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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Viimastel aastatel on äriühingu 

tulumaksust kõrvalehoidumise probleem 

märgatavalt suurenenud ja see on 

muutunud suureks mureküsimuseks nii 

liidus kui ka kogu maailmas. Euroopa 

Ülemkogu tunnistas oma 18. detsembri 

2014. aasta järeldustes pakilist vajadust 

suurendada jõupingutusi võitluses 

maksudest kõrvalehoidumisega nii 

üleilmsel kui ka ELi tasandil. Oma teatistes 

„Komisjoni 2016. aasta tööprogramm – 

Vanamoodi edasi minna ei saa”16 ja 

„Komisjoni 2015. aasta tööprogramm – 

Uus algus”17on komisjon seadnud 

prioriteediks vajaduse minna üle 

süsteemile, mille puhul on riik, kus kasum 

luuakse, ühtlasi ka maksustamisriik. 

Samuti on komisjon seadnud prioriteediks 

vajaduse reageerida meie ühiskondade 

vajadusele õigluse ja maksude 

läbipaistvuse järele. 

(1) Viimastel aastatel, eelkõige pärast 

eri maksuskandaale puudutavaid 

paljastusi, on äriühingu tulumaksust 

kõrvalehoidumine olnud päevakorras 

ning andnud alust valitsustele esitatud 

jõulisteks ja põhjendatud nõudmisteks 

võtta praktilisi ja mõjusaid meetmeid 

sellele nähtusele lõpu tegemiseks nii 

siseriiklikult kui ka rahvusvahelise 

koostöö raames. Euroopa Ülemkogu 

tunnistas oma 18. detsembri 2014. aasta 

järeldustes pakilist vajadust suurendada 

jõupingutusi võitluses maksudest 

kõrvalehoidumisega nii üleilmsel kui ka 

ELi tasandil. Oma teatistes „Komisjoni 

2016. aasta tööprogramm – Vanamoodi 

edasi minna ei saa“16 ja „Komisjoni 2015. 

aasta tööprogramm – Uus algus“17on 

komisjon seadnud prioriteediks vajaduse 

minna üle süsteemile, mille puhul on riik, 

kus kasum luuakse, ühtlasi ka 

maksustamisriik. Samuti on komisjon 

seadnud prioriteediks vajaduse reageerida 

meie ühiskondade vajadusele õigluse ja 

maksude läbipaistvuse järele. Vaatamata 

kõigile väljendatud kavatsustele, on siiski 
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16COM(2015) 610 final, 27. oktoober 

2015. 

16COM(2015) 610 final, 27. oktoober 

2015. 

17COM(2014) 910 final, 16. detsember 

2014. 

17COM(2014) 910 final, 16. detsember 

2014. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Avalikkusel peaks olema võimalik 

kogu kontserni tegevust kontrollida, kui 

kontsernil on liidus teatavaid üksuseid. 

Kontsernide puhul, mis tegutsevad liidus 

ainult tütarettevõtjate või filiaalide kaudu, 

peavad tütarettevõtjad ja filiaalid avaldama 

põhiemaettevõtja aruande ja tegema selle 

kättesaadavaks. Ent proportsionaalsuse ja 

tõhususe põhjustel peaks aruande 

avaldamise ja kättesaadavaks tegemise 

kohustus piirduma liidus asutatud 

keskmise suuruse ja suurte 

tütarettevõtjatega või liikmesriigis avatud 

võrreldava suurusega filiaalidega. 

Seepärast tuleks direktiivi 2013/34/EL 

kohaldamisala laiendada nii, et see 

hõlmaks ka liikmesriigi filiaale, mille on 

avanud väljaspool liitu asutatud äriühing. 

(6) Avalikkusel peaks olema võimalik 

kogu kontserni tegevust kontrollida, kui 

kontsernil on liidu liikmesriikides 

teatavaid üksuseid. Kontsernide puhul, mis 

tegutsevad liidu liikmesriikides ainult 

tütarettevõtjate või filiaalide kaudu, peavad 

tütarettevõtjad ja filiaalid samuti avaldama 

aruande ja tegema selle kättesaadavaks. 

Aruande avaldamise ja kättesaadavaks 

tegemise kohustus peaks lehtima kõigile 

liidu liikmesriikides asutatud 

tütarettevõtjatele või kõigile liikmesriigis 

avatud filiaalidele. Seepärast tuleks 

direktiivi 2013/34/EL kohaldamisala 

laiendada nii, et see hõlmaks ka 

liikmesriigi filiaale, mille on avanud 

väljaspool liitu asutatud äriühing ning 

mille konsolideeritud netokäive on üle 40 

000 000 euro. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Et kodanikud saaksid paremini 

hinnata rahvusvaheliste äriühingute panust 

iga liikmesriigi heaolusse, tuleks vajaliku 

üksikasjalikkuse tagamiseks teave esitada 

liikmesriikide lõikes. Lisaks tuleb 

rahvusvaheliste äriühingute tegevust 

käsitlev teave esitada samuti väga 

üksikasjalikult, eriti seoses teatavate 

maksujurisdiktsioonidega, mis tekitavad 

spetsiifilisi probleeme. Kõigi muude 

kolmandate riikide tegevuse puhul tuleks 

see teave esitada koondatult. 

(9) Et kodanikud saaksid paremini 

hinnata rahvusvaheliste äriühingute panust 

iga liikmesriigi heaolusse, tuleks vajaliku 

üksikasjalikkuse tagamiseks teave esitada 

jurisdiktsioonide lõikes koondteabena, 

olenemata sellest, kas neil on liikmesriigis 

äritegevus või mitte. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Selliste maksujurisdiktsioonide 

kindlaksmääramiseks, mille puhul tuleb 

tagada kõrge üksikasjalikkuse tase, tuleks 

komisjonile delegeerida õigus võtta vastu 

õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290, et 

koostada sellistest 

maksujurisdiktsioonidest liidu ühine 

loetelu. Kõnealune loetelu tuleb koostada 

teatavate kriteeriumide alusel, mis on 

kindlaks määratud komisjoni teatise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(tõhusa maksustamise välisstrateegia 

kohta) 1. lisas (COM(2016) 24 final). On 

eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus ja enne 

ametlikku allakirjutamist läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ning et need 

konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 

põhimõtetega, mis on ette nähtud paremat 

õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes, 

mille on heaks kiitnud Euroopa 

Parlament, nõukogu ja komisjon. Võrdse 

osalemise tagamiseks delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel saavad 

välja jäetud 
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dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
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õigusaktide ettevalmistamisega 

tegelevatele komisjoni eksperdirühmade 

koosolekutele. 

Or. en
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48b – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid näevad ette, et 

põhiemaettevõtjad, kelle suhtes 

kohaldatakse liikmesriigi õigust ning kelle 

konsolideeritud käive on üle 750 000 000 

euro, aga ka äriühingud, kelle suhtes 

kohaldatakse liikmesriigi õigust ning kelle 

netokäive on üle 750 000 000 euro, 

peavad igal aastal koostama 

tulumaksuteavet käsitleva aruande ja selle 

avaldama. 

Liikmesriigid näevad ette, et artikli 3 lõike 

7 määratlusele vastavate suurte 

kontsernide põhiemaettevõtjad, kelle 

suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust, ja 

artikli 3 lõike 4 määratlusele vastavad 

suurettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse 

liikmesriigi õigust ning kes ei ole 

sidusettevõtjad, peavad igal aastal 

koostama tulumaksuteavet käsitleva 

aruande ja selle avaldama. 

Or. en 

 

 


