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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2018 A8-0050/85 

Muudatusettepanek  85 

Marco Valli 

fraktsiooni EFDD 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 2 – lõige 1 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) äriühing kuulub finantsaruandluse 

eesmärgil konsolideeritud gruppi, mille 

konsolideeritud kogutulu ületab 750 000 

000 eurot eelneva aasta jooksul, mis eelneb 

asjaomasele majandusaastale; 

(c) äriühing kuulub finantsaruandluse 

eesmärgil konsolideeritud gruppi, mille 

konsolideeritud kogutulu on asjaomasele 

eelarveaastale eelnenud eelarveaastal enam 

kui 50 000 000 eurot; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0050/86 

Muudatusettepanek  86 

Marco Valli 

fraktsiooni EFDD 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 59 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) üksuse puhul on maksumaksjal üksi 

või koos oma sidusettevõtjatega otsene või 

kaudne osalus rohkem kui 50 % 

hääleõigusena või ta omab otseselt või 

kaudselt rohkem kui 50 % kapitalist või tal 

on õigus saada rohkem kui 50 % kõnealuse 

üksuse kasumist; ning 

(a) üksuse puhul on maksumaksjal üksi 

või koos oma sidusettevõtjatega otsene või 

kaudne osalus rohkem kui 50 % 

hääleõigusena või ta omab otseselt või 

kaudselt rohkem kui 50 % kapitalist või tal 

on õigus saada rohkem kui 50 % kõnealuse 

üksuse kasumist või kui selle üksuse 

peakontorit võib lugeda tegelikuks 

juhtkonna asukohaks, kus viiakse ellu 

selle üksuse tegevust suunavaid või 

mõjutavaid keskseid juhtimis- ja 

ärialaseid otsuseid; ning 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0050/87 

Muudatusettepanek  87 

Marco Valli 

fraktsiooni EFDD 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 59 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) üksuse või püsiva tegevuskoha 

poolt oma kasumilt tegelikult tasutud 

äriühingu tulumaks on väiksem kui 

erinevus selle äriühingu tulumaksu 

summa, mis oleks üksusele või püsivale 

tegevuskohale määratud käesoleva 

direktiivi eeskirjade kohaselt, ja üksuse 

või püsiva tegevuskoha poolt oma 

kasumilt tasutud tegeliku äriühingu 

tulumaksu summa vahel. 

(b) üksuse või püsiva tegevuskoha 

tulu maksustatakse tegeliku äriühingu 

tulumaksu määra alusel, mis on väiksem 

kui 75 % tegelikust äriühingu tulumaksu 

määrast, mis oleks kuulunud tasumisele 

maksumaksja liikmesriigis; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0050/88 

Muudatusettepanek  88 

Marco Valli 

fraktsiooni EFDD 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 59 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui üksust või püsivat tegevuskohta 

peetakse lõike 1 kohaselt välismaiseks 

kontrollitavaks äriühinguks, siis üksuse või 

püsiv tegevuskoha jaotamata tulu on 

maksustatav, kui see tuleneb järgmistest 

kategooriatest: 

Kui üksust või püsivat tegevuskohta 

peetakse lõike 1 kohaselt välismaiseks 

kontrollitavaks äriühinguks, siis on üksuse 

või püsiva tegevuskoha kogu välismaalt 

saadud tulu maksustatav. 

Or. en 

 

 


