Peamise hüve kriteeriumist sõltuvad
skeemid
Teavet tuleb esitada järgmiste peamise hüve kriteeriumist sõltuvate piiriüleste skeemide kohta:
1. skeem, mille puhul asjaomane maksumaksja või skeemis osalev isik on võtnud maksueelisega seotud
konfidentsiaalsuskohustuse;
2. skeem, mille eest teabeandjal on õigus saada tasu või hüvitist, mis määratakse kindlaks skeemi
rakendamisega saadava maksueelise suuruse järgi või selle järgi, kas skeemi rakendamisega saadakse
oodatud maksueelis;
SKEEMI NÄITED

Äriühing struktureeritakse ümber nii, et riskide, varade ja funktsioonide osas grupi sees toimub
muutus, mille tulemusel äriühingule omistatud tulu väheneb või suureneb. Mitteseotud isikute
vahelistes tehingutes kompenseerib üldjuhul suurema riski kõrgem tulu ning väiksema riski väiksem
tulu. Ka funktsioonide osas vastab tehingu eest saadav tulu tavaliselt äriühingu poolt täidetud
ülesannetele ning selleks tarbeks kasutatud varale. Seega, kui skeemiga muudetakse
äriühingu/grupi riskide, varade ja funktsioonide jagunemist grupi sees ning saadakse selle
tulemusel maksueelis, siis tuleb sellisest skeemist teavitada.
Tekitatakse maksuvaba väljamakse õigus ning skeemiga seotud teenuseid pakkuva isiku tasu
sõltub sellest maksuvabastuse suurusest.

3. standardse ülesehitusega skeem, mis on erinevate maksukohustuslaste jaoks kasutatav ilma
igakordsete märkimisväärsete kohandusteta
SKEEMI NÄITED

Üks äriühing ostab laenukapitaliga teise äriühingu, misjärel kaks äriühingut, kas laenulepingus
sätestatud tingimustel ja korras või äriühingu poliitika kohaselt ühendatakse. Ühendamise
tulemusel hakkab omandav äriühing laenukapitali kulu tasuma omandatud äriühingu
majandustegevusest saadud tulust ning ühtlasi saab maksustatavast tulust maha arvata laenuga
kaasneva intressikulu.

Toimub residendist äriühingu ühendamine või jagunemine välisriigi äriühinguga, mille tulemusel osa
varadest (sh raha) ja kohustustest kas läheb välisriigi äriühingusse või välisriigi äriühing
ühendatakse residendist äriühinguga. Skeemi osaks on seejärel ühinemise või jagunemise teel
saadud raha jaotamine dividendidena.

4. skeem, mille rakendamiseks tegutseb skeemis osalev isik eesmärgiga omandada kahjumis äriühing,
lõpetada selle põhitegevus ning kasutada selle äriühingu kahjumit oma maksukohustuse
vähendamiseks, kusjuures skeem võib sisaldada ka kahjumi ülekandmist teise riiki või jurisdiktsiooni või
kahjumi kasutamist maksukohustuse vähendamiseks kiirendatud korras;
5. skeem, millega näidatakse saadud tulu vara, kingituse või muu tuluna, mis on maksustatud madalama
maksumääraga või mis on tulumaksust vabastatud;
SKEEMI NÄIDE

Aktiivse töö tulemusena välisriigist teenitud tulu võetakse ettevõttest välja omanikutuluna, mitte ei
käsitleta väljamakset töötasuna. Kuna skeemi tulemusel maksustatakse tehing tema sisust erineva
tulukategooriana ning saadakse sellega maksueelis, tuleb skeemist teatada.

6. skeem, mille eesmärk on vahendite ümberpaigutamine näiteks ühingu kaudu, millel puudub sisuline
majandustegevus ilma muu peamise ärilise eesmärgita või mille osaks olevatel tehingutel on vastastikku
tasaarveldav, tühistav või muu sarnane mõju;
SKEEMI NÄITED

Eesti ettevõte annab välisriigi ettevõttele laenu kasutades selleks mitut ettevõtet. Sellise skeemi
eesmärgiks on tekitada olukord, kus intressitulu on maksustatavast tulust maha arvatav riikides,
kus see on kõige kasulikum.
Eesti ettevõtte seotud osapool välisriigis võtab välisriigis asuvasse äriühingusse laenu, et teha
investeering Eestisse. Sarnaselt eelnevas punktis käsitletud skeemiga, on ka siin eesmärgiks
vähendada (üldjuhul klassikalise ettevõtte tulumaksusüsteemiga) välisriigis maksustatavat kasumit.

7. skeem, mis hõlmab seotud isikute vahelisi piiriüleseid makseid, mida käsitatakse ettevõtlusega
seotud kuluna ja milles esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
makse saaja on sellise riigi või jurisdiktsiooni resident, kus ei ole kehtestatud ettevõtte teenitud või
jaotatud kasumilt võetavat maksu või see on kehtestatud nullilähedases või nullmääras;
makse saaja residendiriigis või -jurisdiktsioonis on makse maksuvaba või ei arvestata makset
maksustatava tulu hulka;
makse saaja residendiriigis või -jurisdiktsioonis on makse suhtes kehtestatud soodsam
maksustamisrežiim.

SKEEMI NÄITED

Patenditulu erikorra kasutamine, millisel juhul paigutatakse patendid, õigused patentidele, tooted,
mis sisaldavad patendiõigusi vms riiki, kus sellistelt õigustelt teenitud tulu on maksustatud
tavapärasest madalama maksumääraga. Patenditulu erikorra kasutamise tulemusel väheneb
ettevõtte efektiivne maksumäär.
Ettevõttele kuuluv kinnisvara paigutatakse teise maksujurisdiktsiooni valdusettevõttesse, et saada
maksueelis teises riigis sellelt varalt saadavale tulule kehtestatud erireeglitest.

Nullilähedase määra puhul on direktiivi rakendamise aruteludel liikmesriigid ja Euroopa Komisjon
peamiselt pidanud silmas nominaalset maksumäära, mis jääb alla 1%.

