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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise suurendamine liidu äriühingu tulumaksu 

poliitikas 

2015/2010(INL) 

Resolutsiooni ettepanek 

I lisa – lõik 7 – taane 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – mille eesmärk on luua Euroopa 

rikkumisest teatajate ühisfond, mida 

rahastatakse tagasinõutud rahalistest 

vahenditest, et tagada rikkumisest 

teatajatele piisava rahalise abi andmine 

avaliku huvi saladuste avalikustamise 

eest, 

Or. en 
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Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise suurendamine liidu äriühingu tulumaksu 
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Resolutsiooni ettepanek 

I lisa – alapealkiri 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  Soovitus A8. Maksunõustamist pakkuvaid 

äriühinguid käsitlevad uued eeskirjad 

Euroopa Parlament palub komisjonil 

esitada seadusandliku ettepaneku, mille 

eesmärk on 

• koostada kohustuslik Euroopa eetiline 

käitumisjuhend, mida kohaldatakse 

kõikide maksunõustamist pakkuvate 

ühtsel turul tegutsevate äriühingute 

suhtes, et vältida agressiivse 

maksuplaneerimise tavasid, 

• võtta vastu huvide konflikti selge 

määratlus ja kehtestada töökindel 

poliitika, et vältida niisuguse huvide 

konflikti ohus olevate osalejate olemist 

mis tahes eksperdi- või nõuandva organi 

aktiivne liige, 

• nõuda äriühingutelt, kes praegu 

täidavad nii auditeerimis- kui ka 

maksukohustuste täitmise alaseid 

funktsioone, kõnealuste funktsioonide 

üksteisest eraldamist kohustusliku 

eraldiseisvateks äriühinguteks lahutamise 

teel, 

• kehtestama neile üksikutele nõustajatele 

ja nõuandvatele äriühingutele, kes ei järgi 

uue käitumisjuhendi eeskirju, 

konkreetsed sanktsioonid, mis ulatuvad 
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trahvidest ja saamata jäänud maksutulu 

tagasimaksmisest kuni ühtsel turul 

tegutsemise loa tühistamiseni; kõikide 

eespool mainitud meetmete puhul peaks 

komisjon tegema selgeks, mis sanktsioone 

kohaldatakse liikmesriikidele või 

äriühingutele eeskirjade rikkumise korral, 

• kehtestada sätted, mille kohaselt 

nõutakse maksuplaneerimise strateegia 

arutamist ja heakskiitmist äriühingute 

aktsionäride poolt. 

 

  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  Komisjon peaks hoiduma äriühingu 

tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi ühiste ja konsolideeritud 

osade lahutamisest ning peab 2016. aasta 

juuniks esitama üheainsa seadusandliku 

ettepaneku liidus kohustusliku äriühingu 

tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi kehtestamiseks. 

Or. en 

 

 


