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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega 

teatavate äriühingute ja filiaalide poolt 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0198), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 50 lõiget 1, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0146/2016), 

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Iirimaa parlamendi kodade ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 

põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 

põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2016. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid majandus- ja rahanduskomisjoni ning 

õiguskomisjoni ühiseid arutelusid, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni raportit (A8-

0000/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

 

                                                 
1  ELT C 487, 28.12.2016, lk 62. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Õiglasest ja tulemuslikust 

äriühingute maksustamise süsteemist 

peaks saama ühtse turu nurgakivi ning 

kooskõlastatud ja ühtlustatud käsitlusviis 

riiklike maksusüsteemide rakendamiseks 

on ühtse turu nõuetekohase toimimise ja 

kapitaliturgude liidu õnnestumise 

tagamiseks äärmiselt tähtis ning aitaks 

kaasa maksustamise vältimise ja kasumi 

ümberpaigutamise ennetamisele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Suurem avalik kontroll liidu 

territooriumil tegutsevate rahvusvaheliste 

äriühingute tulumaksu üle on oluline, et 

edendada ettevõtjate vastutust, aidata 

maksude kaudu kaasa heaolu 

suurendamisele, edendada paremini 

informeeritud avaliku arutelu kaudu 

ausamat maksukonkurentsi liidus ja 

taastada üldsuse usaldus riiklike 

maksusüsteemide vastu. Selline kontroll 

võib toimuda tulumaksualast teavet 

käsitleva aruande vormis, olenemata 

sellest, kus on asutatud rahvusvahelise 

kontserni põhiemaettevõtja. 

(5) Maksudest kõrvalehoidumine ja 

maksustamise vältimine kujutavad endast 

liikmesriikide jaoks olulist sissetuleku 

kaotust, mis vähendab nende võimet 

investeerida meetmetesse, mille abil 

edendada tööhõivet, võidelda vaesuse 

vastu ja töötada välja kõigi jaoks mõeldud 

tõhusaid tervishoiusüsteeme. Suurem 

avalik kontroll liidu territooriumil 

tegutsevate rahvusvaheliste äriühingute 

tulumaksu üle on oluline, et edendada 

ettevõtjate vastutust, aidata maksude kaudu 

kaasa heaolu suurendamisele, edendada 

paremini informeeritud avaliku arutelu 

kaudu ausamat maksukonkurentsi liidus ja 

taastada üldsuse usaldus riiklike 

maksusüsteemide vastu. Selline kontroll 

võib toimuda tulumaksualast teavet 

käsitleva aruande vormis, olenemata 

sellest, kus on asutatud rahvusvahelise 
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 ET 

kontserni põhiemaettevõtja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Tulumaksualast teavet käsitlevas 

aruandes tuleks esitada teave äriühingu või 

põhiemaettevõtja kontrolli alla kuuluva 

kontserni kõigi sidusettevõtjate kogu 

tegevuse kohta. Kõnealune teave peaks 

põhinema BEPSi tegevuskava 13. meetme 

aruandlust käsitlevatel üksikasjadel ja 

piirduma tõhusa avaliku kontrolli jaoks 

vajalikuga, et tagada, et avalikustamine ei 

tekita ebaproportsionaalseid riske ega 

puudusi. Aruanne peaks sisaldama ka 

lühikest kirjeldust tegevuse iseloomu 

kohta. Selline kirjeldus võib põhineda 

OECD siirdehindade dokumenteerimise 

suuniste V peatüki III lisa tabelis 2 ette 

nähtud kategooriatel. Aruanne peaks 

sisaldama üldist kirjeldust, millele on 

lisatud oluliste lahknevuste korral 

selgitused kontserni tasandil kogunenud 

maksusummade ja tasutud maksusummade 

vahel, võttes arvesse eelmiste 

majandusaastate vastavaid andmeid. 

(8) Tulumaksualast teavet käsitlevas 

aruandes tuleks esitada teave äriühingu või 

põhiemaettevõtja kontrolli alla kuuluva 

kontserni kõigi sidusettevõtjate kogu 

tegevuse kohta. Kõnealune teave peaks 

põhinema BEPSi tegevuskava 13. meetme 

aruandlust käsitlevatel üksikasjadel. 

Aruanne peaks sisaldama ka lühikest 

kirjeldust tegevuse iseloomu kohta. Selline 

kirjeldus võib põhineda OECD 

siirdehindade dokumenteerimise suuniste 

V peatüki III lisa tabelis 2 ette nähtud 

kategooriatel. Aruanne peaks sisaldama 

üldist kirjeldust, millele on lisatud oluliste 

lahknevuste korral selgitused kontserni 

tasandil kogunenud maksusummade ja 

tasutud maksusummade vahel, võttes 

arvesse eelmiste majandusaastate vastavaid 

andmeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Et kodanikud saaksid paremini 

hinnata rahvusvaheliste äriühingute panust 

(9) Et kodanikud saaksid paremini 

hinnata rahvusvaheliste äriühingute panust 
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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. 

iga liikmesriigi heaolusse, tuleks vajaliku 

üksikasjalikkuse tagamiseks teave esitada 

jurisdiktsioonide lõikes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

maksuametites pühendatakse piisaval 

tasemel inim-, tehnilisi ja finantsressursse 

automaatsele teabevahetusele, 

andmetöötlusele ja võitlusele 

maksupettuse ning maksustamise 

vältimisega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Ametiühinguid ja rahvusvaheliste 

äriühingute töötajaid tuleks korrapäraselt 

ja nõuetekohaselt teavitada äriühingu 

olukorrast, sealhulgas täistööaja 

ekvivalendi alusel tööga hõivatud 

töötajatest, teenitud kasumist ja makstud 

tulumaksust ning ettevõtja eesmärkidest 

ja tulevasest investeerimisplaanist. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

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 

Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 

dokumendid liikmesriikide ekspertidega 

samal ajal ning ekspertidel on 

süstemaatiline juurdepääs delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisega 

tegelevatele komisjoni eksperdirühmade 

koosolekutele. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a)  Et tagada direktiivi 2013/34/EL 

artikli 48b lõigete 1, 3, 4 ja 6 ning artikli 

48c lõike 5 ühetaolised 

rakendamistingimused, tuleks komisjonile 

anda ka rakendamisvolitused. Nimetatud 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/20111a.  

 ________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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. 



 

PR\1116982ET.docx 11/24 PE597.646v02-00 

 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48b – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulumaksuteavet käsitlev aruanne tehakse 

üldsusele kättesaadavaks äriühingu 

veebisaidil kõnealuse aruande avaldamise 

päeval. 

Tulumaksuteavet käsitlev aruanne 

avaldatakse ühist vormi järgides, mis on 

kättesaadav avatud andmete vormingus, 

ja tehakse üldsusele kättesaadavaks 

äriühingu veebisaidil kõnealuse aruande 

avaldamise päeval vähemalt ühes liidu 

ametlikest keeltest. Samal päeval esitab 

äriühing ühtlasi aruande komisjoni 

hallatavas avalikus registris. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48b – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kohustavad artikli 3 lõigetes 

3 ja 4 osutatud keskmise suurusega ja 

suuri tütarettevõtjaid, kelle suhtes 

kohaldatakse nende siseriiklikku õigust ja 

kelle üle omab kontrolli põhiemaettevõtja, 

kelle konsolideeritud netokäive on üle 750 

000 000 euro ja kelle suhtes ei kohaldata 

liikmesriigi õigust, igal aastal avaldama 

põhiemaettevõtja tulumaksuteavet 

käsitleva aruande. 

Liikmesriigid kohustavad tütarettevõtjaid, 

kelle suhtes kohaldatakse nende 

siseriiklikku õigust ja kelle üle omab 

kontrolli põhiemaettevõtja, kelle 

konsolideeritud netokäive on üle 40 000 

000 euro ja kelle suhtes ei kohaldata 

liikmesriigi õigust, igal aastal avaldama 

põhiemaettevõtja tulumaksuteavet 

käsitleva aruande. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48b – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulumaksuteavet käsitlev aruanne tehakse 

üldsusele kättesaadavaks tütarettevõtja või 

sidusettevõtja veebisaidil kõnealuse 

aruande avaldamise päeval. 

Tulumaksuteavet käsitlev aruanne 

avaldatakse ühist vormi järgides, mis on 

kättesaadav avatud andmete vormingus, 

ja tehakse üldsusele kättesaadavaks 

tütarettevõtja või sidusettevõtja veebisaidil 

kõnealuse aruande avaldamise päeval 

vähemalt ühes liidu ametlikest keeltest. 

Samal päeval esitab äriühing ühtlasi 

aruande komisjoni hallatavas avalikus 

registris. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48b – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulumaksuteavet käsitlev aruanne tehakse 

üldsusele kättesaadavaks filiaali või 

sidusettevõtja veebisaidil kõnealuse 

aruande avaldamise päeval. 

Tulumaksuteavet käsitlev aruanne 

avaldatakse ühist vormi järgides, mis on 

kättesaadav avatud andmete vormingus, 

ja filiaali või sidusettevõtja veebisaidil 

kõnealuse aruande avaldamise päeval 

vähemalt ühes liidu ametlikest keeltest. 

Samal päeval esitab äriühing ühtlasi 

aruande komisjoni hallatavas avalikus 

registris. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48b – lõige 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) filiaali avanud äriühing on kas 

sidusettevõtja kontsernis, mida kontrollib 

põhiemaettevõtja, mille suhtes ei kohaldata 

liikmesriigi õigust ning mille 

konsolideeritud netokäive on üle 750 000 

000 euro, või äriühing, kes ei ole 

sidusettevõtja, ning mille netokäive on üle 

750 000 000 euro; 

(a) filiaali avanud äriühing on kas 

sidusettevõtja kontsernis, mida kontrollib 

põhiemaettevõtja, mille suhtes ei kohaldata 

liikmesriigi õigust ning mille 

konsolideeritud netokäive on üle 40 000 

000 euro, või äriühing, kes ei ole 

sidusettevõtja, ning mille netokäive on üle 

40 000 000 euro; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48b – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) punktis a osutatud 

põhiemaettevõtjal ei ole keskmise 

suurusega ega suurt tütarettevõtjat, nagu 

osutatud lõikes 3. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt a 



 

PE597.646v02-00 14/24 PR\1116982ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tegevuse iseloomu lühikirjeldus; (a) nimi (nimed), tegevuse iseloomu 

lühikirjeldus ja geograafiline asukoht; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) töötajate arv; (b) täistööaja ekvivalendi alusel tööga 

hõivatud töötajate arv; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt ba (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ba) varade väärtus ja iga-aastased 

kulud nende varade säilitamiseks;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt bb (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (bb) ostud ja müügid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt bc (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (bc) investeeringute väärtus 

maksujurisdiktsioonide lõikes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) netokäive, sealhulgas käive seotud 

osapooltega; 

(c) netokäive, sealhulgas eristus seotud 

osapooltega saadud käibe ja mitteseotud 

pooltega saadud käibe vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt fa (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (fa) deklareeritud kapital; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt fb (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (fb) materiaalne vara, v.a raha või 

raha ekvivalendid;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt ga (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ga) saadud riiklikud toetused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt gb (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (gb) loetelu tütarettevõtjatest, kes 

tegutsevad igas maksujurisdiktsioonis nii 
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liidus kui ka väljaspool liitu, ja andmed 

nende tütarettevõtjate kohta, kes selle 

artikli kohaselt vastavad emaettevõtja 

andmenõuetele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 2 – punkt gc (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (gc) kõik valitsustele tehtavad maksed 

igal aastal, nagu on määratletud artikli 41 

lõikes 5. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Aruandes esitatakse lõikes 2 osutatud teave 

iga liikmesriigi kohta eraldi. Kui 

liikmesriigil on mitu maksujurisdiktsiooni, 

ühendatakse teave liikmesriigi tasandil. 

Aruandes esitatakse lõikes 2 osutatud teave 

iga liikmesriigi kohta eraldi. Kui 

liikmesriigil on mitu maksujurisdiktsiooni, 

esitatakse teave eraldi iga 

maksujurisdiktsiooni kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 
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Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Aruandes esitatakse ka käesoleva artikli 

lõikes 2 osutatud teave eraldi iga 

maksujurisdiktsiooni kohta, mis eelmise 

majandusaasta lõpus kuulus artikli 48g 

alusel koostatud teatavate 

maksujurisdiktsioonide liidu ühisesse 

loetellu, välja arvatud juhul, kui aruandes 

kinnitatakse selgesõnaliselt, lähtudes 

artiklis 48e osutatud vastutusest, et sellise 

maksujurisdiktsiooni õigusaktidega 

hõlmatud kontserni sidusettevõtjad ei 

osale otse tehingutes samasse kontserni 

kuuluvate mis tahes sidusettevõtjatega, 

mille suhtes kohaldatakse mis tahes 

liikmesriigi õigusakte. 

Aruandes esitatakse ka käesoleva artikli 

lõikes 2 osutatud teave eraldi iga 

väljaspool liitu asuva maksujurisdiktsiooni 

kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Aruandes esitatakse lõikes 2 osutatud 

teave muude maksjurisdiktsioonide kohta 

koondatult. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48c – lõige 5 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tulumaksuteavet käsitlev auanne 

avaldatakse ja tehakse veebisaidil 

kättesaadavaks vähemalt ühes Euroopa 

Liidu ametlikus keeles. 

5. Tulumaksuteavet käsitlev aruanne 

avaldatakse ühist vormi järgides, mis on 

kättesaadav avatud andmete vormingus, ja 

tehakse veebisaidil kättesaadavaks 

vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus 

keeles. Samal päeval esitab äriühing 

ühtlasi aruande komisjoni hallatavas 

avalikus registris. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48e – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

direktiivi artikli 48b lõikes 3 osutatud 

sidusettevõtjate haldus-, juhtimis- või 

järelevalveorgani liikmed ja isikud, kes 

vastutavad käesoleva direktiivi artikli 48b 

lõikes 4 osutatud filiaalide direktiivi 

89/666/EMÜ artiklis 3 sätestatud 

vorminõuete täitmise avalikustamise eest, 

ning kes tegutsevad siseriiklike 

õigusaktidega antud pädevuste piires, 

vastutavad ühiselt selle tagamise eest, et 

nende teadmiste ja võimete piires 
koostatakse, avaldatakse ja tehakse 

kättesaadavaks tulumaksuteavet käsitlev 

aruanne kooskõlas artiklitega 48b, 48c ja 

48d. 

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

direktiivi artikli 48b lõikes 3 osutatud 

sidusettevõtjate haldus-, juhtimis- või 

järelevalveorgani liikmed ja isikud, kes 

vastutavad käesoleva direktiivi artikli 48b 

lõikes 4 osutatud filiaalide direktiivi 

89/666/EMÜ artiklis 13 sätestatud 

vorminõuete täitmise avalikustamise eest, 

ning kes tegutsevad siseriiklike 

õigusaktidega antud pädevuste piires, 

vastutavad ühiselt selle tagamise eest, et 

koostatakse, avaldatakse ja tehakse 

kättesaadavaks tulumaksuteavet käsitlev 

aruanne kooskõlas artiklitega 48b, 48c ja 

48d. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48g  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 48g välja jäetud 

Liidu ühine loetelu teatavate 

maksujurisdiktsioonide kohta 

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

49 seoses liidu ühise loetelu koostamisega 

teatavate maksujurisdiktsioonide kohta. 

Kõnealune loetelu peab põhinema 

maksujurisdiktsioonide hindamisele, mis 

ei vasta järgmistele kriteeriumidele: 

 

(1)  läbipaistvus ja teabevahetus, 

sealhulgas teabevahetus taotluse alusel ja 

finantskontode andmete automaatne 

vahetamine; 

 

(2)  õiglane maksukonkurents;  

(3)  G20 ja/või OECD kehtestatud 

standardid; 

 

(4)  muud asjakohased standardid, 

sealhulgas rahapesuvastase töökonna 

kehtestatud standardid. 

 

Komisjon vaatab loetelu korrapäraselt 

läbi ja vajaduse korral muudab seda, et 

võtta arvesse uusi asjaolusid. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 48j (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 48j 

 Ühine vorm aruande jaoks 

 Komisjon sätestab rakendusaktide abil 

ühise vormi, millele viitavad artikli 48b 

lõiked 1, 3, 4 ja 6 ning artikli 48c lõige 5. 

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 50 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

Or. en 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2013/34/EL 

Artikkel 49 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Artiklit 49 muudetakse järgmiselt: välja jäetud 

(a)  Lõiked 2 ja 3 asendatakse 

järgmisega: 

 

„2.  Artikli 1 lõikes 2, artikli 3 lõikes 

13, artikli 46 lõikes 2 ja artiklis 48g 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates artiklis 54 osutatud 

kuupäevast. 

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 1 lõikes 2, artikli 3 lõikes 13, 

artikli 46 lõikes 2 ja artiklis 48g osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimise. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. ” 

 

(b)  Lisatakse lõige 3a:  

„3 a.  Enne delegeeritud õigusakti  
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vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

liikmesriikide määratud ekspertidega 

kooskõlas [kuupäev] 

institutsioonidevahelise kokkuleppega 

parema õigusloome kohta. ” 

(c) Lõige 5 asendatakse järgmisega:  

„5.  Artikli 1 lõike 2, artikli 3 lõike 13, 

artikli 46 lõike 2 ja artikli 48g alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväiteid. Kõnealust 

ajavahemikku pikendatakse Euroopa 

Parlamendi või nõukogu taotluse korral 

kahe kuu võrra. ” 

 

Or. en 
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SELETUSKIRI 

 

Avalik aruandlus riikide lõikes, mis käsitleb maksunduse jaoks asjakohaseid äriühingu 

andmeid, on oluline osa võitluses rahvusvahelise maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamise vältimisega ning maksusüsteemide võidujooksuga madalamate maksude 

suunas. Kuid selle direktiivi hüved ulatuvad palju kaugemale. Seoses liikuvuse ja 

ülemaailmse ning üleeuroopalise majandustegevuse kasvuga on läbipaistvus avalikustamise 

mõttes tugeva äriühingu üldjuhtimise eeltingimus ja vahend ettevõtjate sotsiaalse vastutuse 

parandamiseks. 

 

Praegu ei saa kodanikud kasutada ettevõtjate avaldatud aruandeid isegi selleks, et teha 

kindlaks, kas rahvusvahelised äriühingud tegutsevad nende maksujurisdiktsioonides. Sellal 

kui rahvusvahelised äriühingud kasvavad keerulisemaks ja sageli kahjuks vähem 

läbipaistvaks, muutub probleem suuremaks. Enamik riike kasutab rahvusvahelisi 

raamatupidamisstandardeid. Seetõttu saab avalikust aruandlusest riikide lõikes kulutõhus viis 

luua muutust ülemaailmse äriühingute läbipaistvuse vallas meie kogukondade, sealhulgas 

kodanike, aktsionäride, maksuametite, investorite ja ökonomistide kasuks ning see annab 

neile vahendi, millega valitsused ja rahvusvahelised äriühingud vastutama panna.  

 

Raportöörid on veendunud, et lisaks maksunduse ja äriühingute vastutusega seotud 

eesmärkidele on see direktiiv ühtlasi vahend ka selleks, et tugevdada töötajate õigusi teabele 

ja konsulteerimisele. Avalik aruandlus tugevdab dialoogi ja edendab vastastikust usaldust 

äriühingutes, sest see saab pakkuda objektiivseid ja usaldusväärseid andmeid äriühingute 

olukorra kohta, tõstes sel viisil kõigi sidusrühmade, sealhulgas töötajate hulgas teadlikkust 

kohandamisvajadustest. Samuti edendab see töötajate kaasatust äriühingu toimimisse ja 

tulevikku ning suurendab selle konkurentsivõimet. 

 

Euroopa Parlament on pikka aega kutsunud üles looma avalikku aruandlust riikide lõikes. 

Juba 2011. aastal võttis ta vastu oma seisukoha riikide lõikes aruandluse kohta, märkides, et 

finantsaruandluse kvaliteet on ülimalt tähtis selleks, et tulemuslikult võidelda maksudest 

kõrvalehoidumise vastu, ja et sellest saavad võrdselt kasu kõikide majandusharude sektorid, 

aidates sellega kaasa hea valitsemistava levikule maailmas. 2014. aastal sai aruandlusest 

riikide lõikes osa arutelust mittefinantsaruandluse direktiivi raamistikus. Lõpuks, kui 

aktsionäride õiguste reformi raportöör Sergio Cofferati tegi jõupingutusi avaliku riikide lõikes 

aruandluse lisamiseks raamatupidamisdirektiivi, otsustas komisjon esitada konkreetse 

ettepaneku selle küsimuse kohta raamatupidamisdirektiivi muutmisakti vormis. Kõnealune 

raamatupidamisdirektiivi muudatusettepanek võib mängida ülimalt tähtsat rolli ettevõtjate 

aruandluses. 

 

Raportöörid teevad ettepaneku suurendada läbipaistvust seoses teabega, mida äriühingud 

peaksid esitama, ja soovitavad komisjoni teksti alljärgnevaid peamisi parandusi. 

 

• Arvestades kokkulepet parema õigusloome kohta tuleb vältida äriühingute ja rühmade 

uute kategooriate kehtestamist. Kõnealune raamatupidamisdirektiivi muudatusettepanek 

tuleks viia vastavusse raamatupidamisdirektiivi loogikaga. Künnised mikro-, väikeste ja 

keskmise suurusega ning suurettevõtjate jaoks on ammu määratletud. See kontseptsioon 

ulatub tagasi 1978. aasta 4. äriühinguõiguse direktiivini. Vajadust uute künniste kehtestamise 
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järele ei ole komisjon seni rahuldavalt põhjendanud. Kuna VKEdel ei ole vahendeid, et 

investeerida fiktiivsetesse äriühingu struktuuridesse kasumi kunstlikuks ümberpaigutamiseks, 

tõugatakse neid rahvusvaheliste äriühingute suhtes ebasoodsa konkurentsiolukorra suunas. 

Tugeva ühtse turu tagamiseks on väga oluline luua õiglane, tõhus, läbipaistev ja 

majanduskasvu soodustav ühine äriühingute aruandlussüsteem, mis lähtuks põhimõttest, et 

kasumit tuleks maksustada riigis, kus see luuakse. Seetõttu tuleks suurtele kontsernidele, nagu 

artikli 3 lõikes 7 määratletud, ja kõigile suurettevõtjatele, nagu artikli 3 lõikes 4 määratletud, 

kohaldada uusi avalikustamisnõudeid.  

 

• Raportöörid leiavad, et sobimatu oleks piirata käesoleva direktiivi reguleerimisala ELi 

liikmesriikide ja maksuparadiisidega seotud teabega, ja seetõttu vaatamata sellele, et 

põhimõtteliselt ei oleks nad vastu mõttele luua selgete kriteeriumide põhjal ELi 

maksuparadiiside must nimekiri, teevad nad ettepaneku, et rahvusvahelised äriühingud 

peaksid pakkuma teavet oma tegevuse kohta iga jurisdiktsiooni kohta, kus nad tegutsevad, ka 

väljaspool Euroopa Liitu. Sellise teabe avalikustamine ei ole sanktsioon koostööd 

mittetegevate jurisdiktsioonide jaoks, vaid pigem eeltingimus hästitoimival ühtsel turul 

tegutsevate jurisdiktsioonide jaoks.  

 

• Selleks, et suurendada avalikku kontrolli ja ülemaailmset äriühingute läbipaistvust, 

leiavad raportöörid, et rahvusvahelised äriühingud peaksid avaldama asjakohase teabe kõigi 

maailma riikide kohta, kus nad tegutsevad, nii et makse makstakse seal, kus kasumit tegelikult 

luuakse. Raportööride üleskutse avaldada agregeerimata andmed on kooskõlas ELi 

poliitikavaldkondade sidususega arengu osas, sest selle eesmärk on edendada maksukuulekust 

ja anda arenguriikidele tulemuslikku abi, et saada juurdepääs nendele maksutuludele. 

 

• Raportöörid leiavad, et on väga oluline, et väljaande vorm võimaldaks andmete 

võrdlemist, ja seetõttu teevad ettepaneku kõigi käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate äriühingute aruandlusdokumentide vormi standardimise kohta. 

 

Kokkuvõtteks sooviksid raportöörid rõhutada, kui tähtis on ühtse turu nõuetekohase 

toimimise jaoks kooskõlastatud ja ühtlustatud käsitlusviis äriühingute aruandlussüsteemide 

rakendamisele. Sellega seoses soovivad raportöörid rõhutada taaskord, et rahvusvaheliste 

äriühingute tegevuse suurem läbipaistvus on oluline selleks, et lõpetada kasumi 

ümberpaigutamine, mida tehakse mitme mehhanismi abil, nagu fiktiivsed äriühingud, 

patentidega seotud maksusoodustused ja siirdehindade kasutamine, ning samuti 

õigussüsteemide vahelised ebaterved maksukonkurentsi tavad, mida liiga sageli on kasutatud 

kodanike, eelkõige maksumaksjate, töötajate ja VKEde kahjuks. 

 


