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Põhjendus AR – punkt i 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

i) arvestades, et maksubaasi kahanemise ja 

kasumi ümberpaigutamise probleemi 

tõhusaks lahendamiseks maksuhaldurite 

poolt on oluline, et läbipaistvus seoses 

suurte hargmaiste ettevõtjate tegevusega ja 

eriti seoses saadud kasumiga, kasumilt 

tasutud maksudega, saadud toetuste ja 

maksutagastustega, töötajate arvu ja 

omatavate varadega oleks suurem; 

arvestades, et läbipaistvuse, isikuandmete 

kaitse ja tundliku äriteabe vahel tuleb leida 

õige tasakaal ning et arvestada tuleb ka 

mõju väiksematele äriühingutele; 

arvestades, et üks oluline võimalus sellise 

läbipaistvuse saavutamiseks on riikide 

lõikes toimuv aruandlus; arvestades, et 

kõik liidu ettepanekud riikide lõikes 

toimuvaks aruandluseks peaksid eelkõige 

põhinema OECD andmevormil; arvestades, 

et liidul on võimalus minna OECD 

suunistest kaugemale ja muuta selline 

riikide lõikes toimuv aruandlus 

kohustuslikuks ja avalikuks ning et 

Euroopa Parlament hääletas oma 8. juulil 

2015 vastu võetud 

muudatusettepanekutes
1
, mis käsitlesid 

ettepanekut aktsionäride õigusi käsitleva 

läbivaadatud direktiivi kohta, täieliku ja 

avaliku riikide lõikes toimuva aruandluse 

poolt; arvestades, et Euroopa Komisjon 

korraldas 17. juunist 9. septembrini 2015 

i) arvestades, et maksubaasi kahanemise ja 

kasumi ümberpaigutamise probleemi 

tõhusaks lahendamiseks maksuhaldurite 

poolt on oluline, et läbipaistvus seoses 

suurte hargmaiste ettevõtjate tegevusega ja 

eriti seoses saadud kasumiga, kasumilt 

tasutud maksudega, saadud toetuste ja 

maksutagastustega, töötajate arvu ja 

omatavate varadega oleks suurem; 

arvestades, et läbipaistvuse, isikuandmete 

kaitse ja tundliku äriteabe vahel tuleb leida 

õige tasakaal ning et arvestada tuleb ka 

mõju väiksematele äriühingutele; 

arvestades, et üks oluline võimalus sellise 

läbipaistvuse saavutamiseks on riikide 

lõikes toimuv aruandlus; rõhutab, et 

läbipaistvusnõudeid tuleks kavandada ja 

rakendada nii, et nendega ei kaasne ELi 

äriühingute sattumine ebasoodsasse 

konkurentsiolukorda; arvestades, et kõik 

liidu ettepanekud riikide lõikes toimuvaks 

aruandluseks peaksid eelkõige põhinema 

OECD andmevormil; arvestades, et liidul 

on võimalus minna OECD suunistest 

kaugemale ja muuta selline riikide lõikes 

toimuv aruandlus kohustuslikuks ning et 

Euroopa Parlament hääletas oma 8. juulil 

2015 vastu võetud läbirääkimisvolituste 

muudatusettepanekutes
1
, mis käsitlesid 

ettepanekut aktsionäride õigusi käsitleva 

läbivaadatud direktiivi kohta, täieliku ja 
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sel teemal konsultatsioonid, et uurida 

erinevaid võimalusi riikide lõikes toimuva 

aruandluse rakendamiseks
2
; arvestades, et 

88 % sellel konsultatsioonil avalikult 

vastanutest ütlesid, et nad toetavad 

äriühingute maksualase teave 

avalikustamist; 

__________________ 

1
 Vastuvõetud tekstid, 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

2
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 

avaliku riikide lõikes toimuva aruandluse 

poolt; arvestades, et Euroopa Komisjon 

korraldas 17. juunist 9. septembrini 2015 

sel teemal konsultatsioonid, et uurida 

erinevaid võimalusi riikide lõikes toimuva 

aruandluse rakendamiseks
2
; arvestades, et 

88 % sellel konsultatsioonil avalikult 

vastanutest ütlesid, et nad toetavad 

äriühingute maksualase teave 

avalikustamist; arvestades, et VKEd ja 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjad, kes ei ole hargmaised 

ettevõtjad, tuleks niisugusest kohustusest 

vabastada; 

__________________ 

1
 Vastuvõetud tekstid, 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

2
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 
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Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise suurendamine liidu äriühingu tulumaksu 
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2015/2010(INL) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lisa – soovitus A1 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Parlament palub veel kord 

Euroopa Komisjonil võtta kõik vajalikud 

meetmed, et kehtestada 2016. aasta 

esimeseks kvartaliks kõikides sektorites 

kõikide hargmaiste ettevõtjate terviklik ja 

avalik aruandlus riikide lõikes.  

Euroopa Parlament palub veel kord 

Euroopa Komisjonil võtta kõik vajalikud 

meetmed, et kehtestada 2016. aasta 

esimeseks kvartaliks kõikides sektorites 

kõikide hargmaiste ettevõtjate terviklik ja 

avalik aruandlus riikide lõikes, ning 

rõhutab taas, et VKEd ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjad, kes ei 

ole hargmaised ettevõtjad, tuleks 

niisugusest kohustusest vabastada. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 o suurema läbipaistvuse alaste nõuete 

mõju ELi äriühingute 

konkurentsipositsioonile ELi-väliste 

konkurentidega võrreldes. 

Or. en 

 

 


