mõnes muus liidu
ametlikus keeles.
 (EL) 2016/881 artikkel 1.4
(kohandatud)
6. Riikidepõhise aruande puhul toimub artikli 10 kohane automaatne teabevahetus
standardvormide abil, mis on esitatud III lisa III jao tabelites 1, 2 ja 3. Komisjon
 kehtestab  rakendusaktidega teabevahetuse keelelise korralduse. See ei takista
liikmesriike edastamast artiklis 10 osutatud teavet ükskõik millises liidu ametlikus keeles või
töökeeles. Keelelise korraldusega võidakse siiski ette näha, et sellise teabe peamised
elemendid esitatakse ka mõnes muus liidu ametlikus keeles. Nimetatud rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud menetlusega.
 2011/16/EL (kohandatud)
Artikkel 25
Praktiline korraldus
1. Käesoleva direktiivi alusel esitatav teave edastatakse võimaluse korral elektrooniliselt,
kasutades ühist teabevõrku (CCN-võrk).
Vajaduse korral võtab komisjon  rakendusaktidega  vastu praktilise korralduse, mis on
vajalik esimese lõigu rakendamiseks.  Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud  menetlusega .
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 2014/107/EL artikkel 1.4
2. Komisjon vastutab CCN-võrgu mis tahes edasiarenduste eest, mida on vaja, et võimaldada
kõnealuse teabe vahetamist liikmesriikide vahel, ning CCN-võrgu turvalisuse tagamise eest.
Liikmesriigid vastutavad oma süsteemide mis tahes edasiarenduste eest, mida on vaja selleks,
et kõnealust teavet saaks vahetada CCN-võrgu abil, ja nende süsteemide turvalisuse tagamise
eest.
Liikmesriigid tagavad, et iga füüsilisest isikust avaldatavat isikut teavitatakse tema andmetega
seonduvast julgeolekunõuete rikkumisest, kui on tõenäoline, et see rikkumine kahjustab tema
isikuandmete või eraelu puutumatuse kaitset.
Liikmesriigid loobuvad kõikidest käesoleva direktiivi kohaldamisega seotud kulude
hüvitamise nõuetest, välja arvatud vajaduse korral ekspertidele makstavate tasude osas.
 (EL) 2015/2376 artikkel 1.5(a)
3. Komisjoni turvalisuse akrediteerimise asutuse poolt nõuetekohaselt akrediteeritud isikutel
on juurdepääs kõnealusele teabele üksnes sel määral, mil see on vajalik lõikes 5 osutatud
registri ja CCN-võrgu hooldamiseks, käitamiseks ja arendamiseks.
 2011/16/EL
4. Koostöötaotlused, sealhulgas teatamistaotlused, ja lisatavad dokumendid võib koostada
ükskõik millises taotluse saanud ja taotluse esitanud asutuse vahel kokku lepitud keeles.
Kõnealustele taotlustele lisatakse tõlge taotluse saanud asutuse liikmesriigi ametlikku keelde
või ühte selle ametlikest keeltest üksnes erijuhtudel, kui taotluse saanud asutus põhjendab
sellise tõlke nõudmist.
 (EL) 2018/822 artikkel 1.4
(kohandatud)
5.  Kõigi liikmesriikide pädevatel asutustel on juurdepääs teabele, mis on kantud 
liikmesriikide maksustamisalase halduskoostöö turvalisesse keskregistrisse, mille on
kooskõlas direktiivi 2011/16/EL artikli 21 lõikega 5 välja töötanud komisjon ning millele ta
tagab tehnilise ja logistilise toe, ning kuhu kantakse artikli 9 lõike 1 ja artikli 11 lõigete 13, 14
ja 16 alusel edastatav teave, et täita nimetatud lõigetes sätestatud automaatse teabevahetuse
nõuet.
Registrisse kantud teabele on juurdepääs ka komisjonil, võttes arvesse artikli 9 lõikes 7 ja
artikli 11 lõikes 17 sätestatud piiranguid. Komisjon  kehtestab rakendusaktidega 
vajaliku praktilise korralduse.  Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu  kooskõlas
artikli 32 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Enne sellise registri töövalmiduse saavutamist toimub artikli 9 lõikes 1 ning artikli 11
lõigetes 13, 14 ja 16 sätestatud automaatne teabevahetus vastavalt käesoleva artikli lõikele 1
ja kooskõlas kohaldatava praktilise korraldusega.
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 (EL) 2016/881 artikkel 1.5
6. Artikli 10 lõike 2 kohaselt edastatud teave esitatakse elektrooniliselt, kasutades CCNvõrku. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu vajaliku praktilise korralduse CCN-võrgu
täiendamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud
menetlusega.
 2011/16/EL
Artikkel 26
Erikohustused
1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et:
a)

tagada artiklis 4 osutatud korralduse raames tõhus sisemine koordineerimine;

b)

kehtestada artiklis 4 osutatud teiste liikmesriikide asutustega otsene koostöö;

c)

tagada käesoleva direktiiviga ettenähtud halduskoostööalaste kokkulepete tõrgeteta
toimimine.
 (EL) 2016/2258 artikkel 1

2. Selleks et rakendada liikmesriikide õigusakte, millega jõustatakse käesolev direktiiv, ja
tagada nende täitmine, ning selleks, et tagada käesoleva direktiiviga loodava halduskoostöö
toimimine, annavad liikmesriigid maksuhalduritele õigusaktidega juurdepääsu direktiivi
(EL) 2015/849 artiklites 13, 30, 31 ja 40 osutatud mehhanismidele, menetlustele,
dokumentidele ja teabele.
 2011/16/EL
3. Komisjon edastab igale liikmesriigile käesoleva direktiivi rakendamise ja kohaldamisega
seotud üldteabe, mille ta on saanud ja mida ta võib edastada.

V PEATÜKK
SUHTED KOMISJONIGA
Artikkel 27
Hindamine
1. Liikmesriigid ja komisjon jälgivad ning hindavad käesoleva direktiiviga ette nähtud
halduskoostöö toimimist.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja maksudest
kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu võitlemisel käesoleva direktiivi kohaselt
tehtava halduskoostöö tõhususe hindamiseks.
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 (EL) 2018/822 artikkel 1.5
3. Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu artiklites 8 kuni 11 osutatud
automaatse teabevahetuse tõhususe kohta ja saavutatud praktilised tulemused. Komisjon
kehtestab rakendusaktidega nimetatud iga-aastase hinnangu vormi ja edastamise tingimused.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud menetlusega.
 2011/16/EL (kohandatud)
4. Komisjon määrab  rakendusaktidega  kindlaks selliste statistiliste andmete loendi,
mida liikmesriigid käesoleva direktiivi hindamiseks esitavad.  Nimetatud rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud menetlusega. 
 (EL) 2015/2376 artikkel 1.7
Artikkel 28
Teabe konfidentsiaalsus
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.
2. Liikmesriigi poolt komisjonile artikli 27 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.
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.
 2011/16/EL

VI PEATÜKK
SUHTED KOLMANDATE RIIKIDEGA
Artikkel 29
Teabevahetus kolmandate riikidega
1. Kui liikmesriigi pädev asutus saab kolmandalt riigilt artiklis 2 osutatud makse käsitlevat
teavet, mis eeldatavasti on oluline liikmesriikide haldamiseks ja siseriiklike õigusnormide
jõustamiseks, võib kõnealune asutus juhul, kui see on lubatud kõnealuse kolmanda riigiga
sõlmitud kokkuleppega, edastada selle teabe nende liikmesriikide pädevatele asutustele,
kellele võib kõnealune teave kasulik olla, ja kõigile taotluse esitanud asutustele, kes seda
teavet nõuavad.
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2. Pädevad asutused võivad kooskõlas kolmandatele riikidele isikuandmete edastamist
käsitlevate riiklike sätetega edastada kolmandatele riikidele käesoleva direktiivi alusel
saadavat teavet, eeldusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:
a)

selle liikmesriigi pädev asutus, kust teave pärineb, on andnud selleks oma nõusoleku;

b)

asjaomane kolmas riik on võtnud kohustuse teha koostööd, mida on vaja tõendite
kogumiseks maksualaseid õigusakte rikkuvate või rikkuda võivate tehingute
ebaseaduslikkuse kohta.

VII PEATÜKK
ÜLD- JA LÕPPSÄTTED
Artikkel 30
Andmekaitse
 2014/107/EL artikkel 1.5(a)
(kohandatud)
1. Kogu käesoleva direktiivi kohase teabevahetuse suhtes kohaldatakse määrust
(EL) 2016/679. Käesoleva direktiivi nõuetekohaseks kohaldamiseks piiravad liikmesriigid
siiski määruse (EL) 2016/679 artiklis 13, artikli 14 lõikes 1 ja artiklis 15 sätestatud kohustuste
ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse määruse artikli 23 lõike 1
punktis e osutatud huvide kaitsmiseks.
 (EL) 2015/2376 artikkel 1.8
2. Käesoleva direktiivi alusel liidu institutsioonides ja asutustes toimuva isikuandmete
töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2018/1725. Käesoleva direktiivi nõuetekohaseks
kohaldamiseks piiratakse määruse (EL) 2018/1725 artiklis 15, artikli 16 lõikes 1 ning
artiklites 17 kuni 21 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust siiski niivõrd, kuivõrd see on
vajalik kõnealuse määruse artikli 25 lõike 1 punktis c osutatud huvide kaitsmiseks.
 2014/107/EL artikkel 1.5(b)
(kohandatud)
3. Aruandekohustuslikud finantsasutused ja iga liikmesriigi pädevad asutused loetakse
määruse (EL) 2016/679 mõttes vastutavateks töötlejateks.
4. Olenemata lõikest 1 tagab iga liikmesriik, et iga tema jurisdiktsiooni all olev
aruandekohustuslik finantsasutus teavitab iga asjaomast füüsilisest isikust avaldatavat isikut
sellest, et teda puudutavat artikli 8 lõikes 4 osutatud teavet kogutakse ja edastatakse käesoleva
direktiivi kohaselt, ning et asjaomane aruandekohustuslik finantsasutus esitab sellele isikule
kogu teabe, mida tal on õigus saada määruse (EL) 2016/679 kohaselt, tehes seda piisavalt
aegsasti, et asjaomane isik saaks kasutada oma andmekaitseõigusi, ning igal juhul enne, kui
asjaomane aruandekohustuslik finantsasutus esitab artikli 8 lõikes 4 osutatud teabe oma
asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.
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5. Käesoleva direktiivi kohaselt töödeldud teavet ei säilitata kauem, kui on vaja käesoleva
direktiivi eesmärkide saavutamiseks, ning seda säilitatakse igal juhul kooskõlas iga vastutava
töötleja siseriiklikest normidest tulenevate aegumistähtaegadega.
 (EL) 2018/822 artikkel 1.6
Artikkel 31
Karistused
Liikmesriigid kehtestavad normid karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi
alusel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, mis puudutavad artiklit 10 ja
artiklit 11, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud
karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
 (EL) 2016/881 artikkel 1.8
Artikkel 32
Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab maksundusalase halduskoostöö komitee. Nimetatud komitee on komitee
määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.
 (EL) 2018/822 artikkel 1.7
(kohandatud)
Artikkel 33
Aruandlus
1. Iga viie aasta järel alates 1. jaanuarist  2018  esitab komisjon Euroopa Parlamendile
ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.
2. Iga kahe aasta järel alates 1. juulist 2020 hindavad liikmesriigid ja komisjon IV lisa
asjakohasust ja komisjon esitab nõukogule aruande. Kui see on asjakohane, lisatakse
aruandele seadusandlik ettepanek.
 2011/16/EL (kohandatud)
Artikkel 34
 Teabevahetus 
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende
poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
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Artikkel 35
EMÜ Kehtetuks tunnistamine
Direktiiv  2011/16/EL, mida on muudetud V lisa A osas osutatud direktiividega, 
tunnistatakse kehtetuks.  See ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud V lisa
B osas osutatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise
tähtpäevadega. 
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile
 ning neid loetakse vastavalt VI lisas esitatud vastavustabelile .
Artikkel 36
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub  2. juulil 2020 .
Artikkel 37
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel,

Nõukogu nimel
eesistuja
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