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LÜHISELGITUS 

I. Sissejuhatus 

 

Kõnealuse ettepanekuga ja ettepanekuga võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (2016/0336 (CNS)) käivitati taas 

komisjoni 2011. aasta algatus äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi 

kehtestamiseks ELis. Kõnealuse kahe ettepaneku eesmärk on luua selles valdkonnas ELi 

õigusaktid, mis sobivad majanduskeskkonnale, mis on muutunud üleilmsemaks, 

mobiilsemaks ja digitaalsemaks ning kus liikmesriikidel on üha raskem ühepoolsete 

meetmetega võidelda tulemuslikult agressiivse maksuplaneerimise tavade vastu, et kaitsta 

oma riigi maksubaasi kahanemise eest ja võidelda kasumi ümberpaigutamise vastu. 

 

II. Konsolideerimise tulemuslik rakendamine 

 

Äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi rakendamine on väga tähtis võitluses, 

mida peetakse selleks, et saavutada maksustamise valdkonnas ettevõtjatevaheline õiglus nii 

ELis kui ka väljaspool seda. Üheks peamiseks ohuks maksualasele õiglusele on kasumi 

ümberpaigutamise laialt levinud tava. Äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi 

täielik rakendamine võimaldab tulu omistamist seal, kus väärtus loodi, tehes seda valemi abil, 

mis põhineb kolmel võrdse kaaluga teguril, mis on agressiivse maksuplaneerimise tavade 

suhtes vastupanuvõimelisemad kui siirdehinnad. Seeläbi saaks kõrvaldada riikide 

maksusüsteemides esinevad lüngad, eelkõige siirdehinnad, millest on tingitud umbes 70 % 

kogu ELis toimuvast kasumi ümberpaigutamisest, ning astuda suure sammu õiglase, tõhusa ja 

läbipaistva maksusüsteemi suunas. Järelikult tuleks kõnealust kahte ettepanekut käsitleda 

paketina ja rakendada neid koos, et saavutada suurem maksualane õiglus. Äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas tuleks kehtestada 2020. aasta lõpuks. 

 

Seoses meie maksustamissüsteemide üldise õiglusega peavad äriühingud kandma oma osa 

koormusest ja seetõttu on oluline, et uued maksuvabastused ei kahandaks maksubaasi. 

Toetada tuleb meetmeid, millega ergutatakse erasektori üksusi investeerima reaalmajandusse, 

sest praegune ELis esinev investeeringute puudujääk on üks peamine liidu majandusliku 

nõrkuse põhjus. Siiski tuleb läbimõeldult välja töötada äriühingute maksusoodustused, mida 

tuleb rakendada üksnes juhul, kui nende positiivne mõju töökohtadele ja majanduskasvule on 

tõendatav ning uute maksustamissüsteemi lünkade tekitamise oht on välistatud. Seetõttu 

tuleks innovatsiooni ja investeeringuid edendada riigitoetuste, mitte maksuvabastuste abil. 

 

Selleks et võidelda tulemuslikult agressiivse maksuplaneerimise struktuuride vastu ja vältida 

kahe paralleelse maksusüsteemi teket, peaks äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas olema kohustuslik kõikidele äriühingutele, välja arvatud VKEdele, nagu on 

määratletud 1978. aastal vastu võetud neljandas äriühinguõiguse direktiivis. Seega ei ole 

tulevikus näiteks naabrist lihunik või väikesed alustavad äriühingud, kes on eriti 

innovatiivsed, kohustatud äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi kasutusele 

võtma. Kuna VKEdel puuduvad vahendid kasumi kunstliku ümberpaigutamise eesmärgil 

varifirmade struktuuridesse investeerimiseks, tõugatakse nad hargmaiste ettevõtjatega 

võrreldes ebasoodsamasse konkurentsiolukorda. Tugeva ühtse turu tagamiseks on väga 

oluline kehtestada õiglane, tõhus, läbipaistev ja majanduskasvu soodustav äriühingu 
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tulumaksu ühtse maksubaasi süsteem, milles lähtutakse põhimõttest, et kasum tuleks 

maksustada riigis, kus see luuakse. 

 

Võttes arvesse ettevõtluskeskkonna digitaalset muutust, tuleb määratleda digitaalse äriüksuse 

mõiste. Äriühinguid, kes teenivad teatavas liikmesriigis tulu selles liikmesriigis füüsilist 

tegevuskohta omamata, tuleb kohelda samal viisil kui äriühinguid, kellel on füüsiline 

tegevuskoht. Seetõttu tuleb CCCTBd kohaldada ka digitaalsete äriühingute suhtes. 

 

III. Äriühingu tulumaksu miinimummäära kehtestamine ettepanekus 

 

Ühtne ja õiglane äriühingu tulumaksu miinimummäär on ainuke viis, mis võimaldab tagada 

võrdse ja õiglase kohtlemise mitmesuguste ELis äritegevuses osalejate vahel ning 

maksukohustuslaste ulatuslikumas kogukonnas. Niisuguse miinimummäära kehtestamata 

jätmise tagajärjeks on üksnes olukord, kus võistlus madalaimate maksumäärade saavutamise 

nimel muutub pingelisemaks. Äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi 

olemasolu tähendab seda, et liikmesriigid ei saa enam üksteisega maksubaaside alal 

konkureerida ja seetõttu suurenevad majanduslikud stiimulid konkureerida maksumäärade 

alal. Keskmiselt on ELis äriühingu tulumaks alates 1990. aastatest vähenenud 35 %-lt 

praegusele 22,5 %-le. Et teha ELi tasandil lõpp võistlusele madalaimate äriühingu tulumaksu 

määrade saavutamise nimel, tuleb kehtestada äriühingu tulumaksu miinimummäär, milleks on 

25 %. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

 Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Äriühingud, kes soovivad liidu sees 

teha piiriüleselt äri, seisavad silmitsi tõsiste 

takistuste ja turumoonutustega, mis on 

tingitud 28 erinevast äriühingu tulumaksu 

süsteemist. Lisaks on maksuplaneerimise 

struktuurid aja jooksul muutunud 

keerukamaks, kuna need arenevad 

erinevate maksujurisdiktsioonide üleselt ja 

kasutavad äriühingute maksukohustuse 

vähendamiseks tõhusalt ära 

maksusüsteemides olevaid nüansse või 

kahe või enama maksusüsteemi ebakõlasid. 

Kuigi niisugused olukorrad toovad välja 

puudused, mis on oma olemuselt täiesti 

(1) Äriühingud, kes soovivad liidu sees 

teha piiriüleselt äri, seisavad silmitsi tõsiste 

takistuste ja turumoonutustega, mis on 

tingitud 28 erinevast äriühingu tulumaksu 

süsteemist. Lisaks on maksuplaneerimise 

struktuurid aja jooksul muutunud 

agressiivsemaks ja keerukamaks, kuna 

need arenevad erinevate 

maksujurisdiktsioonide üleselt ja kasutavad 

äriühingute maksukohustuse 

vähendamiseks tõhusalt ära 

maksusüsteemides olevaid nüansse või 

kahe või enama maksusüsteemi ebakõlasid. 

Kuigi niisugused olukorrad toovad välja 
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erinevad, loovad need ka tõkkeid, mis 

takistavad siseturu nõuetekohast toimimist. 

Nimetatud probleemide kõrvaldamiseks 

tuleks seega käsitleda mõlemat liiki turu 

puudujääke. 

puudused, mis on oma olemuselt täiesti 

erinevad, loovad need ka tõkkeid, mis 

takistavad siseturu nõuetekohast toimimist. 

Üleilmsemas, mobiilsemas ja 

digitaalsemas majandusraamistikus tuleks 

nimetatud probleemide kõrvaldamiseks 

seega käsitleda mõlemat liiki turu 

puudujääke, ühtlustades liidus äriühingu 

tulumaksubaasi ning luues õiglasema ja 

ühtlasema ettevõtluskeskkonna, kus 

äriühingud saavad tegutseda. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Nagu on märgitud 16. märtsi 2011. 

aasta ettepanekus võtta vastu nõukogu 

direktiiv äriühingute tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksustamisbaasi 

(CCCTB) kohta,1 lihtsustaks äriühingute 

maksustamise süsteem, milles käsitatakse 

liitu äriühingute maksubaasi arvutamisel 

ühtse turuna, liidu residendist äriühingute 

piiriülest tegevust ja aitaks saavutada 

eesmärki muuta liit rahvusvaheliste 

investeeringute jaoks 

konkurentsivõimelisemaks. 2011. aasta 

ettepanek CCCTB kohta keskendus 

eesmärgile hõlbustada ettevõtjate 

äritegevuse laiendamist liidu siseselt. 

Lisaks sellele eesmärgile tuleks arvesse 

võtta ka seda, et CCCTB võib olla väga 

tõhus siseturu toimimise parandamisel, 

võideldes maksudest hoidumise skeemide 

kasutamisega. Seetõttu tuleks CCCTB 

algatus uuesti käivitada, et oleks võimalik 

võrdsetel alustel käsitleda nii 

ettevõtlustegevuse soodustamist kui ka 

algatuse eesmärki võidelda maksudest 

kõrvalehoidumisega. Niisugune 

lähenemisviis on parim vahend siseturu 

toimimise moonutuste kõrvaldamiseks. 

(3) Nagu on märgitud 16. märtsi 2011. 

aasta ettepanekus võtta vastu nõukogu 

direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksustamisbaasi 

(CCCTB) kohta,1 lihtsustaks äriühingute 

maksustamise süsteem, milles käsitatakse 

liitu äriühingute maksubaasi arvutamisel 

ühtse turuna, liidu residendist äriühingute 

piiriülest tegevust ja aitaks saavutada 

eesmärki muuta liit rahvusvaheliste 

investeeringute jaoks 

konkurentsivõimelisemaks. 2011. aasta 

ettepanek CCCTB kohta keskendus 

eesmärgile hõlbustada ettevõtjate 

äritegevuse laiendamist liidu siseselt. 

Lisaks sellele eesmärgile tuleks arvesse 

võtta ka seda, et CCCTB võib olla väga 

tõhus siseturu toimimise parandamisel, 

võideldes maksudest hoidumise skeemide 

kasutamisega. Seetõttu tuleks CCCTB 

algatus uuesti käivitada, et oleks võimalik 

võrdsetel alustel käsitleda nii 

ettevõtlustegevuse soodustamist kui ka 

algatuse eesmärki võidelda maksudest 

kõrvalehoidumisega. Kui CCCTBd on 

hakatud rakendama kõikides 

liikmesriikides, tagaks see maksude 

maksmise seal, kus kasum tekib. 

Niisugune lähenemisviis on parim vahend 
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siseturu toimimise moonutuste 

kõrvaldamiseks. 

________________ ________________ 

1 3. oktoobri 2011. aasta nõukogu direktiivi 

ettepanek COM (2011) 121 final/2 

äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi kohta. 

1 3. oktoobri 2011. aasta nõukogu direktiivi 

ettepanek COM (2011) 121 final/2 

ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksustamisbaasi kohta. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Arvestades vajadust tegutseda 

kiiresti, et tagada siseturu nõuetekohane 

toimimine, muutes selle ühelt poolt 

kaubanduse ja investeeringute jaoks 

soodsamaks ja teiselt poolt maksustamise 

vältimise skeemide suhtes 

vastupidavamaks, tuleb mahukas CCCTB 

algatus jagada kaheks eraldi ettepanekuks. 

Esimeses etapis tuleb kokku leppida 

äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi käsitlevates ühistes 

eeskirjades, enne kui teises etapis tegelda 

konsolideerimisega. 

(4) Arvestades vajadust tegutseda 

kiiresti, et tagada siseturu nõuetekohane 

toimimine, muutes selle ühelt poolt 

kaubanduse ja investeeringute jaoks 

soodsamaks ja teiselt poolt maksustamise 

vältimise skeemide suhtes 

vastupidavamaks, tuleb mahukas CCCTB 

algatus jagada kaheks eraldi ettepanekuks. 

Esimeses etapis tuleb kokku leppida 

äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi käsitlevates ühistes 

eeskirjades, enne kui teises etapis tegelda 

konsolideerimisega. Äriühingu tulumaksu 

ühtse maksubaasi (CCTB) rakendamine 

ilma konsolideerimiseta ei lahendaks aga 

kasumi ümberpaigutamise probleemi. 

Seetõttu on oluline, et konsolideerimist 

hakataks kohaldama kõikides 

liikmesriikides alates 1. jaanuarist 2021. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Paljud agressiivse 

maksuplaneerimise struktuurid toimuvad 

üldiselt piiriüleses kontekstis, millest 

järeldub, et osalevatel gruppidel on 

(5) Selleks et võidelda tulemuslikult 

agressiivse maksuplaneerimise 

struktuuride vastu ja vältida kahe 

paralleelse maksusüsteemi teket, peaksid 
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olemas minimaalsed vahendid. Lähtudes 

sellest eeldusest ning proportsionaalsuse 

huvides peaksid ühtset maksubaasi 

käsitlevad eeskirjad olema kohustuslikud 

ainult äriühingutele, mis kuuluvad olulise 

suurusega gruppi. Seetõttu tuleks 

kehtestada suurusega seotud lävi, 

lähtudes selle grupi konsolideeritud 

kogutulust, kes konsolideeritud 

finantsaruande esitab. Et tagada ühtsus 

CCCTB algatuse kahe etapi vahel, tuleks 

ühtset tulumaksubaasi käsitlevad eeskirju 

kohaldada ka äriühingute suhtes, keda 

käsitatakse grupina siis, kui algatus 

täielikult ellu viiakse. Selleks et paremini 

täita siseturul kaubanduse ja 

investeeringute hõlbustamise eesmärki, 

peaksid äriühingu tulumaksu ühtse 

maksubaasi eeskirjad olema ühe valikuna 

kättesaadavad ka äriühingutele, mis 

nendele kriteeriumidele ei vasta. 

ühtset maksubaasi käsitlevad eeskirjad 

olema kohustuslikud kõikidele 

äriühingutele, välja arvatud VKEdele. 

Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ning suurte ettevõtjate künnised on 

kindlaks määratud neljandas nõukogu 

direktiivis 78/660/EMÜ (neljas 

äriühinguõiguse direktiiv)1 a. Kuna 

VKEdel puuduvad vahendid kasumi 

kunstliku ümberpaigutamise eesmärgil 

varifirmade struktuuridesse 

investeerimiseks, on nad hargmaiste 

ettevõtjatega võrreldes ebasoodsamas 

konkurentsiolukorras. Tugeva siseturu 

tagamiseks on väga oluline kehtestada 

õiglane, tõhus, läbipaistev ja 

majanduskasvu soodustav äriühingu 

tulumaksu ühtse maksubaasi süsteem, 

milles lähtutakse põhimõttest, et kasum 

maksustatakse riigis, kus see luuakse. Et 

tagada ühtsus CCCTB algatuse kahe etapi 

vahel, tuleks ühtset tulumaksubaasi 

käsitlevaid eeskirju kohaldada ka 

äriühingute suhtes, keda käsitatakse 

kontsernina siis, kui algatus täielikult ellu 

viiakse. Selleks et paremini täita siseturul 

kaubanduse ja investeeringute 

hõlbustamise eesmärki, peaksid äriühingu 

tulumaksu ühtse maksubaasi eeskirjad 

olema ühe valikuna kättesaadavad ka 

äriühingutele, mis nendele kriteeriumidele 

ei vasta. 

 ______________ 

 1 a Neljas nõukogu 25. juuli 1978. aasta 

direktiiv, mis põhineb asutamislepingu 

artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb 

teatavat liiki äriühingute 

raamatupidamise aastaaruandeid, EÜT L 

222, 14.8.1978. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) On vaja määratleda püsiva 

tegevuskoha mõiste, mis asub liidus ja 

kuulub maksumaksjale, kes on ELis 

maksuresident. Eesmärk on tagada, et 

kõigil asjaomastel maksumaksjatel oleks 

ühine arusaam, ning välistada erinevatest 

määratlustest tulenevad ebakõlad. 

Vastupidiselt ei peetud ühise määratluse 

esitamist oluliseks selliste püsivate 

tegevuskohtade puhul, mis asuvad 

kolmandas riigis, või asuvad liidus, kuid 

kuuluvad maksumaksjale, kes on 

maksuresident mõnes kolmandas riigis. 

See mõõde jäetakse kahepoolsete 

maksulepingute ja riiklike õigusaktide 

käsitleda, kuna sellel on keeruline 

koostoime rahvusvaheliste lepingutega. 

(6) On vaja määratleda püsiva 

tegevuskoha mõiste, mis asub liidus ja 

kuulub maksumaksjale, kes on ELis 

maksuresident. Eesmärk on tagada, et 

kõigil asjaomastel maksumaksjatel oleks 

ühine arusaam, ning välistada erinevatest 

määratlustest tulenevad ebakõlad. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Võttes arvesse ettevõtluskeskkonna 

digitaalset muutust, tuleb määratleda 

digitaalse äriüksuse mõiste. Äriühinguid, 

kes teenivad teatavas liikmesriigis tulu 

selles liikmesriigis füüsilist tegevuskohta 

omamata, kuid kellel on selles 

liikmesriigis kindlad tulud, tuleks kohelda 

samal viisil kui äriühinguid, kellel on 

füüsiline tegevuskoht. Seetõttu tuleks 

CCCTBd kohaldada ka digitaalsete 

ettevõtete suhtes. 
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Muudatusettepanek  7 

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) Toetada tuleks meetmeid, millega 

ergutatakse erasektori üksusi 

investeerima reaalmajandusse, sest 

praegune liidus esinev investeeringute 

puudujääk on üks peamine liidu 

majandusliku nõrkuse põhjus. Samal ajal 

tuleb läbimõeldult välja töötada 

äriühingute maksusoodustused, mida 

tuleb rakendada üksnes juhul, kui nende 

positiivne mõju töökohtadele ja 

majanduskasvule on tõendatav ning uute 

maksustamissüsteemi lünkade tekitamise 

oht on välistatud. Seetõttu tuleks 

innovatsiooni ja investeeringuid edendada 

kõigile võrdselt kättesaadavate 

riigitoetuste, mitte maksuvabastuste abil. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Asjaolu, et laenuintressid on 

maksumaksja maksubaasist 

mahaarvatavad, kuid see ei kehti kasumi 

jaotamise korral, tekitab 

laenuvahenditega rahastamisele selge 

eelise omakapitali kaudu rahastamise ees. 

Võttes arvesse, et selline olukord tekitab 

ettevõtjatele võlgu, on oluline sätestada 

meetmed, mis neutraliseerivad praeguse 

kallutatuse, mis pärsib omakapitaliga 

rahastamist. Seoses sellega on kavas 

välja jäetud 
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maksumaksjatele anda toetust 

majanduskasvuks ja investeeringuteks, 

mille kohaselt võib omakapitali 

suurendamise teatavatel tingimustel oma 

maksubaasist maha arvata. Seega on 

oluline tagada, et süsteem ei saa kahju 

kaskaadiefektist ning seetõttu oleks 

vajalik jätta välja maksustamisväärtus 

maksumaksja osalustes sidusettevõtjates. 

Et muuta toetuste süsteem piisavalt 

kindlaks, tuleks kehtestada ka 

maksustamise vältimise vastased 

eeskirjad. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Vältimaks kõrgemate 

maksumääradega jurisdiktsioonide 

maksubaasi kahanemist kasumi 

ümberpaigutamise tõttu kõrgete 

siirdehindade kaudu madalamate 

maksumääradega riikidesse, peaks 

maksumaksja ja temaga seotud 

ettevõtja(te) tehingute puhul kasutama 

hindade kohandamist kooskõlas 

reaalturuväärtuse põhimõttega, mis on 

üldiselt kohaldatav kriteerium. 

(14) Vältimaks kõrgemate 

maksumääradega jurisdiktsioonide 

maksubaasi kahanemist kasumi 

ümberpaigutamise tõttu kõrgete 

siirdehindade kaudu madalamate 

maksumääradega riikidesse, peaks 

maksumaksja ja temaga seotud 

ettevõtja(te) tehingute puhul kasutama 

hindade kohandamist kooskõlas 

reaalturuväärtuse põhimõttega, mis on 

üldiselt kohaldatav kriteerium. Selle 

tulemusena saaks kõrvaldada riikide 

maksusüsteemides esinevad lüngad, mis 

on eelkõige seotud siirdehindadega ja 

millest on tingitud ligi 70 % kogu liidus 

toimuvast kasumi ümberpaigutamisest, 

ning astuda suure sammu õiglase, tõhusa 

ja läbipaistva maksusüsteemi suunas. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke 

parandada siseturu toimimist 

rahvusvaheliste maksustamise vältimise 

tavadega võitlemise ning ELis ettevõtluse 

piiriülese laienemise hõlbustamisega ei ole 

võimalik piisaval määral saavutada, kui 

liikmesriigid tegutsevad eraldi ja eri viisil, 

sest nende eesmärkide saavutamiseks on 

vaja kooskõlastatud tegevust, on neid 

eesmärke võimalik – tulenevalt sellest, et 

direktiivis käsitletakse siseturu puudusi, 

mis tulenevad erisustest siseriiklikes 

maksueeskirjades, mis mõjutavad siseturgu 

ja takistavad piiriülest tegevust – paremini 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale, võttes 

eriti arvesse seda, et direktiivi kohustuslik 

kohaldamisala on piiratud teatavat suurust 

ületavate gruppidega. 

(21) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke 

parandada siseturu toimimist 

rahvusvaheliste maksustamise vältimise 

tavadega võitlemise ning ELis ettevõtluse 

piiriülese laienemise hõlbustamisega ei ole 

võimalik piisaval määral saavutada, kui 

liikmesriigid tegutsevad eraldi ja eri viisil, 

sest nende eesmärkide saavutamiseks on 

vaja kooskõlastatud tegevust, on neid 

eesmärke võimalik – tulenevalt sellest, et 

direktiivis käsitletakse siseturu puudusi, 

mis tulenevad erisustest siseriiklikes 

maksueeskirjades, mis mõjutavad siseturgu 

ja takistavad piiriülest tegevust – paremini 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale, võttes 

eriti arvesse seda, et direktiivi kohustuslik 

kohaldamisala on piiratud teatavat suurust 

ületavate gruppidega. Kavandatud 

meetmed ei lähe kaugemale äriühingu 

tulumaksubaasi ühtlustamisest, mis on 

vajalik siseturgu moonutavate takistuste 

kõrvaldamiseks. Lisaks annab selline 

järkjärguline kava liikmesriikidele õiguse 

määrata ise kindlaks oma maksutulude 

soovitud summa, et saavutada 

eelarvepoliitika eesmärgid. Samal ajal ei 

mõjutata see liikmesriikide õigust 

kehtestada ise äriühingu tulumaksu määr. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva direktiiviga 

kehtestatakse teatavate äriühingute ühtse 

maksubaasi süsteem ning sätestatakse 

1. Käesoleva direktiiviga 

kehtestatakse teatavate äriühingute ühtse 

maksubaasi süsteem ning sätestatakse 
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eeskirjad kõnealuse baasi arvutamiseks. eeskirjad kõnealuse baasi arvutamiseks, 

sealhulgas meetmed maksustamise 

vältimise ärahoidmiseks ja sätted 

väljapakutud maksusüsteemi 

rahvusvahelise mõõtme kohta. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

äriühingute suhtes, kes on asutatud 

liikmesriigi seaduste alusel, sealhulgas 

nende püsivate tegevuskohtade suhtes 

teistes liikmesriikides, kui kõik järgmised 

tingimused on täidetud: 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

äriühingute suhtes, kes on asutatud 

liikmesriigi seaduste alusel, sealhulgas 

nende püsivate tegevuskohtade ja 

digitaalsete äriüksuste suhtes teistes 

liikmesriikides, kui kõik järgmised 

tingimused on täidetud: 

 

Muudatusettepanek  13 

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 kontserni, mille 

konsolideeritud kogutulu ületab 

asjaomasele majandusaastale eelneva 

aasta jooksul 40 000 000 eurot; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 

äriühingu suhtes, mis on asutatud 

kolmanda riigi õigusaktide kohaselt seoses 

püsivate tegevuskohtadega, mis asuvad 

ühes või mitmes liikmesriigis, kui äriühing 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 

äriühingu suhtes, mis on asutatud 

kolmanda riigi õigusaktide kohaselt seoses 

püsivate tegevuskohtadega, mis asuvad 

ühes või mitmes liikmesriigis, ning seoses 
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vastab tingimustele, mis on sätestatud lõike 

1 punktides b–d. 
ühes või mitmes liikmesriigis tekkinud 

tuludega, kui äriühing vastab tingimustele, 

mis on sätestatud lõike 1 punktides b–d.  

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

ka ettevõtete suhtes, mis on asutatud 

kolmanda riigi õigusaktide kohaselt 

seoses nende digitaalsete äriüksustega, 

mille tegevus on konkreetselt suunatud 

liikmesriigi tarbijatele või ettevõtjatele või 

mis saavad põhimõtteliselt oma tulu 

liikmesriigis toimuvast tegevusest, kui 

ettevõte vastab tingimustele, mis on 

sätestatud lõike 1 punktides b–d. Et teha 

kindlaks, kas digitaalse äriüksuse tegevus 

on konkreetselt suunatud liikmesriigi 

tarbijatele või ettevõtjatele, võetakse 

arvesse pakutavate kaupade ja teenuste 

tarbijate ja tarnijate füüsilist asukohta 

kooskõlas OECD maksubaasi kahanemise 

ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) 1. 

meetmega. Kui seda ei ole võimalik 

kindlaks teha, tuleb pöörata tähelepanu 

asjaolule, kas digitaalne äriüksus teostab 

oma äritegevust liikmesriigi või liidu 

tippdomeeni all, või mobiilirakendustel 

põhineva äritegevuse puhul sellele, kas 

digitaalne äriüksus levitab oma rakendust 

liikmesriigi mobiilirakenduse 

levituskeskuse konkreetse osa kaudu või 

kas äritegevust teostatakse domeeni all, 

mille puhul on näiteks liikmesriikide, 

piirkondade või linnade nimede 

kasutamisest tulenevalt selge, et digitaalse 

äriüksuse tegevus on suunatud 

liikmesriigi tarbijatele või ettevõtjatele või 

et äritegevuse suhtes kohaldatakse 

konkreetselt liidule või liikmesriigile 

kehtivaid üldtingimusi, või kas digitaalse 

äriüksuse veebikeskkond pakub 

konkreetselt liikmesriigi tarbijatele ja 
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ettevõtjatele suunatud reklaamipinda. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 33 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) „digitaalne äriüksus“ – võttes 

arvesse OECD BEPSi tegevuskava 1. 

meedet, üksus, mis on konkreetselt 

suunatud liikmesriigi tarbijatele või 

ettevõtjatele, võttes nõuetekohaselt arvesse 

pakutavate kaupade ja teenuste tarbijate 

ja tarnijate füüsilist asukohta. Kui seda ei 

ole võimalik kindlaks teha, tuleb pöörata 

tähelepanu asjaolule, kas üksus teostab 

oma äritegevust liikmesriigi või liidu 

tippdomeeni all, või mobiilirakendustel 

põhineva äritegevuse puhul sellele, kas 

üksus levitab oma rakendust liikmesriigi 

mobiilirakenduse levituskeskuse 

konkreetse osa kaudu või kas äritegevust 

teostatakse domeeni all, mille puhul on 

näiteks liikmesriikide, piirkondade või 

linnade nimede kasutamisest tulenevalt 

selge, et üksuse tegevus on suunatud 

liikmesriigi tarbijatele või ettevõtjatele või 

et äritegevuse suhtes kohaldatakse 

konkreetselt Euroopa Liidule või 

liikmesriigile kehtivaid üldtingimusi, või 

kas üksuse veebikeskkond pakub 

konkreetselt liikmesriigi tarbijatele ja 

ettevõtjatele suunatud reklaamipinda. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 33 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 b) „tegelik äriühingu tulumaksu 

määr“ – äriühingu tulumaks, mis on 

makstud äriühingu finantsaruandes 
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esitatud tulu ja kasumi alusel. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Maksumaksjal loetakse olevat püsiv 

tegevuskoht teises liikmesriigis kui see 

liikmesriik, kus ta on maksuresident, kui 

tal on äritegevuse kindel koht kõnealuses 

teises riigis, läbi mille toimub kogu 

äritegevus või osa sellest, sealhulgas 

eelkõige: 

1. Maksumaksjal loetakse olevat püsiv 

tegevuskoht teises liikmesriigis kui see 

liikmesriik, kus ta on maksuresident, kui 

tal on äritegevuse kindel või virtuaalne 

koht kõnealuses teises riigis, läbi mille 

toimub kogu äritegevus või osa sellest, 

sealhulgas eelkõige: 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) digitaalne äriüksus. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lisaks summadele, mis on 

mahaarvatavad teadus- ja 

arenduskuludena vastavalt lõikele 2, võib 

maksumaksja iga maksuaasta kohta 

maha arvata täiendavad 50 % sellistest 

kuludest, välja arvatud materiaalse 

põhivaraga seotud kulud, mis tekkisid 

kõnealusel aastal. Nende teadus- ja 

arenduskulude puhul, mis ületavad 20 

000 000 eurot, võivad maksumaksjad 

ületavast summast maha arvata 25 %. 

välja jäetud 

Erandina esimesest lõigust võib  
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maksumaksja täiendavalt maha arvata 

100 % oma teadus- ja arenduskuludest 

kuni 20 000 000 euroni, kui maksumaksja 

vastab kõigile järgmistele tingimustele: 

a) see on noteerimata ettevõte, kus 

töötab vähem kui 50 töötajat ja selle 

aastakäive ja/või aastane bilansimaht ei 

ületa 10 000 000 eurot; 

 

b) see ei ole olnud registreeritud 

rohkem kui viis aastat. Kui maksumaksjat 

ei ole vaja registreerida, võib viieaastast 

perioodi lugeda hetkest, kui ettevõtja kas 

alustab majandustegevust või hakkab 

maksukohustuslaseks; 

 

c) see ei ole moodustatud ühinemise 

teel; 

 

d) sel ei ole ühtki sidusettevõtjat.  

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Mahaarvamiste keeld 

 Mahaarvamisi ei ole lubatud teha, kui 

nende tagajärjel oleks tegelik äriühingu 

tulumaksu määr alla 20 % tuludest, 

millest on lahutatud maksuvabad tulud. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud  
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) niisuguste soodustatud isikute 

kulud, kes asuvad riikides, mis on kantud 

maksualast koostööd mittetegevate 

jurisdiktsioonide (tuntud ka 

maksuparadiiside nime all) ELi loetellu1 a. 

 ______________ 

 1 a Nõukogus koostatav maksualast 

koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 

ELi loetelu: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-14166-2016-INIT/et/pdf 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 42 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Lõikes 1 osutatud kahjumi 

täiendavat mahaarvamist ei toimu 

kahjumi puhul, mis on tekkinud pärast 

31. detsembrit 2020. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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: 

2. Kui üksust või püsivat 

tegevuskohta peetakse lõike 1 kohaselt 

välismaiseks kontrollitavaks äriühinguks, 

siis üksuse või püsiva tegevuskoha 

jaotamata tulu on maksustatav. 

(a) finantsvaralt saadud intress või  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/et/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/et/pdf
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muu tulu; 

(b) intellektuaalomandist tulenevad 

litsentsitasud või muu tulu; 

 

(c) dividendid ja aktsiate või osade 

müügist saadud tulu; 

 

(d) kapitalirendist saadud tulu;  

(e) kindlustusest, pangandusest ja 

muust finantstegevusest saadud tulu; 

 

(f) tulu, mis on saadud arveid 

väljastavalt ettevõttelt, kes saavad müügi- 

ja teenuste osutamise tulu 

sidusettevõtjatelt ostetud ja neile müüdud 

kaupadelt ja teenustelt, lisamata mingit 

või lisades üksnes vähest majanduslikku 

väärtust. 

 

Esimest lõiku ei kohaldata välismaise 

kontrollitava äriühingu suhtes, mis 

resideerub või asub liikmesriigis või 

kolmandas riigis, mis on Euroopa 

Majanduspiirkonna lepinguosaline, kui 

välismaine kontrollita äriühing on loodud 

paikapidavatel ärilistel põhjustel, mis 

kajastavad majanduslikku tegelikkust. 

Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse 

välismaise kontrollitava äriühingu tegevust 

majanduslikku tegelikkust kajastavaks 

niivõrd, kuivõrd sellist tegevust toetavad 

vastavad töötajad, seadmed, vara ja 

ruumid. 

Esimest lõiku ei kohaldata välismaise 

kontrollitava äriühingu suhtes, mis 

resideerub või asub liikmesriigis või 

kolmandas riigis, mis on Euroopa 

Majanduspiirkonna lepinguosaline, kui 

välismaine kontrollita äriühing on loodud 

paikapidavatel ärilistel põhjustel, mis 

kajastavad majanduslikku tegelikkust. 

Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse 

välismaise kontrollitava äriühingu tegevust 

majanduslikku tegelikkust kajastavaks 

niivõrd, kuivõrd sellist tegevust toetavad 

vastavad töötajad, seadmed, vara ja 

ruumid. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Finantsettevõtjat ei käsitata lõikes 1 

osutatud välismaise kontrollitava 

äriühinguna, kui mitte rohkem kui üks 

kolmandik üksuse või püsiva tegevuskoha 

tulust lõike 2 punktides a–f sätestatud 

kategooriates tuleneb tehingutest 

maksumaksja või tema sidusettevõtjatega. 

Finantsettevõtjat ei käsitata lõikes 1 

osutatud välismaise kontrollitava 

äriühinguna, kui mitte rohkem kui üks 

kolmandik üksuse, püsiva tegevuskoha või 

digitaalse äriüksuse tulust lõike 2 

punktides a–f sätestatud kategooriates 

tuleneb tehingutest maksumaksja või tema 

sidusettevõtjatega. 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon vaatab viis aastat pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 

kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 

käesoleva direktiivi toimimise kohta. 

Komisjon vaatab viis aastat pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 

kohaldamise ja esitab nõukogule ja 

Euroopa Parlamendile aruande käesoleva 

direktiivi toimimise kohta. 
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