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Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise suurendamine liidu äriühingu tulumaksu 

poliitikas 

2015/2010(INL) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et TAXE-komisjoni 

teostatud uurimiste käigus on selgunud, et 

maksualaste eelotsuste tava ei ole omane 

mitte ainult Luksemburgile, vaid on 

levinud kogu liidus; arvestades, et 

maksualaste eelotsuste tava võib 

õiguspäraselt kasutada äriühingutele 

õiguskindluse tagamiseks ja ausate 

äriühingute finantsriski vähendamiseks, 

kuid seda on ka võimalik kuritarvitada, 

selle abil on võimalik vältida maksustamist 

ja see võib, andes õiguskindluse ainult 

mõnele turul osalejale, tekitada teatava 

ebavõrdsuse maksualaseid eelotsuseid 

saanud äriühingute ja neid mitte kasutavate 

äriühingute vahel; 

E. arvestades, et TAXE-komisjoni 

teostatud uurimiste käigus on selgunud, et 

maksualaste eelotsuste tava ei ole omane 

mitte ainult Luksemburgile, vaid on 

levinud kogu liidus; arvestades, et 

hoolimata sellest, et TAXE-komisjon tegi 

kindlaks liidu õiguse ulatuslike 

rikkumiste esinemise maksualase 

teabevahetuse, maksualase riigiabi ja 

lojaalse koostöö põhimõtte valdkonnas, ei 

suutnud TAXE-komisjon siiski tegeleda 

täielikult poliitilise vastutuse küsimusega 

komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide 

poolse koostöö puudumise tõttu; 

arvestades, et maksualaste eelotsuste tava 

võib õiguspäraselt kasutada äriühingutele 

õiguskindluse tagamiseks ja ausate 

äriühingute finantsriski vähendamiseks, 

kuid seda on ka võimalik kuritarvitada, 

selle abil on võimalik vältida maksustamist 

ja see võib, andes õiguskindluse ainult 

mõnele turul osalejale, tekitada teatava 

ebavõrdsuse maksualaseid eelotsuseid 

saanud äriühingute ja neid mitte kasutavate 

äriühingute vahel; 

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

poliitikas 

2015/2010(INL) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et kui välja jätta mõned 

kiiduväärsed erandid, ei ole riikide 

poliitilised juhid näidanud üles piisavat 

valmisolekut tegeleda maksustamise 

vältimise probleemiga äriühingu tulumaksu 

valdkonnas; 

H. arvestades, et kui välja jätta mõned 

kiiduväärsed erandid, ei ole riikide 

poliitilised juhid näidanud üles piisavat 

valmisolekut tegeleda maksustamise 

vältimise probleemiga äriühingu tulumaksu 

valdkonnas; arvestades, et teatavad 

liikmesriigid, näiteks Luksemburg 

praeguse komisjoni presidendi Jean-

Claude Junckeri juhtimisel ja Madalmaad 

eurorühma esimehest rahandusministri 

Jeroen Dijsselbloemiga, on suurte 

meediakanalite hiljutiste paljastuste 

kohaselt aktiivselt takistanud nõukogus 

edusammude tegemist kahjulike 

maksutavade valdkonnas, mille näiteks on 

patenditulu maksustamise erikorrad; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lisa – soovitus A3 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Selline liikmeriikidepoolne 

teavitamine peab hõlmama analüüse 

uute maksumeetmete olulise 

ülekanduva mõju kohta teistele 

liikmesriikidele ja arenguriikidele, et 

toetada käitumisjuhendi töörühma 

tegevust kahjulike maksutavade 

tuvastamisel. 

 

 Selline liikmeriikidepoolne 

teavitamine peab hõlmama analüüse 

uute maksumeetmete olulise 

ülekanduva mõju kohta teistele 

liikmesriikidele ja arenguriikidele, et 

toetada käitumisjuhendi töörühma 

tegevust kahjulike maksutavade 

tuvastamisel. Need analüüsid tuleks 

avaldada, et võimaldada 

valitsussektori, valitsusvälise sektori 

ja akadeemilise sektori 

sidusrühmadel võrrelda kõikide 

kättesaadavate tõendite alusel 

rahvusvahelisel tasandil 

maksustamiskordasid ja nende olulist 

piiriülest mõju. 

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lisa – soovitus A7 – taane 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  mille kohaselt peaks niisugune kaitse 

olema sidus üldise õigussüsteemiga ja 

tulemuslik põhjendamatute 

süüdistuste, majandussanktsioonide 

ja diskrimineerimise suhtes, 

 mille kohaselt peaks niisugune kaitse 

olema sidus üldise õigussüsteemiga ja 

tulemuslik põhjendamatute 

süüdistuste, majandussanktsioonide ja 

diskrimineerimise suhtes ning mille 

kohaselt ei tohiks rikkumisest 

teatajate kaitset nõrgendada 

ärisaladuste ebamäärase või liiga 

laia määratlusega, mis võimaldab 

äriühingutel või institutsioonidel 

rikkumisest teatajaid meelevaldselt 

vaigistada niisuguste saladuste 

väidetavale kaitsele viitamisega, 

Or. en 
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Lisa – soovitus B3 – sissejuhatav lause 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Parlament palub Euroopa 

Komisjonil anda liikmesriikidele jätkuvalt 

juhiseid selle kohta, kuidas rakendada 

patenditulu maksustamise erikordasid, 

tehes seda kooskõlas muudetud 

seosepõhise lähenemisviisiga, tagamaks, 

et need ei ole kahjulikud.  

Euroopa Parlament palub Euroopa 

Komisjonil anda liikmesriikidele jätkuvalt 

juhiseid maksude sooduskordade, näiteks 

patenditulu maksustamise erikordade 

kohta.  

Or. en 
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poliitikas 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lisa – soovitus B3 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Niisugustes juhistes tuleks teha 

selgeks, et sooduskorrad, nt 

patenditulu maksustamise erikorrad, 

peavad põhinema muudetud 

seosepõhisel lähenemisviisil, mis on 

määratletud OECD maksubaasi 

kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise 5. meetmes ning 

mis tähendab, et maksusoodustuste 

ning nende kasutamise aluseks oleva 

teadus- ja arendustegevuse vahel 

peab olema otsene seos.  

 Niisugustes juhistes tuleks teha 

selgeks, et sooduskorrad, nt 

patenditulu maksustamise erikorrad, 

tuleks järk-järgult kaotada, sest 

TAXE-komisjoni raporti kohaselt 

saab teadus- ja arendustegevuse 

kulude suhtes kehtestada 

maksusoodustusi ka juba siseriiklikes 

maksusüsteemides isegi ilma 

patenditulu maksustamise 

erikordadeta. Euroopa Komisjon ise 

leiab ühes teadus- ja 

arendustegevuse stiimuleid käsitlevas 

uuringus, et pigem kasutatakse 

patenditulu maksustamise erikorda 

äriühingute tulu 

ümberpaigutamiseks kui 

innovatsiooni ergutamiseks
1
 ning et 

raskus teha kindlaks konkreetse 

teadustegevuse täpset panust 

äriühingu kasumisse muudab 

niisugused skeemid oma olemuselt 
maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise alase tegevuse 

suhtes vastuvõtlikeks. 

_________ 

1 
Uuring teadus- ja arendustegevuse 

maksusoodustuste kohta, 
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2014, Euroopa Komisjon. 
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poliitikas 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lisa – soovitus C3 – sissejuhatav lause 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Parlament palub Euroopa 

Komisjonil esitada ettepaneku, mille 

eesmärk on luua loend vastumeetmetest, 

mida liit ja liikmesriigid kui avaliku sektori 

asutuste, pankade ja 

rahastamisprogrammide osanikud ja 

rahastajad peaksid kohaldama äriühingute 

suhtes, kes kasutavad maksuparadiise 

agressiivse maksuplaneerimise skeemide 

loomiseks ja kes ei järgi seega liidu hea 

maksuhaldustava standardeid. 

Euroopa Parlament palub Euroopa 

Komisjonil esitada ettepaneku, mille 

eesmärk on luua loend vastumeetmetest, 

mida liit ja liikmesriigid kui avaliku sektori 

asutuste, pankade ja 

rahastamisprogrammide osanikud ja 

rahastajad peaksid kohaldama äriühingute 

suhtes, kes kasutavad maksuparadiise, 

pakuvad nendealast nõu või hõlbustavad 

maksuparadiiside kasutamist agressiivse 

maksuplaneerimise skeemide loomiseks ja 

kes ei järgi seega liidu hea 

maksuhaldustava standardeid. 

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

poliitikas  
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Resolutsiooni ettepanek 

Lisa – soovitus C3 – taane 2 – punkt 8 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  o ning maksuparadiiside korduva 

kasutamise või edendamise korral näha 

ette trahvid ja tegevuslubade kehtetuks 

tunnistamine, eelkõige 

maksunõustamisega tegelevate 

äriühingute ja finantsteenuste pakkujate 

puhul. 

Or. en 

 

 


