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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2018 A8-0050/78 

Muudatusettepanek  78 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Selleks et luua võrdsed tingimused 

ja kaotada maksukonkurents ning teha 

lõpp sellest tingitud äriühingu tulumaksu 

madalaimate määrade nimel toimuvale 

võidujooksule, tuleks kehtestada 

äriühingu tulumaksu tegelik alammäär 

paralleelselt äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasiga, et vältida 

maksubaasialase kõlvatu konkurentsi 

ülekandumist maksumääradealasele 

kõlvatule konkurentsile. Liit peaks 

seetõttu võtma võimalikult kiiresti vastu 

kõikides liikmesriikides kohaldatava 

äriühingu tulumaksu ühtse tegeliku 

alammäära. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0050/79 

Muudatusettepanek  79 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Maksuhaldurite jaoks seisneb üks 

peamine probleem selles, et hargmaiste 

ettevõtjate maksuplaneerimise strateegiate 

kohta ei ole võimalik saada õigeaegselt 

terviklikku ja asjakohast teavet. Selline 

teave tuleks teha avalikult kättesaadavaks, 

et maksuhalduritel oleks võimalik 

maksudega seotud riskidele kiiresti 

reageerida neid riske tulemuslikumalt 

hinnates, kontrolli sihipärastades ja andes 

teada muudatustest, mida on vaja teha 

kehtivatesse õigusaktidesse. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0050/80 

Muudatusettepanek  80 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Maksustatavaid tulusid tuleks 

vähendada ärikulude ja teatavate muude 

kulude võrra. Mahaarvatavad tegevuskulud 

peaksid tavaliselt hõlmama kõiki kulusid, 

mis on seotud müügi ja kuludega, mis on 

seotud tulu loomise, säilitamise ja 

tagamisega. Et toetada innovatsiooni 

majanduses ja ajakohastada siseturgu, 

tuleks kehtestada teadus- ja arenduskulude 

mahaarvamine, sealhulgas 

suuremahuline mahaarvamine, ja need 

tuleks teha kulude kandmise aastal (välja 

arvatud kinnisasjad). Väikeseid alustavaid 

äriühinguid, kellel ei ole sidusettevõtjaid, 

mis oleks eriti innovaatilised (kategooria, 

mis eelkõige hõlmab idufirmasid), tuleks 

toetada ka tõhustatud suuremahuliste 

mahaarvamistega teadus- ja 

arenduskulude puhul. Õiguskindluse 

tagamiseks tuleks koostada loetelu 

mittemahaarvatavatest kuludest. 

(8) Maksustatavaid tulusid tuleks 

vähendada ärikulude ja teatavate muude 

kulude võrra. Mahaarvatavad tegevuskulud 

peaksid tavaliselt hõlmama kõiki kulusid, 

mis on seotud müügi ja kuludega, mis on 

seotud tulu loomise, säilitamise ja 

tagamisega. Et toetada innovatsiooni 

majanduses ja ajakohastada siseturgu, 

tuleks kehtestada mahaarvamised ja 

maksumaksjad peaksid saama 

maksusoodustust tõeliste teadus- ja 

arenduskulude eest, mis on seotud 

töötajate, alltöövõtjate, renditöötajate ja 

vabakutselistega seotud kulutustega, ja 

need tuleks teha kulude kandmise aastal 

(välja arvatud kinnisasjad). 

Mahaarvamiste kuritarvitamise 

vältimiseks on vaja tõeliste teadus- ja 

arenduskulude selget määratlust. 

Õiguskindluse tagamiseks tuleks koostada 

loetelu mittemahaarvatavatest kuludest. 

Selleks et vältida uute potentsiaalselt 

kahjulike finantsinstrumentide alase 

teadus- ja arendustegevuse rahastamist 

ning piirduda teadus- ja arendustoetuse 

pakkumisel peamiste strateegiliste ja 

tulevikku suunatud investeeringutega, 

peaksid niisugused seotud tõelised kulud 

olema samuti mittemahaarvatavad, kui 

need on seotud finantsettevõtjatega. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Or. en 



 

AM\1147910ET.docx  PE616.067v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0050/81 

Muudatusettepanek  81 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Erandina lõikest 2 ei ole 

mahaarvatavad teadus- ja arenduskulud, 

mis on seotud finantsettevõtjate poolt uute 

finantsinstrumentide arendamisega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0050/82 

Muudatusettepanek  82 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 62 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 62 a 

 Maksu ühtne tegelik alammäär  

 Komisjon esitab 31. detsembriks 

2018. aastal seadusandliku ettepaneku, et 

kehtestada kõikides liikmesriikides maksu 

ühtne tegelik alammäär, milleks on 

vähemalt 20 %. 

Or. en 

 

 


