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Muudatusettepanek 14
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv 
ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB) kohta

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv 
ettevõtte tulumaksu vabatahtliku ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
(OCCCTB) kohta

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti suhtes, milles CCCTB tuleks muuta 
OCCCTBks.

Muudatusettepanek 15
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 115,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 115 ja 136,

Or. fr

Selgitus

Kui kohustuslik kohaldamine kõigis 27 ELi liikmesriigis ei ole võimalik, on kaks valikut minna 
üle väiksemale arvule: tõhustatud koostöö või euroala. Viide artiklile 136 lubab euroalal 
kohaldada sellist süsteemi ainult siis, kui seda soovitakse.

Muudatusettepanek 16
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse nõukogu [...] otsust [...], 
millega antakse luba tõhustatud 
koostööks ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) valdkonnas;

Or. fr

Selgitus

Kui kohustuslik kohaldamine kõigis 27 ELi liikmesriigis ei ole võimalik, on kaks valikut minna 
üle väiksemale arvule: tõhustatud koostöö või euroala. Nõukogu otsus on vajalik tõhustatud 
koostöö lubamiseks.

Muudatusettepanek 17
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Äriühingud, kes soovivad Euroopa 
Liidu sees teha piiriüleselt äri, põrkuvad 
tõsistele takistustele ja turumoonutustele, 
mis on tingitud 27st erinevast ettevõtte
tulumaksu süsteemist. Sellised takistused 
ja moonutused häirivad siseturu 
korrektset toimimist. Need vähendavad 
soovi investeerida ELis ning on vastuolus 
prioriteetidega, mis on esitatud komisjoni 
3. märtsil 2010. vastuvõetud teatisega 
„Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia”7. Samuti on need vastuolus 
konkurentsivõimelise sotsiaalse 
turumajanduse nõuetega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Äriühingud, kes soovivad Euroopa 
Liidu sees teha piiriüleselt äri, põrkuvad
tõsistele takistustele ja turumoonutustele, 
mis on tingitud 27st erinevast ettevõtte 
tulumaksu süsteemist. Sellised takistused ja 
moonutused häirivad siseturu korrektset 
toimimist. Need vähendavad soovi 
investeerida ELis ning on vastuolus 
prioriteetidega, mis on esitatud komisjoni 
3. märtsil 2010. vastuvõetud teatisega 
„Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia”7. Samuti on need vastuolus 
konkurentsivõimelise sotsiaalse
turumajanduse nõuetega.

(1) 27 riikliku ettevõtte tulumaksu 
süsteemi olemasolu ELis on kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega ja 
liikmesriikide pädevusega otseste 
maksude, sh ettevõtte tulumaksu 
maksustamisbaasi ja maksumäära(de) 
alal. Siiski võivad mõned äriühingud, kes 
soovivad Euroopa Liidu sees teha 
piiriüleselt äri, põrkuda tõsistele 
takistustele ja turumoonutustele, mis on 
tingitud 27st erinevast ettevõtte tulumaksu 
süsteemist. Sellised takistused ja 
moonutused võivad teatud tingimustel 
häirida ELi ühtse turu korrektset 
toimimist. Need võivad vähendada soovi 
investeerida ELis ning on vastuolus 
prioriteetidega, mis on esitatud komisjoni 
3. märtsil 2010 vastuvõetud teatisega 
„Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia”7. Samuti võivad need olla 
vastuolus konkurentsivõimelise ühtse turu 
nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Äriühingud, kes soovivad Euroopa 
Liidu sees teha piiriüleselt äri, põrkuvad 

(1) Äriühingud, kes soovivad Euroopa 
Liidu sees teha piiriüleselt äri, põrkuvad 
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tõsistele takistustele ja turumoonutustele, 
mis on tingitud 27st erinevast ettevõtte 
tulumaksu süsteemist. Sellised takistused ja 
moonutused häirivad siseturu korrektset 
toimimist. Need vähendavad soovi 
investeerida ELis ning on vastuolus 
prioriteetidega, mis on esitatud komisjoni 
3. märtsil 2010. vastuvõetud teatisega 
„Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia”7. Samuti on need vastuolus 
konkurentsivõimelise sotsiaalse 
turumajanduse nõuetega.

tõsistele takistustele ja turumoonutustele, 
mis on tingitud 27st erinevast ettevõtte 
tulumaksu süsteemist. Sellised takistused ja 
moonutused häirivad siseturu korrektset 
toimimist ja soodustavad võistlemist 
rahaliste vahendite pärast ja neile 
tormijooksu. Need vähendavad soovi 
investeerida ELis ning on vastuolus 
prioriteetidega, mis on esitatud komisjoni 
3. märtsil 2010 vastuvõetud teatisega 
„Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia”7. Samuti on need vastuolus 
konkurentsivõimelise sotsiaalse 
turumajanduse nõuetega.

Or. pt

Muudatusettepanek 20
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Käesolev direktiiv sisaldab 
radikaalselt erinevat lähenemist ettevõtte 
maksustamise olulisele komponendile, 
mille jaoks Lissaboni leping ei sätesta 
liikmesriikide kohustust ühtlustada.
Seetõttu tuleb enne käesoleva direktiivi 
rakendamist ELis teha põhjalik analüüs, 
mis põhineb sõltumatul mõjuhinnangul.
Vabatahtlikkuse alusel osalevas 
liikmesriigis teostatavat katseprojekti 
peaks ühtlasi kaaluma, et hinnata 
paremini direktiivi praktilist mõju 
maksukogumisele ja -tulule ning 
võitlusele maksudest kõrvalehoidumise, 
maksupettuse ja topeltmaksustamise 
vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Teisalt on äriühingutel, kes soovivad 
Euroopa Liidu sees teha piiriüleselt äri, 
tingituna 27 erinevast ettevõtte tulumaksu 
süsteemist, palju maksustamise vältimise 
võimalusi. Sellised võimalused koormavad 
avaliku sektori eelarvet olulises ulatuses.
Samuti on need vastuolus prioriteetidega, 
mis on esitatud komisjoni 3. märtsil 2010 
vastu võetud teatisega „Euroopa 2020. 
aastal – Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia”. Samuti on 
need vastuolus sotsiaalse turumajanduse 
nõuetega.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Endise voliniku Mario Monti 
aruandes „Ühtse turu tulevik” 
märgitakse, et maksukonkurents ei 
mõjuta negatiivselt majanduskasvu ühtsel 
turul.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Diogo Feio



PE478.376v01-00 8/225 AM\885627ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Maksupoliitika eesmärgiks peab 
olema Euroopa konkurentsivõime 
suurendamine ja kulude vähendamine 
Euroopa ettevõtjatele, eelkõige väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Liidu avaliku sektori 
eelarve seisab üha enam silmitsi 
liikmesriikide omavahelise laostava 
maksukonkurentsi tagajärgedega. Avaliku 
sektori ülemäärane võlgnevus on 
praeguse majandus- ja finantskriisi 
oluline põhjus. Seetõttu on ettevõtte 
tulumaksuga maksustamise 25%-lise 
alampiiri kehtestamine ettevõtetele 
objektiivselt põhjendatud ja vajalik. Kuna 
seeläbi ei kahjustata liikmesriikide 
maksualast vabadust, ei ole see vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Rohkem koostööd maksuhaldurite 
vahel võib viia kulude ja halduskoormuse 
märkimisväärse vähenemiseni ettevõtjate 
jaoks, kes tegutsevad ELis piiriüleselt.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Arvestades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate tähtsust ja kaalu 
Euroopa ettevõtlussektoris, tuleb läbi viia 
mõju hindamise uuring, et mõista 
käesoleva direktiivi lisandväärtust ja 
takistusi nende ettevõtjate jaoks, vajaduse 
korral koos uute ettepanekutega.

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Piiriülest majandustegevust takistavad
maksutõkked on eriti rasked väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kellel 
tavaliselt napib vahendeid tegelemaks turu 
ebatõhusustega.

(2) Maksutõkked võivad olla eriti rasked 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEdele), kes osalevad 
piiriüleses majandustegevuses, sest 
VKEdel napib tavaliselt vahendeid 
tegelemaks turu ebatõhusustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Piiriülest majandustegevust takistavad 
maksutõkked on eriti rasked väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kellel 
tavaliselt napib vahendeid tegelemaks 
turu ebatõhusustega.

(2) Piiriülest majandustegevust takistavad 
maksutõkked võivad mõjutada väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Ausat maksumääradealast 
konkurentsi tuleks julgustada liikmesriigi 
tasandil ning samuti piirkondlikul 
tasandil nende piirkondade puhul, millel 
on maksualased ja seadusandlikud 
pädevused.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Topeltmaksustamise vältimise lepingud (3) Topeltmaksustamise vältimise lepingud 
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liikmesriikide vahel ei paku sobivat 
lahendust. ELis kehtivate ettevõtte 
tulumaksu käsitlevate õigusaktidega 
lahendatakse ainult vähesed spetsiifilised 
probleemid.

liikmesriikide vahel on samm õiges 
suunas, kuid tuleb teha rohkem, et 
topeltmaksustamisega tõhusalt võidelda.
Kooskõlas Lissaboni lepingu sätetega 
lahendatakse ELis kehtivate ettevõtte 
tulumaksu käsitlevate õigusaktidega ainult 
vähesed spetsiifilised probleemid, sest 
erinevalt liikmesriikidest ei ole Euroopa 
Liidul laialdasi pädevusi otseste maksude 
valdkonnas üldiselt ja konkreetsemalt 
ettevõtte maksustamisbaasi ja määra(de) 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Maksukonkurents survestab valitsusi 
kulutusi kontrolli all hoidma. Siiski ei 
tohiks kogu Euroopa Liitu hõlmava 
vabatahtliku ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) kehtestamine riivata 
maksukonkurentsi, sest süsteem ei hõlma 
maksumäärade ühtlustamist.

Or. en

Selgitus

CCCTB peab olema äriühingutele vabatahtlik. Kohustuslik süsteem viiks eriti VKEde jaoks 
kõrgemate kuludeni ja seega ei looks Euroopa turul rohkem majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. Ka konkureerivate süsteemide olemasolul ja institutsionaalsel 
konkurentsil on väärtus. Ei ole soovitav teha süsteemi kohustuslikuks, enne kui on teada 
praktiline kogemus ja süsteemi mõjud.

Muudatusettepanek 32
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Süsteem, mis võimaldaks äriühingutel 
käsitada seoses ettevõtte tulumaksuga ELi 
ühtse turuna, aitaks lihtsustada ELis 
residendiks olevate äriühingute piiriülest 
tegevust ning toetaks eesmärki muuta EL 
rahvusvaheliste investeeringute jaoks 
atraktiivsemaks. Sellise süsteemi saaks 
kõige paremini luua, võimaldades 
äriühingutel, kes on maksukohustuslased 
rohkem kui ühes liikmesriigis, korraldada 
oma maksuasju ELis vastavalt ühtsetele
maksustamisbaasi arvutamise eeskirjadele
ning suhelda ühe maksuhalduriga („one-
stop-shop”). Kõnealuseid eeskirju peaksid 
samuti saama kasutada 
majandusüksused, kes peavad ELis 
tasuma ettevõtte tulumaksu, kuid kes ei 
moodusta osa grupist.

(4) Süsteem, mis võimaldaks äriühingutel 
käsitada seoses ettevõtte tulumaksuga ELi 
ühtse turuna, aitaks lihtsustada ELis 
residendiks olevate äriühingute piiriülest 
tegevust ning toetaks eesmärki muuta EL 
rahvusvaheliste investeeringute jaoks 
atraktiivsemaks. Selleks et niisugune 
süsteem oleks võimalikult tõhus ja 
õiglane, on vaja, et äriühingutele ja 
gruppidele, kes on maksukohustuslased 
rohkem kui ühes liikmesriigis, kehtiksid 
ühtsed maksustamisbaasi arvutamise 
eeskirjad ning et neil võimaldataks
suhelda ühe maksuhalduriga („one-stop-
shop”).

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Süsteem, mis võimaldaks äriühingutel 
käsitada seoses ettevõtte tulumaksuga ELi 
ühtse turuna, aitaks lihtsustada ELis 
residendiks olevate äriühingute piiriülest 
tegevust ning toetaks eesmärki muuta EL 
rahvusvaheliste investeeringute jaoks 
atraktiivsemaks. Sellise süsteemi saaks 
kõige paremini luua, võimaldades 
äriühingutel, kes on maksukohustuslased 
rohkem kui ühes liikmesriigis, korraldada 
oma maksuasju ELis vastavalt ühtsetele 

(4) Süsteem, mis võimaldaks asjast 
huvitatud äriühingutel käsitada seoses 
ettevõtte tulumaksuga ELi ühtse turuna, 
võib aidata lihtsustada ELis residendiks 
olevate äriühingute piiriülest tegevust ning 
võib toetada eesmärki muuta EL 
rahvusvaheliste investeeringute jaoks 
atraktiivsemaks. Sellise süsteemi saaks 
kõige paremini luua, võimaldades asjast 
huvitatud äriühingutel, kes on 
maksukohustuslased rohkem kui ühes 
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maksustamisbaasi arvutamise eeskirjadele 
ning suhelda ühe maksuhalduriga („one-
stop-shop”). Kõnealuseid eeskirju peaksid 
samuti saama kasutada majandusüksused, 
kes peavad ELis tasuma ettevõtte 
tulumaksu, kuid kes ei moodusta osa 
grupist.

liikmesriigis, korraldada oma maksuasju 
ELis vastavalt ühtsetele maksustamisbaasi 
arvutamise eeskirjadele ning suhelda ühe 
maksuhalduriga („one-stop-shop”).
Kõnealuseid eeskirju peaksid samuti saama 
kasutada asjast huvitatud 
majandusüksused, kes peavad ELis tasuma 
ettevõtte tulumaksu, kuid kes ei moodusta 
osa grupist.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Süsteem, mis võimaldaks äriühingutel 
käsitada seoses ettevõtte tulumaksuga ELi 
ühtse turuna, aitaks lihtsustada ELis 
residendiks olevate äriühingute piiriülest 
tegevust ning toetaks eesmärki muuta EL 
rahvusvaheliste investeeringute jaoks 
atraktiivsemaks. Sellise süsteemi saaks 
kõige paremini luua, võimaldades 
äriühingutel, kes on maksukohustuslased 
rohkem kui ühes liikmesriigis, korraldada
oma maksuasju ELis vastavalt ühtsetele 
maksustamisbaasi arvutamise eeskirjadele 
ning suhelda ühe maksuhalduriga („one-
stop-shop”). Kõnealuseid eeskirju peaksid 
samuti saama kasutada majandusüksused, 
kes peavad ELis tasuma ettevõtte 
tulumaksu, kuid kes ei moodusta osa 
grupist.

(4) Süsteem, milles äriühingud käsitavad
seoses ettevõtte tulumaksuga ELi ühtse 
turuna, aitaks lihtsustada ELis residendiks 
olevate äriühingute piiriülest tegevust ning 
toetaks eesmärki muuta EL rahvusvaheliste 
investeeringute jaoks atraktiivsemaks.
Sellise süsteemi saaks kõige paremini luua, 
kohustades äriühinguid, kes on 
maksukohustuslased rohkem kui ühes 
liikmesriigis, korraldama oma maksuasju 
ELis vastavalt ühtsetele maksustamisbaasi 
arvutamise eeskirjadele ning suhtlema ühe 
maksuhalduriga („one-stop-shop”).
Kõnealuseid eeskirju peaksid samuti saama 
kasutada majandusüksused, kes peavad 
ELis tasuma ettevõtte tulumaksu, kuid kes 
ei moodusta osa grupist.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Iliana Ivanova
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Süsteem, mis võimaldaks äriühingutel 
käsitada seoses ettevõtte tulumaksuga ELi 
ühtse turuna, aitaks lihtsustada ELis 
residendiks olevate äriühingute piiriülest 
tegevust ning toetaks eesmärki muuta EL 
rahvusvaheliste investeeringute jaoks 
atraktiivsemaks. Sellise süsteemi saaks 
kõige paremini luua, võimaldades 
äriühingutel, kes on maksukohustuslased 
rohkem kui ühes liikmesriigis, korraldada 
oma maksuasju ELis vastavalt ühtsetele 
maksustamisbaasi arvutamise eeskirjadele 
ning suhelda ühe maksuhalduriga („one-
stop-shop”). Kõnealuseid eeskirju peaksid 
samuti saama kasutada majandusüksused, 
kes peavad ELis tasuma ettevõtte 
tulumaksu, kuid kes ei moodusta osa 
grupist.

(4) Vabatahtlik süsteem, mis võimaldaks 
äriühingutel käsitada seoses ettevõtte 
tulumaksuga ELi ühtse turuna, aitaks 
lihtsustada ELis residendiks olevate 
äriühingute piiriülest tegevust ning toetaks 
eesmärki muuta EL rahvusvaheliste 
investeeringute jaoks atraktiivsemaks.
Sellise süsteemi saaks kõige paremini luua, 
võimaldades äriühingutel, kes on 
maksukohustuslased rohkem kui ühes 
liikmesriigis, korraldada oma maksuasju 
ELis vastavalt ühtsetele maksustamisbaasi 
arvutamise eeskirjadele ning suhelda ühe 
maksuhalduriga („one-stop-shop”).
Kõnealuseid eeskirju peaksid samuti saama 
kasutada majandusüksused, kes peavad 
ELis tasuma ettevõtte tulumaksu, kuid kes 
ei moodusta osa grupist.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lai maksustamisbaas, 
konsolideerimine ja liikmesriikide 
pädevus seoses nende riiklike ettevõtte 
tulumaksu määradega muudavad 
väljapakutud maksusüsteemi elujõuliseks 
vaid juhul, kui see jäetakse vabatahtlikuks 
kõigile ELi liikmesriikidele ning Euroopa 
Liidus tegutsevatele äriühingutele.
Ettevõtte tulumaksu vabatahtlikku ühtset 
konsolideeritud maksustamisbaasi
(OCCCTB) peaks seetõttu kohaldama 
ainult nende liikmesriikide suhtes, kes 
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vabatahtlikult otsustavad rakendada 
käesolevat direktiivi, ja nende piiriüleselt 
tegutsevate äriühingute suhtes, kes 
vabatahtlikult valivad selle 
maksusüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne 
konsolideeritud maksustamisbaas, 
(CCCTB)) mõjutama liikmesriikide 
vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne 
konsolideeritud maksustamisbaas, 
(CCCTB)) mõjutama liikmesriikide 
vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

(5) Kuna maksumäära erinevused ei sea
tõkkeid ühtse turu toimimisele, vaid 
võimaldavad ja soodustavad 
maksukonkurentsi, on seega vaja 
algatada maksumäärade ühtlustamist, mis 
algab alam- ja ülemmäärade 
kindlaksmääramisega ja mille tulemuseks 
on üks, Euroopa Liidu tasandil ühtne 
maksumäär.
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Or. pt

Muudatusettepanek 39
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud 
maksustamisbaas, (CCCTB)) mõjutama 
liikmesriikide vabadust otsustada
ettevõtete maksustamise riigisises(t)e 
määra(de) üle.

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu vabatahtlik ühtne 
konsolideeritud maksustamisbaas, 
(OCCCTB)) mõjutama liikmesriikide 
pädevust otsustada riigisises(t)e 
maksumäära(de), eriti ettevõtete 
maksustamise määra(d)e üle.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud 
maksustamisbaas, (CCCTB)) mõjutama 
liikmesriikide vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud 
maksustamisbaas, (CCCTB)) 
põhimõtteliselt mõjutama liikmesriikide 
vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle
nii kaua, kui järgitakse ELis kehtestatud 
alammäärasid.

Or. de
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Muudatusettepanek 41
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud 
maksustamisbaas, (CCCTB)) mõjutama
liikmesriikide vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

(5) Kuna maksumäära erinevused aitavad 
kaasa ELi kui terviku 
konkurentsivõimele, ei tohiks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud 
maksustamisbaas, (CCCTB)) mõjutada
liikmesriikide vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud
maksustamisbaas, (CCCTB)) mõjutama 
liikmesriikide vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

(5) Kuna maksumäära erinevused ei 
põhjusta samu tõkkeid, ei peaks süsteem 
(ettevõtte tulumaksu ühtne
maksustamisbaas, (CCTB)) mõjutama 
liikmesriikide vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

Or. en

Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamisel oleks sissetulekute 
ja kulude konsolideerimise tõttu tugev negatiivne mõju mitme liikmesriigi riigieelarvele.
Majanduskriisi ja riikide rahanduste konsolideerimise tingimustes peaksime vältima riikide 
sissetulekuid vähendavate vahendite kehtestamist. Selle asemel peaksime selleks, et 
vähendada bürokraatiat ja parandada Euroopa äriühingute õiguskeskkonda, kaaluma 
ettevõtte tulumaksu ühtse maksustamisbaasi kehtestamist (ilma konsolideerimiseta).
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Muudatusettepanek 43
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
teha algust eri liikmesriikides kohaldatava 
ettevõtte tulumaksu määra 
ühtlustamisega. Kui aga käesoleva 
direktiivi hindamisel ilmneb, et määrade 
mõnetise ühtlustamise tulemusel muutuks 
ettevõtte tulumaks majanduslikult 
tõhusamaks, tulemuslikumaks ja 
õiglasemaks, peab see olema piiratud 
vastava miinimumtaseme kehtestamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) CCCTB eesmärk peaks olema 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
stimuleerimine halduskulude 
vähendamise, bürokraatia kärpimise, 
topeltmaksustamise kaotamise ja 
maksudest kõrvalehoidumiseks 
möödahiilimisvõimaluste sulgemise abil 
äriühingute jaoks ELis. Süsteem ei tohiks 
avaldada strukturaalset survet ettevõtte 
tulumaksu määradele või tuludele 
liikmesriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
teha algust eri liikmesriikides kohaldatava 
ettevõtte tulumaksu määra 
ühtlustamisega. Igale liikmesriigile jääb 
suveräänne õigus kehtestada ise oma 
ettevõtte tulumaksu määr.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) CCCTBd tuleb vaadelda
ülemaailmses kontekstis. Uut süsteemi 
tuleb hoolikalt kooskõlastada 
rahvusvahelisel tasandil sõlmitud 
kokkulepete ja kohaldatavate 
põhimõtetega. Täiel määral tuleb võtta 
arvesse süsteemi mõju ELi äriühingute 
ülemaailmsele tegevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konsolideerimine on sellise süsteemi 
oluline element, kuna ELis äriühingute 
ees olevaid olulisi maksutõkkeid saab 
kõrvaldada üksnes sel viisil. Sellega 
kõrvaldatakse siirdehindadega seotud 
formaalsused ja grupisisene 
topeltmaksustamine. Lisaks 
tasaarvestatakse maksumaksja kahjumid 
automaatselt sama grupi teise liikme 
kasumitega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamisel oleks sissetulekute 
ja kulude konsolideerimise tõttu tugev negatiivne mõju mitme liikmesriigi riigieelarvele.
Majanduskriisi ja riikide rahanduste konsolideerimise tingimustes peaksime vältima riikide 
sissetulekuid vähendavate vahendite kehtestamist. Selle asemel peaksime selleks, et 
vähendada bürokraatiat ja parandada Euroopa äriühingute õiguskeskkonda, kaaluma 
ettevõtte tulumaksu ühtse maksustamisbaasi kehtestamist (ilma konsolideerimiseta).

Muudatusettepanek 48
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konsolideerimine on sellise süsteemi 
oluline element, kuna ELis äriühingute ees 
olevaid olulisi maksutõkkeid saab 
kõrvaldada üksnes sel viisil. Sellega 
kõrvaldatakse siirdehindadega seotud 
formaalsused ja grupisisene 
topeltmaksustamine. Lisaks 
tasaarvestatakse maksumaksja kahjumid 
automaatselt sama grupi teise liikme 
kasumitega.

(6) Konsolideerimine on sellise süsteemi 
oluline element, kuna ELis äriühingute ees 
olevaid olulisi maksutõkkeid saab 
kõrvaldada üksnes sel viisil. Sellega 
kõrvaldatakse siirdehindadega seotud 
formaalsused ja grupisisene 
topeltmaksustamine. Lisaks 
tasaarvestatakse maksumaksja kahjumid 
automaatselt sama grupi teise liikme 
kasumitega. Ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
rakendamisel võib 
konsolideerimismehhanismi tõttu siiski 
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olla negatiivne mõju mõne liikmesriigi 
maksutuludele. Seoses sellega peaksid 
liikmesriigid valima, kas otsustada 
käesoleva direktiivi sätete kohaldamise 
kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konsolideerimine on sellise süsteemi 
oluline element, kuna ELis äriühingute ees 
olevaid olulisi maksutõkkeid saab 
kõrvaldada üksnes sel viisil. Sellega 
kõrvaldatakse siirdehindadega seotud 
formaalsused ja grupisisene 
topeltmaksustamine. Lisaks 
tasaarvestatakse maksumaksja kahjumid 
automaatselt sama grupi teise liikme 
kasumitega.

(6) Konsolideerimine on sellise süsteemi 
oluline element, kuna ELis äriühingute ees 
olevaid olulisi maksutõkkeid saab 
kõrvaldada üksnes sel viisil. Sellega 
kõrvaldatakse siirdehindadega seotud 
formaalsused ja grupisisene 
topeltmaksustamine. Lisaks 
tasaarvestatakse maksumaksja kahjumid 
automaatselt sama grupi teise liikme 
kasumitega. CCCTB ei ole siiski 
maksustamise seisukohast neutraalne 
toiming. Euroopa Komisjoni enda 
mõjuhinnangus märgitakse, et ELi 
maksustamisbaas väheneb vabatahtliku 
CCCTB korral 2,7% võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konsolideerimine on sellise süsteemi 
oluline element, kuna ELis äriühingute ees 

(6) Konsolideerimine on sellise süsteemi 
oluline element, kuna ELis piiriüleselt 
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olevaid olulisi maksutõkkeid saab 
kõrvaldada üksnes sel viisil. Sellega 
kõrvaldatakse siirdehindadega seotud 
formaalsused ja grupisisene 
topeltmaksustamine. Lisaks 
tasaarvestatakse maksumaksja kahjumid 
automaatselt sama grupi teise liikme 
kasumitega.

tegutsevate sama grupi äriühingute ees 
olevaid olulisi maksutõkkeid saab 
kõrvaldada üksnes sel viisil. Sellega 
kõrvaldatakse siirdehindadega seotud 
formaalsused ja grupisisene 
topeltmaksustamine. Lisaks 
tasaarvestatakse maksumaksja kahjumid 
automaatselt sama grupi teise liikme 
kasumitega.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Konsolideerimiseks on tingimata vaja 
eeskirju tulemuse jaotamise kohta 
liikmesriikide vahel, kus asuvad grupi 
liikmed.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamisel oleks sissetulekute 
ja kulude konsolideerimise tõttu tugev negatiivne mõju mitme liikmesriigi riigieelarvele.
Majanduskriisi ja riikide rahanduste konsolideerimise tingimustes peaksime vältima riikide 
sissetulekuid vähendavate vahendite kehtestamist. Selle asemel peaksime selleks, et 
vähendada bürokraatiat ja parandada Euroopa äriühingute õiguskeskkonda, kaaluma 
ettevõtte tulumaksu ühtse maksustamisbaasi kehtestamist (ilma konsolideerimiseta).

Muudatusettepanek 52
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Tuleb hinnata ja nõuetekohaselt 
analüüsida nende uute eeskirjade 
majanduslikku mõju kohalike 
omavalitsuste juhtimissüsteemidele, 
eelkõige nendele omavalitsustele tekkivaid 
võimalikke lisakulusid, samuti tuleb 
analüüsida, mis meetodit tuleb kasutada 
maksubaasi ümberjagamise arvutamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 53
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna kõnealune süsteem on eelkõige 
mõeldud piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute vajaduste rahuldamiseks, 
peaks see olema vabatahtlik ning 
täiendama olemasolevaid ettevõtte 
tulumaksu riiklikke süsteeme.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna kõnealune süsteem on eelkõige 
mõeldud piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute vajaduste rahuldamiseks, 
peaks see olema vabatahtlik ning 
täiendama olemasolevaid ettevõtte

(8) Kuna maksustamise ühtlustamisest on 
mõtet rääkida vaid siis, kui see toimub 
üldiselt kogu Euroopa Liidus, peab 
kõnealune süsteem olema kohustuslik ja 
kehtima kõikides liikmesriikides ja 
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tulumaksu riiklikke süsteeme. kõikidele äriühingutele.

Or. pt

Muudatusettepanek 55
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna kõnealune süsteem on eelkõige 
mõeldud piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute vajaduste rahuldamiseks, peaks 
see olema vabatahtlik ning täiendama 
olemasolevaid ettevõtte tulumaksu 
riiklikke süsteeme.

(8) Kuna kõnealune süsteem on eelkõige 
mõeldud piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute vajaduste rahuldamiseks, peaks 
see olema vabatahtlik ning täiendama 
olemasolevaid ettevõtte tulumaksu 
riiklikke süsteeme. Käesolevat direktiivi 
läbi vaadates tuleb siiski erilist tähelepanu 
pöörata ettevõtte tulumaksu ühtse 
maksustamisbaasi kohustusliku süsteemi 
kehtestamisele.

Or. en

Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kohustuslik olemus aitaks 
vähendada bürokraatiat ja ennetada maksupettust. Siiski on vaja hinnata CCTB toimimist ja 
selle mõju Euroopa äriühingutele enne selle kohustuslikuks muutmist.

Muudatusettepanek 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna kõnealune süsteem on eelkõige
mõeldud piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute vajaduste rahuldamiseks, peaks 
see olema vabatahtlik ning täiendama
olemasolevaid ettevõtte tulumaksu 

(8) Kuna kõnealune süsteem on mõeldud 
piiriüleselt tegutsevate äriühingute 
vajaduste rahuldamiseks ja maksustamise 
vältimise paremaks ärahoidmiseks, peaks 
see olema kohustuslik ning asendama 
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riiklikke süsteeme. nende äriühingute jaoks olemasolevaid 
ettevõtte tulumaksu riiklikke süsteeme.

Or. de

Muudatusettepanek 57
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna kõnealune süsteem on eelkõige 
mõeldud piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute vajaduste rahuldamiseks, peaks 
see olema vabatahtlik ning täiendama 
olemasolevaid ettevõtte tulumaksu 
riiklikke süsteeme.

(8) Kuna kõnealune süsteem on eelkõige 
mõeldud piiriüleselt tegutsevate 
äriühingute vajaduste rahuldamiseks, peaks 
see olema vabatahtlik nii äriühingutele kui 
ka ELi liikmesriikidele ning täiendama 
olemasolevaid ettevõtte tulumaksu 
riiklikke süsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Rõhutab siiski, et mitu liikmesriiki 
on hetkel keerulises eelarvelises olukorras 
ja et määrustel, mille tagajärjeks on laiem 
maksustamisbaas kui praegune, võib olla 
täiendav negatiivne mõju nende riikide 
eelarvele. Selle alusel teeb komisjon 
ettepaneku potentsiaalse 
„kompensatsioonipaketi” kohta, mille 
kohaselt kehtestatakse ajutised sätted 
liikmesriikides, kus ettevõtte tulumaksu 
ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi 
kehtestamine põhjustaks maksutulu 
vähenemise (selle maksustamisbaasi 
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alusel „kaotajad” ), mis tagaks hüvitamise 
tulu vähenemise eest.

Or. hu

Muudatusettepanek 59
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Süsteem (ettevõtte tulumaksu ühtne 
konsolideeritud maksustamisbaas 
(CCCTB)) peaks koosnema ühtsetest 
eeskirjadest ettevõtete maksustamisbaasi 
arvutamise kohta, ilma et see piiraks 
eeskirju, mis on kehtestatud nõukogu 
direktiividega 78/660/EMÜ ja 
83/349/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega 1606/2002/EÜ.

(9) Süsteem (ettevõtte tulumaksu 
vabatahtlik ühtne konsolideeritud 
maksustamisbaas (OCCCTB)) peaks 
koosnema ühtsetest eeskirjadest ettevõtete 
maksustamisbaasi arvutamise kohta, ilma 
et see piiraks eeskirju, mis on kehtestatud 
nõukogu direktiividega 78/660/EMÜ ja 
83/349/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega 1606/2002/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Süsteem (ettevõtte tulumaksu ühtne 
konsolideeritud maksustamisbaas 
(CCCTB)) peaks koosnema ühtsetest 
eeskirjadest ettevõtete maksustamisbaasi 
arvutamise kohta, ilma et see piiraks 
eeskirju, mis on kehtestatud nõukogu 
direktiividega 78/660/EMÜ ja 
83/349/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega 1606/2002/EÜ.

(9) Süsteem (ettevõtte tulumaksu ühtne 
maksustamisbaas (CCTB)) peaks 
koosnema ühtsetest eeskirjadest ettevõtete 
maksustamisbaasi arvutamise kohta, ilma 
et see piiraks eeskirju, mis on kehtestatud 
nõukogu direktiividega 78/660/EMÜ ja 
83/349/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega 1606/2002/EÜ.

Or. en
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Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamisel oleks sissetulekute 
ja kulude konsolideerimise tõttu tugev negatiivne mõju mitme liikmesriigi riigieelarvele.
Majanduskriisi ja riikide rahanduste konsolideerimise tingimustes peaksime vältima riikide 
sissetulekuid vähendavate vahendite kehtestamist. Selle asemel peaksime selleks, et 
vähendada bürokraatiat ja parandada Euroopa äriühingute õiguskeskkonda, kaaluma 
ettevõtte tulumaksu ühtse maksustamisbaasi kehtestamist (ilma konsolideerimiseta).

Muudatusettepanek 61
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kuivõrd OCCCTB avaldaks mõju 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
maksutulule, peavad liikmesriigid 
säilitama õiguse tekkiva olukorra 
parandamiseks kooskõlas liikmesriigi, 
piirkondlike ja kohalike maksuseadustega
meetmeid võtta. Käesolev direktiiv ei 
takista mingilgi viisil ELi liikmesriikide ja 
vajaduse korral piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste pädevust otsese 
maksustamise valdkonnas, eriti seoses 
ettevõtte tulumaksu maksustamisbaasi ja 
määra(de)ga.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Arvutussüsteemiga maksubaasi 
ümberjagamiseks peab kaasnema uuring, 
milles vaadeldakse mitmesuguseid 
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meetodeid, mida on võimalik kasutada, 
samuti arvutusmeetodit maksubaasi iga 
teguri väljaarvutamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Sissetulek, mis koosneb 
dividendidest, gruppi mittekuuluva 
äriühingu aktsiate võõrandamisest 
saadavast tulust ning välismaal asuvate 
püsivate tegevuskohtade kasumist, tuleks 
maksust vabastada. Topeltmaksustamise 
vähendamiseks vabastab enamik 
liikmesriike dividendid ja aktsiate müügist 
saadava tulu maksust, kuna sellega 
välditakse vajadust arvutada 
maksumaksja välismaal tasutud maksu 
eest krediiti, eriti juhul, kui selline õigus 
peab võtma arvesse ettevõtte tulumaksu, 
mida maksab dividende jagav äriühing.
Välismaal teenitud sissetuleku 
maksuvabastus vajab samuti 
lihtsustamist.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 64
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Sissetulek, mis koosneb 
dividendidest, gruppi mittekuuluva 

välja jäetud
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äriühingu aktsiate võõrandamisest 
saadavast tulust ning välismaal asuvate 
püsivate tegevuskohtade kasumist, tuleks 
maksust vabastada. Topeltmaksustamise 
vähendamiseks vabastab enamik 
liikmesriike dividendid ja aktsiate müügist 
saadava tulu maksust, kuna sellega 
välditakse vajadust arvutada 
maksumaksja välismaal tasutud maksu 
eest krediiti, eriti juhul, kui selline õigus 
peab võtma arvesse ettevõtte tulumaksu, 
mida maksab dividende jagav äriühing. 
Välismaal teenitud sissetuleku 
maksuvabastus vajab samuti 
lihtsustamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Intressidest ja litsentsitasudest saadav 
sissetulek peaks olema maksustatav, 
lubades maksust maha arvata kõnealustelt 
maksetelt kinni peetud maksu. Erinevalt 
dividendidest sellise maksukrediidi 
arvutamine probleeme ei tekita.

(12) Intressidest ja litsentsitasudest saadav 
sissetulek, sissetulek, mis koosneb 
dividendidest, gruppi mittekuuluva 
äriühingu aktsiate võõrandamisest 
saadavast tulust ning välismaal asuvate 
püsivate tegevuskohtade kasumist, peaks 
olema maksustatav, lubades maksust maha 
arvata kõnealustelt maksetelt kinni peetud 
maksu.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Intressidest ja litsentsitasudest saadav 
sissetulek peaks olema maksustatav, 
lubades maksust maha arvata kõnealustelt 
maksetelt kinni peetud maksu. Erinevalt 
dividendidest sellise maksukrediidi 
arvutamine probleeme ei tekita.

(12) Intressidest ja litsentsitasudest saadav 
sissetulek peaks olema maksustatav, 
lubades maksust maha arvata kõnealustelt 
maksetelt kinni peetud maksu.

Or. pt

Muudatusettepanek 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 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 sissetuleku loomise, säilitamise ja 
tagamisega. Mahaarvatavus peaks 
laienema teadus- ja arendustegevuse 
kuludele, samuti kuludele, mis on tekkinud 
seoses omakapitali hankimise või ärilisel 
eesmärgil võetud laenuga. Samuti tuleks 
koostada loetelu mittemahaarvatavatest 
kuludest.

(13) 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 sissetuleku loomise, säilitamise ja 
tagamisega. Mahaarvatavus peaks 
laienema teadus- ja arendustegevuse 
kuludele, kui need on seotud põhivarade 
soetamise või tootmisega, samuti kuludele, 
mis on tekkinud seoses omakapitali 
hankimise või ärilisel eesmärgil võetud 
laenuga. Samuti tuleks koostada loetelu 
mittemahaarvatavatest kuludest.

Or. de

Muudatusettepanek 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Maksumaksjatel peaks olema lubatud 
kanda kahjumit edasi piiramatult, kuid 
selle tagasikandmine peaks olema keelatud.
Kuna kahjumi edasikandmine peaks 
tagama, et maksumaksja maksab makse 
tegelikult sissetulekult, ei ole põhjendatud 
kehtestada edasikandmisele ajaline 
piirang. Kahjumi tagasikandmine on 
liikmesriikide praktikas suhteliselt 
vähelevinud ja teeb asja liiga keeruliseks.

(15) Maksumaksjatel peaks olema lubatud 
kanda kahjumit edasi seitsmele aastale, 
kuid selle tagasikandmine peaks olema 
keelatud. Edasi kantud kahjumi 
mahaarvamine peaks olema piiratud 
teatud protsendimääraga aastatulust.
Kuna kahjumi edasikandmine peaks 
tagama, et maksumaksja maksab makse 
tegelikult sissetulekult, kuid samas peaks 
ühelt poolt olema tagatud ja prognoositav 
ettevõtte tulumaksust saadav maksutulu 
avaliku sektori eelarve jaoks ning teisalt 
tuleks ennetada maksustamise vältimist ja 
maksupettust seoses kolmandates riikides 
asuvate püsivate tegevuskohtade ja 
tütarettevõtete tulu valearvestusega, on 
vajalik kehtestada edasikandmisele 
ajaline piirang ja madalaim 
maksustamistase. Kahjumi tagasikandmine 
on liikmesriikide praktikas suhteliselt 
vähelevinud ja teeb asja liiga keeruliseks.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Maksumaksjatel peaks olema lubatud 
kanda kahjumit edasi piiramatult, kuid 
selle tagasikandmine peaks olema keelatud.
Kuna kahjumi edasikandmine peaks 
tagama, et maksumaksja maksab makse 
tegelikult sissetulekult, ei ole põhjendatud 
kehtestada edasikandmisele ajaline 
piirang. Kahjumi tagasikandmine on 
liikmesriikide praktikas suhteliselt 
vähelevinud ja teeb asja liiga keeruliseks.

(15) Maksumaksjatel peaks olema lubatud 
kanda kahjumit edasi viie aasta jooksul, 
kuid selle tagasikandmine peaks olema 
keelatud. Kahjumi tagasikandmine on 
liikmesriikide praktikas suhteliselt 
vähelevinud ja teeb asja liiga keeruliseks.
Enne käesoleva direktiivi jõustumist 
tekkinud kahjusid ei tohiks edasi kanda.
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Or. en

Muudatusettepanek 70
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Maksumaksjatel peaks olema lubatud 
kanda kahjumit edasi piiramatult, kuid 
selle tagasikandmine peaks olema keelatud.
Kuna kahjumi edasikandmine peaks 
tagama, et maksumaksja maksab makse 
tegelikult sissetulekult, ei ole põhjendatud 
kehtestada edasikandmisele ajaline 
piirang. Kahjumi tagasikandmine on 
liikmesriikide praktikas suhteliselt 
vähelevinud ja teeb asja liiga keeruliseks.

(15) Maksumaksjatel peaks olema lubatud 
kanda kahjumit järgmisse aastasse edasi 
piiramatult, kuid selle tagasikandmine 
peaks olema keelatud. Kahjumi 
tagasikandmine on liikmesriikide praktikas 
suhteliselt vähelevinud ja teeb asja liiga 
keeruliseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 71
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Konsolideerimisõigus (kuulumine 
gruppi) peaks määratama kindlaks 
vastavalt kaheosalisele kriteeriumile, mis 
põhineb i) kontrollil (üle 50 % 
hääleõigusest) ja ii) omandil (üle 75 % 
omakapitalist) või kasumiosalusel (üle 
75 % õigustest saada osa kasumist). 
Selline kriteerium tagab grupi liikmete 
majandusliku integratsiooni kõrge 
taseme, mis väljendub kontrolli ja osaluse 
kõrge taseme suhtes. Need kaks piirmäära 
peaks olema täidetud kogu maksuaasta 
jooksul, vastasel juhul peaks äriühing 

välja jäetud
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lahkuma kohe grupist. Lisaks tuleks 
kehtestada nõue kuuluda gruppi vähemalt 
üheksa kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Konsolideerimisõigus (kuulumine 
gruppi) peaks määratama kindlaks 
vastavalt kaheosalisele kriteeriumile, mis 
põhineb i) kontrollil (üle 50 %
hääleõigusest) ja ii) omandil (üle 75 %
omakapitalist) või kasumiosalusel (üle 
75 % õigustest saada osa kasumist). Selline 
kriteerium tagab grupi liikmete 
majandusliku integratsiooni kõrge taseme, 
mis väljendub kontrolli ja osaluse kõrge
taseme suhtes. Need kaks piirmäära peaks 
olema täidetud kogu maksuaasta jooksul, 
vastasel juhul peaks äriühing lahkuma 
kohe grupist. Lisaks tuleks kehtestada 
nõue kuuluda gruppi vähemalt üheksa kuu 
jooksul.

(16) Konsolideerimisõigus (kuulumine 
gruppi) peaks määratama kindlaks 
vastavalt kaheosalisele kriteeriumile, mis 
põhineb i) kontrollil (üle 20%
hääleõigusest) ja ii) omandil (üle 25%
omakapitalist) või kasumiosalusel (üle 
25% õigustest saada osa kasumist). Selline 
kriteerium tagab grupi liikmete 
majandusliku integratsiooni piisava
taseme, mis väljendub kontrolli ja osaluse 
vastava taseme suhtes. Lisaks tuleks 
kehtestada nõue kuuluda gruppi vähemalt 
üheksa kuu jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Konsolideerimisõigus (kuulumine 
gruppi) peaks määratama kindlaks 
vastavalt kaheosalisele kriteeriumile, mis 
põhineb i) kontrollil (üle 50 %
hääleõigusest) ja ii) omandil (üle 75 %
omakapitalist) või kasumiosalusel (üle 
75 % õigustest saada osa kasumist). Selline 
kriteerium tagab grupi liikmete 
majandusliku integratsiooni kõrge taseme, 
mis väljendub kontrolli ja osaluse kõrge 
taseme suhtes. Need kaks piirmäära peaks 
olema täidetud kogu maksuaasta jooksul, 
vastasel juhul peaks äriühing lahkuma kohe 
grupist. Lisaks tuleks kehtestada nõue 
kuuluda gruppi vähemalt üheksa kuu 
jooksul.

(16) Konsolideerimisõigus (kuulumine 
gruppi) peaks määratama kindlaks 
vastavalt kaheosalisele kriteeriumile, mis 
põhineb i) kontrollil (üle 50%
hääleõigusest) ja ii) omandil (üle 75%
omakapitalist) või kasumiosalusel (üle 
75% õigustest saada osa kasumist). Selline 
kriteerium tagab grupi liikmete 
majandusliku integratsiooni kõrge taseme, 
mis väljendub kontrolli ja osaluse kõrge 
taseme suhtes. Need kaks piirmäära peaks 
olema täidetud kogu maksuaasta jooksul, 
vastasel juhul peaks äriühing lahkuma kohe 
grupist. Lisaks tuleks kehtestada nõue 
kuuluda gruppi vähemalt kaheteistkümne 
kuu jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Konsolideerimisõigus (kuulumine 
gruppi) peaks määratama kindlaks 
vastavalt kaheosalisele kriteeriumile, mis 
põhineb i) kontrollil (üle 50 %
hääleõigusest) ja ii) omandil (üle 75 % 
omakapitalist) või kasumiosalusel (üle 
75 % õigustest saada osa kasumist). Selline 
kriteerium tagab grupi liikmete 
majandusliku integratsiooni kõrge taseme, 
mis väljendub kontrolli ja osaluse kõrge 
taseme suhtes. Need kaks piirmäära peaks 
olema täidetud kogu maksuaasta jooksul, 
vastasel juhul peaks äriühing lahkuma kohe 
grupist. Lisaks tuleks kehtestada nõue 
kuuluda gruppi vähemalt üheksa kuu 
jooksul.

(16) Konsolideerimisõigus (kuulumine 
gruppi) peaks määratama kindlaks 
vastavalt kaheosalisele kriteeriumile, mis 
põhineb i) kontrollil (üle 50%
hääleõigusest) ja ii) kasumiosalusel (üle 
50% õigustest saada osa kasumist). Selline 
kriteerium tagab grupi liikmete 
majandusliku integratsiooni kõrge taseme, 
mis väljendub kontrolli ja osaluse kõrge 
taseme suhtes. Need kaks piirmäära peaks 
olema täidetud kogu maksuaasta jooksul, 
vastasel juhul peaks äriühing lahkuma kohe 
grupist. Lisaks tuleks kehtestada nõue 
kuuluda gruppi vähemalt üheksa kuu 
jooksul.
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Or. pt

Muudatusettepanek 75
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kehtestada tuleks eeskirjad ettevõtete 
reorganiseerimise kohta, et õiglaselt 
kaitsta liikmesriikide maksustamisõigusi. 
Kui äriühing liitub grupiga, tuleks enne 
konsolideerimist tekkinud kahjum kanda 
edasi, et tasaarveldada see maksumaksjale 
jaotatud osaga. Kui äriühing lahkub 
grupist, ei tuleks konsolideerimisperioodil 
tekkinud kahjumit talle jaotada. 
Kohandusi võib teha seoses 
kapitalituluga, kui teatavad varad 
võõrandatakse lühikese aja jooksul pärast 
grupiga liitumist või sellest lahkumist. 
Omaloodud immateriaalse põhivara 
väärtust tuleks hinnata sobiva 
asendusväärtuse alusel, nt teadus- ja 
arendustegevusele, turundusele ja 
reklaamile tehtud kulud teatava perioodi 
jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kui maksumaksja tehtud (18) Kui maksumaksja tehtud 
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intressimaksetelt ja litsentsitasudelt 
peetakse kinni maksud, tuleks kõnealustest 
maksudest saadud tulu jagatakse vastavalt 
kõnealuse maksuaasta valemile. Kui 
maksumaksja jagatud dividendidelt 
peetakse kinni maksud, siis kõnealustest 
maksudest saadud tulu ei jagata, kuna 
erinevalt intressidest ja litsentsitasudest ei 
ole dividendide puhul tehtud varasemaid 
mahaarvamisi, mis puudutab grupi kõiki 
äriühinguid.

intressimaksetelt, litsentsitasudelt ja 
dividendidelt peetakse kinni maksud, 
tuleks kõnealustest maksudest saadud tulu 
jagada vastavalt kõnealuse maksuaasta 
valemile.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Süsteem peaks sisaldama üldist 
kuritarvituse vastast nõuet, mida täiendaks 
meetmed, mille eesmärk on ohjata 
kuritahtliku tegevuse teatavaid liike.
Kõnealused meetmed peaksid piirama 
selliste intresside mahaarvatavust, mis on 
makstud seotud ettevõtetele, kes on 
väljaspool ELi residendid madala 
maksumääraga riigis, kes ei vaheta teavet 
maksja liikmesriigiga lepingu alusel, mis 
on võrreldav nõukogu direktiiviga 
2011/16/EL11 liikmesriikide pädevate 
asutuste vastastikuse abi kohta otsese 
maksustamise ja kindlustusmaksete 
maksustamise valdkonnas12 ning 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
käsitlevate eeskirjadega.

(20) Süsteem peaks sisaldama üldist 
kuritarvitusevastast nõuet, mida täiendaks 
meetmed, mille eesmärk on ohjata 
kuritahtliku tegevuse teatavaid liike.
Kõnealused meetmed peaksid keelama
selliste intresside mahaarvatavuse, mis on 
makstud seotud ettevõtetele, kes on 
väljaspool ELi residendid madala 
maksumääraga riigis, kes ei vaheta teavet 
maksja liikmesriigiga lepingu alusel, mis 
on võrreldav nõukogu direktiiviga 
2011/16/EL11 liikmesriikide pädevate 
asutuste vastastikuse abi kohta otsese 
maksustamise ja kindlustusmaksete 
maksustamise valdkonnas12 ning 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
jaotamise valem peaks koosnema kolmest 
võrdse kaaluga tegurist (tööjõud, varad ja 
käive). Tööjõutegur tuleks arvutada 
töötasu ja töötajate arvu alusel (kummagi 
osakaal on pool). Varategur peaks 
koosnema kõigist materiaalsetest 
põhivaradest. Immateriaalsed ja 
finantsvarad tuleks valemist välja jätta 
nende mobiilse laadi tõttu ja kuna tekib 
süsteemist möödahiilimise oht.
Kõnealuste tegurite kasutamine võtab 
piisavalt arvesse päritoluliikmesriigi huve.
Lõpetuseks tuleks võtta arvesse käivet, et 
tagada sihtliikmesriigi õiglane osalemine.
Nende tegurite ja kaaludega peaks saama 
tagada, et kasumit maksustatakse seal, 
kus see teeniti. Erandina üldpõhimõttest, 
juhul kui jaotamise tulemus ei kajasta 
õiglaselt äritegevuse ulatust, nähakse 
kaitseklausliga ette alternatiivse meetodi 
kasutamine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
jaotamise valem peaks koosnema kolmest 
võrdse kaaluga tegurist (tööjõud, varad ja 

(21) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
jaotamise valem peaks koosnema kolmest 
võrdse kaaluga tegurist (tööjõud, varad ja 
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käive). Tööjõutegur tuleks arvutada töötasu 
ja töötajate arvu alusel (kummagi osakaal 
on pool). Varategur peaks koosnema 
kõigist materiaalsetest põhivaradest.
Immateriaalsed ja finantsvarad tuleks 
valemist välja jätta nende mobiilse laadi 
tõttu ja kuna tekib süsteemist 
möödahiilimise oht. Kõnealuste tegurite 
kasutamine võtab piisavalt arvesse 
päritoluliikmesriigi huve. Lõpetuseks 
tuleks võtta arvesse käivet, et tagada 
sihtliikmesriigi õiglane osalemine. Nende 
tegurite ja kaaludega peaks saama tagada, 
et kasumit maksustatakse seal, kus see 
teeniti. Erandina üldpõhimõttest, juhul kui 
jaotamise tulemus ei kajasta õiglaselt 
äritegevuse ulatust, nähakse kaitseklausliga 
ette alternatiivse meetodi kasutamine.

käive). Tööjõutegur tuleks arvutada töötasu 
ja töötajate arvu alusel (kummagi osakaal 
on pool). Varategur peaks koosnema 
kõigist materiaalsetest põhivaradest.
Immateriaalsed ja finantsvarad tuleks 
valemist välja jätta nende mobiilse laadi 
tõttu ja kuna tekib süsteemist 
möödahiilimise oht. Kõnealuste tegurite 
kasutamise kaudu peab võtma piisavalt 
arvesse päritoluliikmesriigi huve.
Lõpetuseks tuleks võtta arvesse käivet, et 
tagada sihtliikmesriigi õiglane osalemine.
Iga kolme aasta järel peab läbi viima
nende tegurite ja kaalude hinnangu, et 
kindlaks teha, kas on tagatud, et kasumit 
maksustatakse seal, kus see teeniti.
Erandina üldpõhimõttest, juhul kui 
jaotamise tulemus ei kajasta õiglaselt 
äritegevuse ulatust, nähakse kaitseklausliga 
ette alternatiivse meetodi kasutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 80
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
jaotamise valem peaks koosnema kolmest 
võrdse kaaluga tegurist (tööjõud, varad ja 
käive). Tööjõutegur tuleks arvutada töötasu 
ja töötajate arvu alusel (kummagi osakaal 
on pool). Varategur peaks koosnema 
kõigist materiaalsetest põhivaradest.
Immateriaalsed ja finantsvarad tuleks 
valemist välja jätta nende mobiilse laadi 
tõttu ja kuna tekib süsteemist
möödahiilimise oht. Kõnealuste tegurite 
kasutamine võtab piisavalt arvesse 
päritoluliikmesriigi huve. Lõpetuseks 
tuleks võtta arvesse käivet, et tagada 
sihtliikmesriigi õiglane osalemine. Nende 

(21) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
jaotamise valem peaks koosnema kolmest 
tegurist (tööjõud, varad ja käive). Sellal 
kui nii tööjõu- kui ka varateguri kaal 
peaks olema 45%, peaks käibeteguri kaal 
olema 10%. Tööjõutegur tuleks arvutada 
töötasu ja töötajate arvu alusel (kummagi 
osakaal on pool). Varategur peaks 
koosnema kõigist materiaalsetest 
põhivaradest. Immateriaalsed ja 
finantsvarad tuleks valemist välja jätta 
nende mobiilse laadi tõttu ja kuna tekib 
süsteemist möödahiilimise oht. Kõnealuste 
tegurite kasutamine võtab piisavalt arvesse 
päritoluliikmesriigi huve. Lõpetuseks 
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tegurite ja kaaludega peaks saama tagada, 
et kasumit maksustatakse seal, kus see 
teeniti. Erandina üldpõhimõttest, juhul kui 
jaotamise tulemus ei kajasta õiglaselt 
äritegevuse ulatust, nähakse kaitseklausliga 
ette alternatiivse meetodi kasutamine.

tuleks võtta arvesse käivet, et tagada 
sihtliikmesriigi õiglane osalemine. Nende 
tegurite ja kaaludega peaks saama tagada, 
et kasumit maksustatakse seal, kus see 
teeniti. Erandina üldpõhimõttest, juhul kui 
jaotamise tulemus ei kajasta õiglaselt 
äritegevuse ulatust, nähakse kaitseklausliga 
ette alternatiivse meetodi kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
jaotamise valem peaks koosnema kolmest 
võrdse kaaluga tegurist (tööjõud, varad ja 
käive). Tööjõutegur tuleks arvutada töötasu 
ja töötajate arvu alusel (kummagi osakaal 
on pool). Varategur peaks koosnema 
kõigist materiaalsetest põhivaradest.
Immateriaalsed ja finantsvarad tuleks 
valemist välja jätta nende mobiilse laadi 
tõttu ja kuna tekib süsteemist 
möödahiilimise oht. Kõnealuste tegurite 
kasutamine võtab piisavalt arvesse 
päritoluliikmesriigi huve. Lõpetuseks 
tuleks võtta arvesse käivet, et tagada 
sihtliikmesriigi õiglane osalemine. Nende 
tegurite ja kaaludega peaks saama tagada, 
et kasumit maksustatakse seal, kus see
teeniti. Erandina üldpõhimõttest, juhul kui 
jaotamise tulemus ei kajasta õiglaselt 
äritegevuse ulatust, nähakse kaitseklausliga 
ette alternatiivse meetodi kasutamine.

(21) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
jaotamise valem peaks koosnema kolmest 
võrdse kaaluga tegurist (tööjõud, varad ja 
käive). Tööjõutegur tuleks arvutada töötasu 
alusel. Varategur peaks koosnema kõigist 
materiaalsetest põhivaradest.
Immateriaalsed ja finantsvarad tuleks 
valemist välja jätta nende mobiilse laadi 
tõttu ja kuna tekib süsteemist 
möödahiilimise oht. Kõnealuste tegurite 
kasutamine võtab piisavalt arvesse 
päritoluliikmesriigi huve. Lõpetuseks 
tuleks võtta arvesse käivet, et tagada 
sihtliikmesriigi õiglane osalemine. Nende 
tegurite ja kaaludega peaks saama tagada, 
et kasumit maksustatakse seal, kus see 
teeniti. Erandina üldpõhimõttest, juhul kui 
jaotamise tulemus ei kajasta õiglaselt 
äritegevuse ulatust, nähakse kaitseklausliga 
ette alternatiivse meetodi kasutamine.

Or. pt
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Muudatusettepanek 82
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Uue omavahendina ja osana 
liikumisest eelarveliidu suunas ja selleks, 
et võimaldada tugevamat solidaarsust 
majanduslikult nõrgemate piirkondadega, 
peaks käesolev direktiiv looma ELi 
ettevõtte tulumaksu määraga 5% 
äriühingutele, kelle suhtes ei kohaldata 
komisjoni 6. mai 2001. aasta soovitust 
2003/361/EÜ, mis puudutab 
mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete määratlust.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Äriühingute grupid peaksid saama 
asju ajada ühe maksuametiga (peamine 
maksuhaldur), kes peaks olema selle 
liikmesriigi maksuhaldur, kus grupi 
emaettevõte (peamine maksumaksja) on 
residendist maksukohustuslane. Käesoleva 
direktiiviga tuleks samuti kehtestada 
süsteemi haldamise menetlusnõuded.
Lisaks peaks sellega ette nähtama ka 
eelotsustusmehhanism. Auditid peaks 
algatama ja neid koordineerima peamine 
maksuhaldur, kuid auditi läbiviimist võib 
taotleda iga sellise liikmesriigi 
maksuhaldur, kus grupi liige on 
maksukohustuslane. Selle liikmesriigi 

(23) Äriühingute grupid peaksid saama 
asju ajada ühe maksuametiga (peamine 
maksuhaldur), kes peaks olema selle 
liikmesriigi maksuhaldur, kus grupi 
emaettevõte (peamine maksumaksja) on 
residendist maksukohustuslane.
Liikmesriikide maksuhaldurite tegevust 
peaks koordineerima, toetama ja hindama 
Euroopa maksuhaldur. Käesoleva 
direktiiviga tuleks samuti kehtestada 
süsteemi haldamise menetlusnõuded.
Lisaks peaks sellega ette nähtama ka 
eelotsustusmehhanism. Auditid peaks 
algatama peamine maksuhaldur, kuid auditi 
läbiviimist võib nõuda iga sellise 
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pädev asutus, kus grupi liige on resident 
või kus ta on asutatud, võib taotleda seoses 
süsteemiga liitumise teatisega peamise 
maksuhalduri otsust või peamise 
maksuhalduri liikmesriigi kohtute 
muudetud hinnangut. Vaidlused 
maksumaksja ja maksuhalduri vahel peaks 
lahendama haldusorgan, kes on vastavalt 
peamise maksuhalduri liikmesriigi 
seadustele pädev kaebusi kuulama 
esimeses astmes.

liikmesriigi maksuhaldur, kus grupi liige 
on maksukohustuslane. Vaidlused selle 
liikmesriigi pädeva asutuse, kus grupi liige 
on resident või kus ta on asutatud, ja
peamise maksuhalduri vahel peaks 
lahendama Euroopa maksuhaldur, kes on 
pädev kaebusi kuulama esimeses astmes.
Vaidlused maksumaksja ja maksuhalduri 
vahel peaks lahendama haldusorgan, kes 
on vastavalt peamise maksuhalduri 
liikmesriigi seadustele pädev kaebusi 
kuulama esimeses astmes.

Or. de

Muudatusettepanek 84
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Äriühingute grupid peaksid saama 
asju ajada ühe maksuametiga (peamine 
maksuhaldur), kes peaks olema selle 
liikmesriigi maksuhaldur, kus grupi 
emaettevõte (peamine maksumaksja) on 
residendist maksukohustuslane. Käesoleva 
direktiiviga tuleks samuti kehtestada 
süsteemi haldamise menetlusnõuded. 
Lisaks peaks sellega ette nähtama ka 
eelotsustusmehhanism. Auditid peaks 
algatama ja neid koordineerima peamine 
maksuhaldur, kuid auditi läbiviimist võib 
taotleda iga sellise liikmesriigi 
maksuhaldur, kus grupi liige on 
maksukohustuslane. Selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus grupi liige on resident 
või kus ta on asutatud, võib taotleda seoses 
süsteemiga liitumise teatisega peamise 
maksuhalduri otsust või peamise 
maksuhalduri liikmesriigi kohtute 
muudetud hinnangut. Vaidlused 
maksumaksja ja maksuhalduri vahel peaks 
lahendama haldusorgan, kes on vastavalt 

(23) Äriühingute grupid peaksid saama 
asju ajada ühe maksuametiga (peamine 
maksuhaldur), kes peaks olema selle 
liikmesriigi maksuhaldur, kus grupi 
emaettevõte (peamine maksumaksja) on 
residendist maksukohustuslane või 
päritolupiirkonna maksuhaldur 
piirkondades, millel on maksualased ja 
seadusandlikud pädevused ja suutlikkus 
koguda makse. Käesoleva direktiiviga 
tuleks samuti kehtestada süsteemi 
haldamise menetlusnõuded. Lisaks peaks 
sellega ette nähtama ka 
eelotsustusmehhanism. Auditid peaks 
algatama ja neid koordineerima peamine 
maksuhaldur, kuid auditi läbiviimist võib 
taotleda iga sellise liikmesriigi 
maksuhaldur, kus grupi liige on 
maksukohustuslane. Selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus grupi liige on resident 
või kus ta on asutatud, võib taotleda seoses 
süsteemiga liitumise teatisega peamise 
maksuhalduri otsust või peamise 
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peamise maksuhalduri liikmesriigi 
seadustele pädev kaebusi kuulama 
esimeses astmes.

maksuhalduri liikmesriigi kohtute 
muudetud hinnangut. Vaidlused 
maksumaksja ja maksuhalduri vahel peaks 
lahendama haldusorgan, kes on vastavalt 
peamise maksuhalduri liikmesriigi 
seadustele pädev kaebusi kuulama 
esimeses astmes.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Äriühingute grupid peaksid saama 
asju ajada ühe maksuametiga (peamine 
maksuhaldur), kes peaks olema selle 
liikmesriigi maksuhaldur, kus grupi 
emaettevõte (peamine maksumaksja) on 
residendist maksukohustuslane. Käesoleva 
direktiiviga tuleks samuti kehtestada 
süsteemi haldamise menetlusnõuded. 
Lisaks peaks sellega ette nähtama ka 
eelotsustusmehhanism. Auditid peaks 
algatama ja neid koordineerima peamine 
maksuhaldur, kuid auditi läbiviimist võib 
taotleda iga sellise liikmesriigi 
maksuhaldur, kus grupi liige on 
maksukohustuslane. Selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus grupi liige on resident 
või kus ta on asutatud, võib taotleda seoses 
süsteemiga liitumise teatisega peamise 
maksuhalduri otsust või peamise 
maksuhalduri liikmesriigi kohtute 
muudetud hinnangut. Vaidlused 
maksumaksja ja maksuhalduri vahel peaks 
lahendama haldusorgan, kes on vastavalt 
peamise maksuhalduri liikmesriigi 
seadustele pädev kaebusi kuulama 
esimeses astmes.

(23) Äriühingute grupid peaksid saama 
asju ajada ühe maksuametiga (peamine 
maksuhaldur), kes peaks olema selle 
liikmesriigi maksuhaldur, kus grupi 
emaettevõte (peamine maksumaksja) on 
residendist maksukohustuslane. Käesoleva 
direktiiviga tuleks samuti kehtestada 
süsteemi haldamise menetlusnõuded. 
Lisaks peaks sellega ette nähtama ka 
eelotsustusmehhanism. Auditid peaks 
algatama ja neid koordineerima peamine 
maksuhaldur, kuid auditi läbiviimist võib 
taotleda iga sellise liikmesriigi 
maksuhaldur, kus grupi liige on 
maksukohustuslane. Selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus grupi liige on resident 
või kus ta on asutatud, võib peamise 
maksuhalduri otsusega seoses taotleda
peamise maksuhalduri liikmesriigi kohtute 
muudetud hinnangut. Vaidlused 
maksumaksja ja maksuhalduri vahel peaks 
lahendama haldusorgan, kes on vastavalt 
peamise maksuhalduri liikmesriigi 
seadustele pädev kaebusi kuulama 
esimeses astmes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 86
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühtsed tingimused seoses 
kolmandate riikide nende 
äriühinguvormide loetelu iga-aastase 
vastuvõtmisega, mis vastavad käesoleva 
direktiiviga kehtestatud nõuetele ning 
milles sätestatakse tööjõu-, vara- ja 
käibeteguri arvutamine, tööjõu ja 
palgafondi, varade ja käibe osakaalu 
jaotamine vastavale tegurile, samuti 
varateguri jaoks varade hindamine ning 
süsteemiga liitumise teatise standardvormi 
vastuvõtmine ning nõuded andmete 
elektroonilise esitamise, maksutagastuse 
vormi, maksu konsolideeritud tagastuse 
ning kohustuslike lisadokumentide kohta, 
tuleks komisjonile anda volitused.
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
liikmesriikide kontrolli eeskirjad ja 
põhimõtted komisjoni rakendamisvolituste 
teostamise üle14.

(25) Selleks et tagada käesoleva 
direktiivi rakendamiseks ühtsed tingimused 
seoses kolmandate riikide nende 
äriühinguvormide loetelu iga-aastase 
vastuvõtmisega, mis vastavad käesoleva 
direktiiviga kehtestatud nõuetele ning 
milles sätestatakse tööjõu-, vara- ja 
käibeteguri arvutamine, tööjõu ja 
palgafondi, varade ja käibe osakaalu 
jaotamine vastavale tegurile, samuti 
varateguri jaoks varade hindamine ning 
nõuete vastuvõtmine andmete 
elektroonilise esitamise, maksutagastuse 
vormi, maksu konsolideeritud tagastuse 
ning kohustuslike lisadokumentide kohta, 
tuleks komisjonile anda volitused.
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
liikmesriikide kontrolli eeskirjad ja 
põhimõtted komisjoni rakendamisvolituste 
teostamise üle14.

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Läbivaatamise klausli alusel peab 
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sõltumatu organ teostama põhjaliku 
hinnangu käesoleva direktiivi mõju kohta, 
enne kui nõukogu võtab vastu otsuse 
käesoleva direktiivi võimaliku laiendamise 
või kehtetuks tunnistamise kohta.
Analüüs peaks eelkõige sisaldama 
järgmiste punktide uurimist: vajadus 
hoida direktiiv jõus või see kehtetuks 
tunnistada, ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (OCCCTB) vabatahtlik 
olemus, maksustamisbaasi ühtlustamise 
piiramine, jaotusvalem, praktilisuse 
kaalutlused VKEde jaoks ja direktiivi 
mõju maksukogumisele ja tulule nendes 
ELi liikmesriikides, kes otsustasid 
vabatahtlikult võtta see üle oma riiklikesse 
õigusaktidesse, ja võitlus maksudest 
kõrvalehoidumise, maksupettuse ja 
topeltmaksustamise vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Selleks et vältida, et [ettevõtte 
tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB)] süsteemi 
kohaldamine ei põhjustaks selliseid 
moonutusi, et kapital ja tulu jaotatakse 
Euroopa Liidus, on väga oluline piirata 
erisusi seoses ettevõtte tulumaksu 
määraga, kehtestades maksustamise 
miinimumtaseme kõikides liikmesriikides.

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Komisjon peaks algatama uue 
CCCTB foorumi, mis on sarnane ühise 
siirdehindade foorumiga (JTPF), mille 
poole äriühingud ja liikmesriigid saavad 
pöörduda probleemide ja vaidlustega, mis 
on seotud CCCTBga. Kõnealune foorum 
peaks suutma anda nõu äriühingutele ja 
liikmesriikidele ning peaks 
kvalifitseeruma kohtu või tribunalina 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 267 teise lõiguga.

Or. en

Selgitus

CCCTB foorumi loomine liikmesriikide vahel vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

Muudatusettepanek 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Komisjon peaks vaatama direktiivi 
kohaldamise läbi viie aasta pärast ja 
liikmesriigid peaksid komisjoni abistama, 
esitades selleks vajalikud andmed,

(27) Komisjon peaks vaatama direktiivi 
kohaldamise läbi kolme aasta pärast ja 
liikmesriigid peaksid komisjoni abistama, 
esitades selleks vajalikud andmed,

Or. en

Muudatusettepanek 91
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Komisjon peaks vaatama direktiivi 
kohaldamise läbi viie aasta pärast ja 
liikmesriigid peaksid komisjoni abistama, 
esitades selleks vajalikud andmed,

(27) Komisjon peaks vaatama direktiivi 
kohaldamise läbi kolme aasta pärast ja 
liikmesriigid peaksid komisjoni abistama, 
esitades selleks vajalikud andmed,

Or. en

Muudatusettepanek 92
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi süsteem ning
sätestatakse nõuded seoses kõnealuse baasi 
arvutamise ja kasutamisega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi süsteem, sätestatakse 
nõuded seoses kõnealuse baasi arvutamise 
ja kasutamisega ning luuakse kõikidele 
liikmesriikidele minimaalne ettevõtte 
tulumaksu kogumäär 15% 2013., 20% 
2015. ja 25% 2017. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi süsteem ning 
sätestatakse nõuded seoses kõnealuse baasi 
arvutamise ja kasutamisega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi süsteem ning 
sätestatakse nõuded seoses kõnealuse baasi 
arvutamise ja kasutamisega. Sellega 
kehtestatakse liikmesriikides ka ettevõtete 
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maksustamise miinimumtaset käsitlevad 
eeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi süsteem ning 
sätestatakse nõuded seoses kõnealuse baasi 
arvutamise ja kasutamisega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi süsteem, sätestatakse 
ELi madalaim maksustamistase 
juriidilistele isikutele ning sätestatakse 
nõuded seoses kõnealuse baasi arvutamise 
ja kasutamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi süsteem ning 
sätestatakse nõuded seoses kõnealuse baasi 
arvutamise ja kasutamisega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teatavate äriühingute ja gruppide ühtse 
maksustamisbaasi vabatahtlik süsteem 
ning sätestatakse nõuded seoses kõnealuse 
baasi arvutamise ja kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Philippe Lamberts
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ELi 
ettevõtte tulumaks määraga 5% 
äriühingutele, kelle suhtes ei kohaldata 
komisjoni 6. mai 2001. aasta soovitust 
2003/361/EÜ, mille tulu kujutab endast 
täiendavat omavahendit, mis on 
kohaldatav käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse mõistet 
„osalev liikmesriik” liikmesriigi kohta, 
kes osaleb ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) valdkonnas tehtavas tõhustatud 
koostöös nõukogu [...] otsuse [...] 
kohaselt, millega antakse luba tõhustatud 
koostööks ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) valdkonnas.

Or. fr

Selgitus

Selles muudatusettepanekus käsitletakse tõhustatud koostöö valikut.

Muudatusettepanek 98
Philippe Lamberts
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad äriühingud Äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse 
direktiivi

Or. en

Muudatusettepanek 99
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad äriühingud Äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
süsteemi

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Ivo Strejček

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, kui mõlemad 
järgmised tingimused on täidetud:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
äriühingute suhtes, kes selle vabalt valivad 
ja kes on asutatud liikmesriigi seaduste 
alusel, kui mõlemad järgmised tingimused 
on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 101
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
äriühingute suhtes, kes on asutatud 
kolmanda riigi seaduste alusel, kui 
mõlemad järgmised tingimused on 
täidetud:

välja jäetud

a) äriühing esineb ühele I lisas loetletud 
kujule sarnasel kujul;
b) äriühingu suhtes kohaldatakse üht 
ettevõtte tulumaksu, mis on loetletud II 
lisas.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 102
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
äriühingute suhtes, kes on asutatud 
kolmanda riigi seaduste alusel, kui 
mõlemad järgmised tingimused on 
täidetud:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
äriühingute suhtes, kes selle vabalt valivad 
ja kes on asutatud kolmanda riigi seaduste 
alusel, kui mõlemad järgmised tingimused
on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 103
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad kolmanda 
riigi äriühinguvormid

välja jäetud

1. Komisjon võtab igal aastal vastu loetelu 
kolmanda riigi äriühinguvormidest, mida 
loetakse vastavaks artikli 2 lõike 2 punktis 
a sätestatud nõuetele. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
2. Asjaolu, et äriühinguvormi ei ole 
lisatud lõikes 1 osutatud kolmanda riigi 
äriühinguvormide loetellu, ei välista 
käesoleva direktiivi kohaldamist selle 
vormi suhtes.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 104
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad kolmanda 
riigi äriühinguvormid

Kolmanda riigi äriühinguvormid, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ette nähtud süsteemi

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et äriühinguvormi ei ole 
lisatud lõikes 1 osutatud kolmanda riigi 
äriühinguvormide loetellu, ei välista 
käesoleva direktiivi kohaldamist selle 
vormi suhtes.

välja jäetud

Or. lt

Muudatusettepanek 106
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „maksumaksja” – äriühing, kes on 
otsustanud kohaldada käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi;

(1) „maksumaksja” – äriühing, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi;

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „maksumaksja” – äriühing, kes on 
otsustanud kohaldada käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi;

(1) „maksumaksja” – käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi alla 
kuuluv äriühing;

Or. pt
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Muudatusettepanek 108
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „maksumaksja” – äriühing, kes on 
otsustanud kohaldada käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi;

(1) „maksumaksja” – äriühing, kes
kohaldab käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
nõuetele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele.

Muudatusettepanek 109
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „maksumaksja” – äriühing, kes on 
otsustanud kohaldada käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi;

(1) „maksumaksja” – äriühing, kes 
kohaldab või on otsustanud kohaldada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „üksik maksumaksja” – maksumaksja, välja jäetud
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kes ei vasta konsolideerimise 
tingimustele;

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 111
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kellel
ei ole õigust hakata kohaldama käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi või kes ei 
ole otsustanud seda teha;

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kelle 
suhtes ei kohaldata käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi;

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kellel 
ei ole õigust hakata kohaldama käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi või kes ei 
ole otsustanud seda teha;

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kes ei 
kuulu käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi alla;

Or. pt

Muudatusettepanek 113
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kellel
ei ole õigust hakata kohaldama käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi või kes ei 
ole otsustanud seda teha;

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kes ei 
ole kohustatud hakkama kohaldama 
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
või kes ei ole otsustanud seda teha;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kellel 
ei ole õigust hakata kohaldama käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi või kes ei 
ole otsustanud seda teha;

(3) „mittemaksumaksja” – äriühing, kellel 
ei ole õigust hakata kohaldama käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi; 

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
nõuetele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele.

Muudatusettepanek 115
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „peamine maksumaksja” – välja jäetud
a) residendist maksumaksja, kui see
moodustab grupi tütarettevõtetega, kus tal 
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on nõuetele vastav osalus, teistes 
liikmesriikide asuvate püsivate 
tegevuskohtade või selle tütarettevõtte ühe 
või mitme püsiva tegevuskohaga, kus tal 
on nõuetele vastav osalus ning mis on 
kolmanda riigi resident;
b) residendist maksumaksja, kelle on 
määranud grupp, juhul kui see koosneb 
ainult kahest või enamast residendist 
maksumaksjast, kes on kolmanda riigi 
ühe ja sama residendist emaettevõtte 
vahetud tütarettevõtted, kus tal on 
nõuetele vastav osalus;
c) residendist maksumaksja, kes on 
kolmanda riigi residendist emaettevõtte 
tütarettevõte, kus emaettevõttel on 
nõuetele vastav osalus, kui kõnealune 
residendist maksumaksja moodustab 
grupi üksnes oma emaettevõtte ühe või 
enama püsiva tegevuskohaga;
d) püsiv tegevuskoht, mille on määranud 
mitteresidendist maksumaksja, kes 
moodustab grupi üksnes seoses püsivate 
tegevuskohtadega, mis asuvad kahes või 
enamas liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 116
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „grupi liige” – mis tahes 
maksumaksja, kes kuulub samasse 
gruppi, nagu määratletud artiklites 54 ja 
55. Kui maksumaksjal on üks või enam 
püsivat tegevuskohta teises liikmesriigis 

välja jäetud
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kui see, kus asub tema keskne juhtimine 
ja kontroll, käsitatakse iga püsivat 
tegevuskohta grupi liikmena;

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 117
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „konsolideeritud maksustamisbaas” 
– grupi kõigi liikmete maksustamisbaasi 
summa, arvutatud vastavalt artiklile 10;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 118
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „jaotatud osa” – osa grupi 
konsolideeritud maksustamisbaasist, mis 
on jaotatud grupi liikmele, kohaldades 
artiklites 86–102 sätestatud valemit

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „finantsvarad” – sidusettevõtete 
aktsiad, laenud sidusettevõtetele, kasumis 
osalevad laenud, laenud sellistele 
ettevõtetele, kellega äriühing on seotud 
kasumis osalevate laenude kaudu, 
põhivarana hoitavad investeeringud, muud 
laenud ja omaaktsiad selles ulatuses, kui 
riikliku seadusega on lubatud neid näidata 
bilansis;

(15) „finantsvarad” – sidusettevõtete 
aktsiad, laenud sidusettevõtetele, kasumis 
osalevad laenud, laenud sellistele 
ettevõtetele, kellega äriühing on seotud 
kasumis osalevate laenude kaudu, 
põhivarana hoitavad investeeringud, muud 
laenud ja omaaktsiad selles ulatuses, kui 
Euroopa Liidu ühtsete eeskirjadega on 
lubatud neid näidata bilansis;

Or. de

Muudatusettepanek 120
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „pädev asutus” – iga liikmesriigi 
määratud asutus, kes haldab kõiki 
käesoleva direktiivi rakendamisega seotud 
küsimusi;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.
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Muudatusettepanek 121
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „pädev asutus” – iga liikmesriigi 
määratud asutus, kes haldab kõiki 
käesoleva direktiivi rakendamisega seotud 
küsimusi;

(21) „pädev asutus” – iga liikmesriigi või 
maksukogumise pädevusega piirkonna 
määratud asutus, kes haldab kõiki 
käesoleva direktiivi rakendamisega seotud 
küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „peamine maksuhaldur” – selle 
liikmesriigi pädev asutus, kus peamine 
maksumaksja on resident või kus ta asub, 
kui see on mitteresidendist maksumaksja 
püsiv tegevuskoht;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 123
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) „audit” – mis tahes uurimine, 
ülevaatus või kontroll, mille viib läbi 
pädev asutus kontrollimaks, kas 
maksumaksja järgib käesolevat direktiivi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 124
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi sätete kohaldamine ei 
tohiks rikkuda maksutulude neutraalsuse 
põhimõtet, mida väljendab negatiivne 
mõju maksutulude tasemele 
liikmesriikides. Kooskõlas eelnevaga 
võivad liikmesriigid valida, kas otsustada 
käesoleva direktiivi sätete kohaldamise 
kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

OTSUS KASUTADA KÄESOLEVA 
DIREKTIIVIGA ETTENÄHTUD 
SÜSTEEMI

MAKSUMAKSJAD KÄESOLEVA 
DIREKTIIVIGA ETTENÄHTUD 
SÜSTEEMIS
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Or. de

Muudatusettepanek 126
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

OTSUS KASUTADA KÄESOLEVA 
DIREKTIIVIGA ETTENÄHTUD 
SÜSTEEMI

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
ETTENÄHTUD SÜSTEEMI 
KOHALDAMISALA

Or. pt

Muudatusettepanek 127
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valik välja jäetud
1. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes on 
liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast võib otsustada kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi direktiivis sätestatud tingimustel.
2. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes ei ole 
liikmesriigi resident maksustamise 
eesmärgil, võib otsustada kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi direktiivis sätestatud tingimustel 
seoses püsiva tegevuskohaga, mis tal on 
liikmesriigis.
3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel käsitletakse 
äriühingut, kelle registrijärgne asukoht, 
asutamiskoht või juhtkonna tegelik 
asukoht asub liikmesriigis ning keda 
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vastavalt kõnealuse liikmesriigi poolt 
kolmanda riigiga sõlmitud lepingule ei 
käsitata kõnealuse kolmanda riigi 
residendina maksustamise eesmärgil, 
käsitatakse teda kõnealuse liikmesriigi 
residendina maksustamise eesmärgil.
4. Kui vastavalt lõikele 3 on äriühing 
rohkem kui ühe liikmesriigi resident, 
loetakse ta olevaks selle liikmesriigi 
resident, kus on tema juhtkonna tegelik 
asukoht.
5. Kui laevandusgrupi liikme või 
siseveetranspordiga tegeleva grupi liikme 
tegeliku juhtimise asukoht on laeva või 
paadi pardal, loetakse see asuvaks laeva 
või paadi kodusadama liikmesriigis, või 
kui selline kodusadam puudub, 
liikmesriigis, kus on resident laeva või 
paadi operaator.
6. Äriühingu suhtes, kes on liikmesriigi 
resident ning kes otsustab kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kohaldatakse ettevõtte 
tulumaksu kõnealuse süsteemi alusel 
kogu sissetuleku puhul, mis on saadud 
mis tahes allikast, olgu selles liikmesriigis, 
kus ta on resident, või sellest väljaspool.
7. Äriühingu suhtes, kes on kolmanda 
riigi resident ning kes otsustab kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kohaldatakse ettevõtte 
tulumaksu kõnealuse süsteemi alusel 
kogu sissetuleku puhul, mis on saadud 
tegevusest, mis on teostatud läbi 
liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
nõuetele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele.
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Muudatusettepanek 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valik Maksumaksjad

Or. de

Muudatusettepanek 129
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valik Maksuresident

Or. fr

Muudatusettepanek 130
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valik Kohaldamine

Or. pt

Muudatusettepanek 131
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Äriühing, kelle suhtes ei kohaldata 
soovitust 2003/361/EÜ, kelle suhtes 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ning 
kes on liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast, kohaldab käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel.

Or. en

Selgitus

CCCTB tuleks teha kohustuslikuks mitte-VKEdele, et kaotada möödahiilimisvõimalused ELi 
ettevõtte tulumaksusüsteemides, mis võimaldavad suurtel äriühingutel kasutada ära 
liikmesriikide erinevusi, paigutades kunstlikult ümber kasumit, et vähendada oma tegelikku 
maksumäära, mõnikord isegi nullini.

Muudatusettepanek 132
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes on 
liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast võib otsustada kasutada
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi direktiivis sätestatud tingimustel.

1. Äriühing, kes on liikmesriigi resident 
maksustamise seisukohast ja kes vastab 
artikli 2 lõikes 1 ette nähtud tingimustele, 
kuulub kohustuslikult käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse direktiivis sätestatud 
tingimustel.

Or. pt

Muudatusettepanek 133
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1



AM\885627ET.doc 65/225 PE478.376v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes on 
liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast võib otsustada kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel.

1. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
soovitust 2003/361/EÜ, kelle suhtes 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ning kes 
on liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast, võib otsustada kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes on 
liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast võib otsustada kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel.

1. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes on 
liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast, on käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kohaselt direktiivis 
sätestatud tingimustel maksukohustuslane.

Or. de

Muudatusettepanek 135
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes on 
liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast võib otsustada kasutada
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel.

1. Äriühingu suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ning kes 
on liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast, kohaldatakse käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi direktiivis 
sätestatud tingimustel.



PE478.376v01-00 66/225 AM\885627ET.doc

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes ei ole 
liikmesriigi resident maksustamise 
eesmärgil, võib otsustada kasutada
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi direktiivis sätestatud tingimustel
seoses püsiva tegevuskohaga, mis tal on 
liikmesriigis.

2. Äriühing, kes ei ole liikmesriigi resident 
maksustamise eesmärgil ja kes täidab 
artikli 2 lõikes 2 sätestatud nõudeid,
kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse süsteemi kohaldamiseks 
direktiivis sätestatud tingimustel seoses 
kõikide püsivate tegevuskohtadega, mis tal 
on liikmesriikides.

Or. pt

Muudatusettepanek 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes ei ole 
liikmesriigi resident maksustamise 
eesmärgil, võib otsustada kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel seoses 
püsiva tegevuskohaga, mis tal on 
liikmesriigis.

2. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes ei ole 
liikmesriigi resident maksustamise 
eesmärgil, on käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kohaselt direktiivis 
sätestatud tingimustel maksukohustuslane 
seoses püsiva tegevuskohaga, mis tal on 
liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes ei ole 
liikmesriigi resident maksustamise 
eesmärgil, võib otsustada kasutada
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel seoses 
püsiva tegevuskohaga, mis tal on 
liikmesriigis.

2. Äriühingu suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ning kes 
ei ole liikmesriigi resident maksustamise 
eesmärgil, kohaldatakse käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi direktiivis 
sätestatud tingimustel seoses püsiva 
tegevuskohaga, mis tal on liikmesriigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Äriühingu suhtes, kes on liikmesriigi 
resident ning kes otsustab kasutada
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud mis tahes allikast, 
olgu selles liikmesriigis, kus ta on resident, 
või sellest väljaspool.

6. Äriühingu suhtes, kes on liikmesriigi 
resident ning kelle suhtes kohaldatakse
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud mis tahes allikast, 
olgu selles liikmesriigis, kus ta on resident, 
või sellest väljaspool.

Or. fr

Muudatusettepanek 140
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Äriühingu suhtes, kes on liikmesriigi 
resident ning kes otsustab kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud mis tahes allikast, 
olgu selles liikmesriigis, kus ta on resident, 
või sellest väljaspool.

6. Äriühingu suhtes, kes on liikmesriigi 
resident, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud mis tahes allikast, 
olgu selles liikmesriigis, kus ta on resident, 
või sellest väljaspool.

Or. pt

Muudatusettepanek 141
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Äriühingu suhtes, kes on kolmanda riigi 
resident ning kes otsustab kasutada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud tegevusest, mis on 
teostatud läbi liikmesriigis asuva püsiva 
tegevuskoha.

7. Äriühingu suhtes, kes on kolmanda riigi 
resident, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud tegevusest, mis on 
teostatud läbi liikmesriigis asuva püsiva 
tegevuskoha.

Or. pt

Muudatusettepanek 142
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Äriühingu suhtes, kes on kolmanda riigi 
resident ning kes otsustab kasutada
käesoleva direktiiviga kehtestatud 

7. Äriühingu suhtes, kes on kolmanda riigi 
resident ning kelle suhtes kohaldatakse
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
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süsteemi, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud tegevusest, mis on 
teostatud läbi liikmesriigis asuva püsiva 
tegevuskoha.

süsteemi, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu 
kõnealuse süsteemi alusel kogu sissetuleku 
puhul, mis on saadud tegevusest, mis on 
teostatud läbi liikmesriigis asuva püsiva 
tegevuskoha.

Or. fr

Muudatusettepanek 143
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühing kvalifitseerub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamiseks ja ta otsustab seda 
kasutada, ei kohaldata tema suhtes enam 
ettevõtte tulumaksu riiklikku korda seoses 
kõigi küsimustega, mida reguleeritakse 
käesoleva direktiiviga, välja arvatud juhul, 
kui on teisiti märgitud.

Äriühingu suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi, ei kohaldata enam 
ettevõtte tulumaksu riiklikku korda seoses 
kõigi küsimustega, mida reguleeritakse 
käesoleva direktiiviga, välja arvatud juhul, 
kui on teisiti märgitud.

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühing kvalifitseerub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamiseks ja ta otsustab seda 
kasutada, ei kohaldata tema suhtes enam 
ettevõtte tulumaksu riiklikku korda seoses 
kõigi küsimustega, mida reguleeritakse 
käesoleva direktiiviga, välja arvatud juhul, 
kui on teisiti märgitud.

Kui äriühing vastab nõuetele, ei kohaldata 
tema suhtes enam ettevõtte tulumaksu 
riiklikku korda seoses kõigi küsimustega, 
mida reguleeritakse käesoleva direktiiviga, 
välja arvatud juhul, kui on teisiti märgitud.
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Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
nõuetele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele.

Muudatusettepanek 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühing kvalifitseerub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamiseks ja ta otsustab seda kasutada, 
ei kohaldata tema suhtes enam ettevõtte 
tulumaksu riiklikku korda seoses kõigi 
küsimustega, mida reguleeritakse 
käesoleva direktiiviga, välja arvatud juhul, 
kui on teisiti märgitud.

Kui äriühing kvalifitseerub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamiseks ja ta on seetõttu 
maksukohustuslane, ei kohaldata tema 
suhtes enam ettevõtte tulumaksu riiklikku 
korda seoses kõigi küsimustega, mida 
reguleeritakse käesoleva direktiiviga, välja 
arvatud juhul, kui on teisiti märgitud.

Or. de

Muudatusettepanek 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Madalaim maksustamistase 
Euroopa Liidu territooriumil on 
juriidilistele isikutele kehtestatud 
madalaim maksustamistase. See ei tohi 
jääda nominaalselt alla 25%. Sellele 
lisaks võivad liikmesriigid maksumäärad 
vabalt kehtestada.

Or. de
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Muudatusettepanek 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) saadud kasumieraldised; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 148
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) saadud kasumieraldised; välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 149
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) saadud kasumieraldised; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 150
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) aktsiate võõrandamisest saadud tulu; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 151
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) aktsiate võõrandamisest saadud tulu; välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kolmandas riigis asuva püsiva 
tegevuskoha sissetulek.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 153
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mahaarvatavad kulud hõlmavad kõiki 
müügikulusid ja kulusid ilma 
mahaarvatava käibemaksuta, mis 
maksumaksjal on tekkinud seoses 
sissetuleku saamise või tagamisega, 
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse 
kulud ning kulud, mis on tekkinud seoses 
omakapitali hankimise või ärilisel 
eesmärgil võetud laenuga.

Mahaarvatavad kulud hõlmavad kõiki 
müügikulusid ja kulusid ilma 
mahaarvatava käibemaksuta, mis 
maksumaksjal on tekkinud seoses 
sissetuleku saamise või tagamisega, 
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse 
kulud, kui need on seotud põhivarade 
soetamise või tootmisega, ning kulud, mis 
on tekkinud seoses omakapitali hankimise 
või ärilisel eesmärgil võetud laenuga.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatasu ja hüvitis ülesannete täitmise 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) III lisas loetletud maksud, välja arvatud 
aktsiisimaksud, mis on kehtestatud 
energiatoodetele, alkoholile ja 
alkohoolsetele jookidele ning 
tubakatoodetele.

j) III lisas loetletud maksud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 156
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõike 1 punktist j võib 
liikmesriik näha ette ühe või mitme 
III lisas loetletud maksu mahaarvamise.
Grupi puhul kohaldatakse iga sellist 
mahaarvamist grupi nende liikmete 
jaotatud osa suhtes, kes on kõnealuse 
liikmesriigi residendid või asuvad seal.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 157
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sätteid kujundades põhinevad 
ettevõtted oma tegevuses riiklikel ja 
rahvusvahelistel 
raamatupidamisstandarditel.

Or. lv

Muudatusettepanek 158
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) direktiivi 91/674/EMÜ1 kohased c) direktiivi 91/674/EMÜ1 kohased 
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kindlustusandjate kindlustustehnilised 
eraldised on mahaarvatavad, väljaarvatud
tasanduseraldised. Liikmesriik võib 
sätestada tasanduseraldiste 
mahaarvamise. Grupi puhul kohaldatakse 
iga sellist tasanduseraldiste mahaarvamist 
grupi nende liikmete jaotatud osa suhtes, 
kes on kõnealuse liikmesriigi residendid 
või asuvad seal. Mahaarvatud summad 
vaadatakse läbi ja kohandatakse iga 
maksuaasta lõpus. Tulevaste aastate 
maksustamisbaasi arvutamisel võetakse 
arvesse juba mahaarvatud summasid.

kindlustusandjate kindlustustehnilised 
eraldised on mahaarvatavad, välja arvatud
tasanduseraldised. Liikmesriik, kes 
vastavalt direktiivi 91/674/EMÜ artiklile 
62 valis tasanduseraldise 
kaubandusõigusliku kehtestamise, peab 
lubama sellest ka mahaarvamisi teha.
Grupi puhul kohaldatakse iga sellist 
tasanduseraldiste mahaarvamist grupi 
nende liikmete jaotatud osa suhtes, kes on 
kõnealuse liikmesriigi residendid või 
asuvad seal. Mahaarvatud summad 
vaadatakse läbi ja kohandatakse iga 
maksuaasta lõpus. Tulevaste aastate 
maksustamisbaasi arvutamisel võetakse 
arvesse juba mahaarvatud summasid.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid, kes vastavalt direktiivi 91/674/EMÜ artiklile 62 kehtestasid direktiivi 
91/674/EMÜ artikli 30 kohase tasanduseraldise kaubandusõigusliku kohustuse, peavad seda 
ka maksualaselt tunnustama, pidades silmas CCCTBd . Ilma maksuõigusliku tunnustamiseta 
on tasanduseraldise moodustamise kaubandusõiguslik kohustus kehtetu. Tasanduseraldis on 
aga suurte kahjude vältimise parim vahend.

Muudatusettepanek 159
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Muud kui artiklites 36 ja 40 osutatud 
põhivarad amortiseeritakse koos ühe 
varakogumina aastase määraga 25 %
amortisatsioonibaasist.

1. Muud kui artiklites 36 ja 40 osutatud 
põhivarad amortiseeritakse koos ühe 
varakogumina aastase määraga 20%
amortisatsioonibaasist.

Or. de

Muudatusettepanek 160
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksumaksja või mitteresidendist 
maksumaksja püsiva tegevuskoha 
majandusaasta kahjumi võib maha arvata 
järgmistel maksuaastatel, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on ette 
nähtud teisiti.

1. Maksumaksja või mitteresidendist 
maksumaksja püsiva tegevuskoha 
majandusaasta kahjumi võib maha arvata 
seitsmel järgmisel maksuaastal, välja 
arvatud juhul, kui käesoleva direktiiviga on 
ette nähtud teisiti. Kahjumi edasikandmine 
1 miljonit eurot ületava rahalise künnise 
puhul on piiratud 60 protsendiga 1 
miljonit eurot ületavast aastatulust.

Or. de

Muudatusettepanek 161
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMIGA 
LIITUMINE JA SELLE 
KASUTAMISEST LOOBUMINE

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMIGA 
LIITUMINE

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMIGA 
LIITUMINE JA SELLE 

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMI 
JÕUSTUMINE
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KASUTAMISEST LOOBUMINE

Or. pt

Muudatusettepanek 163
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMIGA 
LIITUMINE JA SELLE 
KASUTAMISEST LOOBUMINE

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMIGA 
LIITUMINE

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
kriteeriumidele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele ning seetõttu on selle 
süsteemi kasutamisest loobumine võimatu.

Muudatusettepanek 164
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja otsustab kohaldada 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kajastatakse kõik varad ja 
kohustised sellises väärtuses, nagu on 
arvutatud vastavalt riiklikele 
maksueeskirjadele vahetult enne süsteemi 
kohaldama hakkamise kuupäeva, välja 
arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on 
teisiti märgitud.

Kõik varad ja kohustised kajastatakse 
sellises väärtuses, nagu on arvutatud 
vastavalt riiklikele maksueeskirjadele 
vahetult enne süsteemi kohaldama 
hakkamise kuupäeva, välja arvatud juhul, 
kui käesolevas direktiivis on teisiti 
märgitud.

Or. pt
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Muudatusettepanek 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja otsustab kohaldada
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kajastatakse kõik varad ja 
kohustised sellises väärtuses, nagu on 
arvutatud vastavalt riiklikele 
maksueeskirjadele vahetult enne süsteemi 
kohaldama hakkamise kuupäeva, välja 
arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on 
teisiti märgitud.

Maksumaksja puhul, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi, kajastatakse kõik 
varad ja kohustised sellises väärtuses, nagu 
on arvutatud vastavalt riiklikele 
maksueeskirjadele vahetult enne süsteemi 
kohaldama hakkamise kuupäeva, välja 
arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on 
teisiti märgitud.

Or. de

Muudatusettepanek 166
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja otsustab kohaldada
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kajastatakse kõik varad ja 
kohustised sellises väärtuses, nagu on 
arvutatud vastavalt riiklikele 
maksueeskirjadele vahetult enne süsteemi 
kohaldama hakkamise kuupäeva, välja 
arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on 
teisiti märgitud.

Kui maksumaksja suhtes kohaldatakse
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kajastatakse kõik varad ja 
kohustised sellises väärtuses, nagu on 
arvutatud vastavalt riiklikele 
maksueeskirjadele vahetult enne süsteemi 
kohaldama hakkamise kuupäeva, välja 
arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on 
teisiti märgitud.

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja otsustab kohaldada
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi, kajastatakse kõik varad ja 
kohustised sellises väärtuses, nagu on 
arvutatud vastavalt riiklikele 
maksueeskirjadele vahetult enne süsteemi 
kohaldama hakkamise kuupäeva, välja 
arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on 
teisiti märgitud.

Kui maksumaksja kohaldab käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi, 
kajastatakse kõik varad ja kohustised 
sellises väärtuses, nagu on arvutatud 
vastavalt riiklikele maksueeskirjadele 
vahetult enne süsteemi kohaldama 
hakkamise kuupäeva, välja arvatud juhul, 
kui käesolevas direktiivis on teisiti 
märgitud.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
nõuetele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele.

Muudatusettepanek 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulud ja kulud, mida vastavalt artikli 24 
lõigetele 2 ja 3 käsitatakse olevat tekkinud 
enne seda, kui maksumaksja otsustas 
hakata kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi, kuid mida ei ole veel 
võetud maksustamisbaasi arvutamisel 
vastavalt ettevõtte tulumaksu riiklikule 
seadusele arvesse, arvestatakse 
maksustamisbaasi hulka või arvatakse 
sellest maha vastavalt riiklikus seaduses 
sätestatud kajastamise nõuetele.

Tulud ja kulud, mida vastavalt artikli 24 
lõigetele 2 ja 3 käsitatakse olevat tekkinud 
enne seda, kui maksumaksja suhtes hakati
kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi, kuid mida ei ole veel 
võetud maksustamisbaasi arvutamisel 
vastavalt ettevõtte tulumaksu riiklikule 
seadusele arvesse, arvestatakse 
maksustamisbaasi hulka või arvatakse 
sellest maha vastavalt riiklikus seaduses 
sätestatud kajastamise nõuetele.

Or. de
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Muudatusettepanek 169
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulud ja kulud, mida vastavalt artikli 24 
lõigetele 2 ja 3 käsitatakse olevat tekkinud
enne seda, kui maksumaksja otsustas 
hakata kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi, kuid mida ei ole veel 
võetud maksustamisbaasi arvutamisel 
vastavalt ettevõtte tulumaksu riiklikule 
seadusele arvesse, arvestatakse 
maksustamisbaasi hulka või arvatakse 
sellest maha vastavalt riiklikus seaduses 
sätestatud kajastamise nõuetele.

Tulud ja kulud, mida vastavalt artikli 24 
lõigetele 2 ja 3 käsitatakse enne käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
jõustumist tekkinud tulude ja kuludena, 
kuid mida ei ole veel võetud 
maksustamisbaasi arvutamisel vastavalt 
ettevõtte tulumaksu riiklikule seadusele 
arvesse, arvestatakse maksustamisbaasi 
hulka või arvatakse sellest maha vastavalt 
riiklikus seaduses sätestatud kajastamise 
nõuetele.

Or. pt

Muudatusettepanek 170
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulud ja kulud, mida vastavalt artikli 24 
lõigetele 2 ja 3 käsitatakse olevat tekkinud 
enne seda, kui maksumaksja otsustas 
hakata kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi, kuid mida ei ole veel 
võetud maksustamisbaasi arvutamisel 
vastavalt ettevõtte tulumaksu riiklikule 
seadusele arvesse, arvestatakse 
maksustamisbaasi hulka või arvatakse 
sellest maha vastavalt riiklikus seaduses 
sätestatud kajastamise nõuetele.

Tulud ja kulud, mida vastavalt artikli 24 
lõigetele 2 ja 3 käsitatakse olevat tekkinud 
enne seda, kui maksumaksja hakkas 
kohaldama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi, kuid mida ei ole veel 
võetud maksustamisbaasi arvutamisel 
vastavalt ettevõtte tulumaksu riiklikule 
seadusele arvesse, arvestatakse 
maksustamisbaasi hulka või arvatakse 
sellest maha vastavalt riiklikus seaduses 
sätestatud kajastamise nõuetele.

Or. fr



AM\885627ET.doc 81/225 PE478.376v01-00

ET

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
nõuetele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele.

Muudatusettepanek 171
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulud, mida enne maksumaksja liitumist 
grupiga maksustati ettevõtte tulemaksu 
riikliku seaduse alusel kõrgemalt, kui neid 
oleks maksustatud juhul, kui need oleks 
arvestatud maksustamisbaasi hulka artikli 
24 lõike 2 kohaselt, arvatakse 
maksustamisbaasist maha.

Tulud, mida enne süsteemi jõustumist 
maksustati ettevõtte tulemaksu riikliku 
seaduse alusel kõrgemalt, kui neid oleks 
maksustatud juhul, kui need oleks 
arvestatud maksustamisbaasi hulka artikli 
24 lõike 2 kohaselt, arvatakse 
maksustamisbaasist maha.

Or. pt

Muudatusettepanek 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulud, mida enne maksumaksja liitumist
grupiga maksustati ettevõtte tulemaksu 
riikliku seaduse alusel kõrgemalt, kui neid 
oleks maksustatud juhul, kui need oleks 
arvestatud maksustamisbaasi hulka artikli 
24 lõike 2 kohaselt, arvatakse 
maksustamisbaasist maha.

Tulud, mida enne maksumaksja liitmist
grupiga maksustati ettevõtte tulemaksu 
riikliku seaduse alusel kõrgemalt, kui neid 
oleks maksustatud juhul, kui need oleks 
arvestatud maksustamisbaasi hulka artikli 
24 lõike 2 kohaselt, arvatakse 
maksustamisbaasist maha.

Or. de
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Muudatusettepanek 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 25, 26 ja 27 sätestatud 
eraldiste, pensionieraldiste ja halbade
võlgade mahaarvamised arvatakse maha 
üksnes selles ulatuses, kui need tulenevad 
tegevustest ja tehingutest, mis on tehtud 
pärast seda, kui maksumaksja otsustas 
hakata kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi.

1. Artiklites 25, 26 ja 27 sätestatud 
eraldiste, pensionieraldiste ja halbade 
võlgade mahaarvamised arvatakse maha 
üksnes selles ulatuses, kui need tulenevad 
tegevustest ja tehingutest, mis on tehtud 
pärast seda, kui maksumaksja suhtes 
hakati kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi.

Or. de

Muudatusettepanek 174
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 25, 26 ja 27 sätestatud 
eraldiste, pensionieraldiste ja halbade 
võlgade mahaarvamised arvatakse maha 
üksnes selles ulatuses, kui need tulenevad 
tegevustest ja tehingutest, mis on tehtud 
pärast seda, kui maksumaksja otsustas 
hakata kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi.

1. Artiklites 25, 26 ja 27 sätestatud 
eraldiste, pensionieraldiste ja halbade 
võlgade mahaarvamised arvatakse maha 
üksnes selles ulatuses, kui need tulenevad 
tegevustest ja tehingutest, mis on tehtud 
pärast käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi jõustumist.

Or. pt

Muudatusettepanek 175
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1



AM\885627ET.doc 83/225 PE478.376v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 25, 26 ja 27 sätestatud 
eraldiste, pensionieraldiste ja halbade 
võlgade mahaarvamised arvatakse maha 
üksnes selles ulatuses, kui need tulenevad 
tegevustest ja tehingutest, mis on tehtud 
pärast seda, kui maksumaksja otsustas 
hakata kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi.

1. Artiklites 25, 26 ja 27 sätestatud 
eraldiste, pensionieraldiste ja halbade 
võlgade mahaarvamised arvatakse maha 
üksnes selles ulatuses, kui need tulenevad 
tegevustest ja tehingutest, mis on tehtud 
pärast seda, kui maksumaksja hakkas
kasutama käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kulud, mis tekkisid seoses tegevuste ja 
tehingutega, mis tehti enne seda, kui 
maksumaksja otsustas hakata kasutama 
süsteemi, kuid mida ei ole maha arvatud, 
on mahaarvatavad.

2. Kulud, mis tekkisid seoses tegevuste ja 
tehingutega, mis tehti enne seda, kui 
maksumaksja suhtes hakati kasutama 
süsteemi, kuid mida ei ole maha arvatud, 
on mahaarvatavad.

Or. de

Muudatusettepanek 177
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kulud, mis tekkisid seoses tegevuste ja 
tehingutega, mis tehti enne seda, kui 
maksumaksja otsustas hakata kasutama
süsteemi, kuid mida ei ole maha arvatud, 
on mahaarvatavad.

2. Kulud, mis tekkisid seoses tegevuste ja 
tehingutega, mis tehti enne süsteemi 
jõustumist, kuid mida ei ole maha arvatud, 
on mahaarvatavad.
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Or. pt

Muudatusettepanek 178
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Summasid, mis arvati enne süsteemiga 
liitumist maha, ei või uuesti maha arvata.

3. Summasid, mis arvati maha enne 
süsteemi jõustumist, ei või uuesti maha 
arvata.

Or. pt

Muudatusettepanek 179
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum enne süsteemiga liitumist välja jäetud
Kui maksumaksjal tekkis enne käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemiga 
liitumist kahjum, mida saaks kohaldatava 
riikliku seaduse alusel edasi kanda, kuid 
mida ei ole seni maksustatava kasumiga 
tasaarveldatud, võib kõnealuse kahjumi 
arvata maha maksustamisbaasist selles 
ulatuses, mis on riikliku seadusega ette 
nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum enne süsteemiga liitumist Kahjum enne süsteemi jõustumist

Or. pt

Muudatusettepanek 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksjal tekkis enne käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemiga 
liitumist kahjum, mida saaks kohaldatava 
riikliku seaduse alusel edasi kanda, kuid 
mida ei ole seni maksustatava kasumiga 
tasaarveldatud, võib kõnealuse kahjumi 
arvata maha maksustamisbaasist selles 
ulatuses, mis on riikliku seadusega ette 
nähtud.

Kui maksumaksjal tekkis tema suhtes enne 
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
rakendamist kahjum, mida saaks 
kohaldatava riikliku seaduse alusel edasi 
kanda, kuid mida ei ole seni maksustatava 
kasumiga tasaarveldatud, võib kõnealuse 
kahjumi arvata maha maksustamisbaasist 
selles ulatuses, mis on riikliku seadusega 
ette nähtud.

Or. de

Muudatusettepanek 182
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksjal tekkis enne käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemiga 
liitumist kahjum, mida saaks kohaldatava 
riikliku seaduse alusel edasi kanda, kuid 
mida ei ole seni maksustatava kasumiga 
tasaarveldatud, võib kõnealuse kahjumi 
arvata maha maksustamisbaasist selles 

Kui maksumaksjal tekkis enne käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
jõustumist kahjum, mida saaks 
kohaldatava riikliku seaduse alusel edasi 
kanda, kuid mida ei ole seni maksustatava 
kasumiga tasaarveldatud, võib kõnealuse 
kahjumi arvata maha maksustamisbaasist 
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ulatuses, mis on riikliku seadusega ette 
nähtud.

selles ulatuses, mis on riikliku seadusega 
ette nähtud.

Or. pt

Muudatusettepanek 183
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksjal tekkis enne käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemiga 
liitumist kahjum, mida saaks kohaldatava 
riikliku seaduse alusel edasi kanda, kuid 
mida ei ole seni maksustatava kasumiga 
tasaarveldatud, võib kõnealuse kahjumi 
arvata maha maksustamisbaasist selles 
ulatuses, mis on riikliku seadusega ette 
nähtud.

Kui maksumaksjal tekkis enne käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemiga 
ühinemist kahjum, mida saaks kohaldatava 
riikliku seaduse alusel edasi kanda, kuid 
mida ei ole seni maksustatava kasumiga 
tasaarveldatud, võib kõnealuse kahjumi 
arvata maha maksustamisbaasist selles 
ulatuses, mis on riikliku seadusega ette 
nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemist loobumise põhireegel välja jäetud

Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamisest, kajastatakse tema varad ja 
kohustised väärtuses, mis on arvutatud 
vastavalt süsteemi nõuetele, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on teisiti 
ette nähtud.
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Or. fr

Muudatusettepanek 185
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemist loobumise põhireegel välja jäetud
Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamisest, kajastatakse tema varad ja 
kohustised väärtuses, mis on arvutatud 
vastavalt süsteemi nõuetele, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on teisiti 
ette nähtud.

Or. pt

Muudatusettepanek 186
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemist loobumise põhireegel välja jäetud
Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamisest, kajastatakse tema varad ja 
kohustised väärtuses, mis on arvutatud 
vastavalt süsteemi nõuetele, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on teisiti 
ette nähtud.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
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kriteeriumidele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele ning seetõttu on selle 
süsteemi kasutamisest loobumine võimatu.

Muudatusettepanek 187
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamisest, kajastatakse tema varad ja 
kohustised väärtuses, mis on arvutatud 
vastavalt süsteemi nõuetele, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on teisiti 
ette nähtud.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kasutamisest, kajastatakse tema varad ja 
kohustised väärtuses, mis on arvutatud 
vastavalt süsteemi nõuetele, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on teisiti 
ette nähtud.

Kui äriühingu ettevõtlusvorm muutub sel 
määral, et selle suhtes ei kohaldata enam 
eeskirju, mida käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kasutamine ette 
näeb, kajastatakse tema varad ja 
kohustised väärtuses, mis on arvutatud 
vastavalt süsteemi nõuetele, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on teisiti 
ette nähtud.

Or. de
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Muudatusettepanek 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja lahkub käesoleva 
direktiiviga sätestatud süsteemist, on tal 
lubatud taasühineda vastava süsteemiga 
vähemalt kolmeaastase perioodi järel.

Or. en

Selgitus

Aja erinevust on vaja, et vähendada agressiivse maksuplaneerimise ohtu CCCTB ja riikliku 
CIT süsteemi kombinatsiooni ja nendevahelise sagedase vahetamise tõttu.

Muudatusettepanek 190
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varakogumina amortiseeritud põhivarad välja jäetud
Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist, 
kajastatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kohane varakogum 
riiklike maksueeskirjade kohaldamise 
eesmärgil ühe varakogumina, mis 
amortiseeritakse kahaneva jäägi meetodil 
aastase määraga 25 %.

Or. fr

Muudatusettepanek 191
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varakogumina amortiseeritud põhivarad välja jäetud
Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist, 
kajastatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kohane varakogum 
riiklike maksueeskirjade kohaldamise 
eesmärgil ühe varakogumina, mis 
amortiseeritakse kahaneva jäägi meetodil 
aastase määraga 25 %.

Or. pt

Muudatusettepanek 192
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varakogumina amortiseeritud põhivarad välja jäetud
Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist, 
kajastatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kohane varakogum 
riiklike maksueeskirjade kohaldamise 
eesmärgil ühe varakogumina, mis 
amortiseeritakse kahaneva jäägi meetodil 
aastase määraga 25 %.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
kriteeriumidele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele ning seetõttu on selle 
süsteemi kasutamisest loobumine võimatu.
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Muudatusettepanek 193
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist, 
kajastatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kohane varakogum 
riiklike maksueeskirjade kohaldamise 
eesmärgil ühe varakogumina, mis 
amortiseeritakse kahaneva jäägi meetodil 
aastase määraga 25 %.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja loobub käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist, 
kajastatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi kohane varakogum 
riiklike maksueeskirjade kohaldamise 
eesmärgil ühe varakogumina, mis 
amortiseeritakse kahaneva jäägi meetodil 
aastase määraga 25 %.

Kui äriühingu ettevõtlusvorm muutub sel 
määral, et selle suhtes ei kohaldata enam 
eeskirju, mida käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteem ette näeb, kajastatakse 
käesoleva direktiiviga kehtestatud süsteemi 
kohane varakogum riiklike 
maksueeskirjade kohaldamise eesmärgil 
ühe varakogumina, mis amortiseeritakse 
kahaneva jäägi meetodil aastase määraga 
25%.

Or. de

Muudatusettepanek 195
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pikaajalised lepingud süsteemist 
loobumisel

välja jäetud

Pärast maksumaksja loobumist süsteemist 
käsitletakse pikaajalistest lepingutest 
tulenevaid tulusid ja kulusid, vastavalt 
ettevõtte tulumaksu riiklikule seadusele, 
mida järgnevalt hakatakse kohaldama.
Samas tulusid ja kulusid, mis on 
maksustamise eesmärgil võetud käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemis juba 
arvesse, uuesti arvesse ei võeta.

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pikaajalised lepingud süsteemist 
loobumisel

välja jäetud

Pärast maksumaksja loobumist süsteemist 
käsitletakse pikaajalistest lepingutest 
tulenevaid tulusid ja kulusid, vastavalt 
ettevõtte tulumaksu riiklikule seadusele, 
mida järgnevalt hakatakse kohaldama. 
Samas tulusid ja kulusid, mis on 
maksustamise eesmärgil võetud käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemis juba 
arvesse, uuesti arvesse ei võeta.

Or. pt

Muudatusettepanek 197
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pikaajalised lepingud süsteemist 
loobumisel

välja jäetud

Pärast maksumaksja loobumist süsteemist 
käsitletakse pikaajalistest lepingutest 
tulenevaid tulusid ja kulusid, vastavalt 
ettevõtte tulumaksu riiklikule seadusele, 
mida järgnevalt hakatakse kohaldama. 
Samas tulusid ja kulusid, mis on 
maksustamise eesmärgil võetud käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemis juba 
arvesse, uuesti arvesse ei võeta.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
kriteeriumidele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele ning seetõttu on selle 
süsteemi kasutamisest loobumine võimatu.

Muudatusettepanek 198
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast maksumaksja loobumist süsteemist 
käsitletakse pikaajalistest lepingutest 
tulenevaid tulusid ja kulusid, vastavalt 
ettevõtte tulumaksu riiklikule seadusele, 
mida järgnevalt hakatakse kohaldama.
Samas tulusid ja kulusid, mis on 
maksustamise eesmärgil võetud käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemis juba 
arvesse, uuesti arvesse ei võeta.

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast maksumaksja loobumist süsteemist 
käsitletakse pikaajalistest lepingutest 
tulenevaid tulusid ja kulusid, vastavalt 
ettevõtte tulumaksu riiklikule seadusele, 
mida järgnevalt hakatakse kohaldama.
Samas tulusid ja kulusid, mis on 
maksustamise eesmärgil võetud käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemis juba 
arvesse, uuesti arvesse ei võeta.

Kui äriühingu ettevõtlusvorm muutub sel 
määral, et selle suhtes ei kohaldata enam 
eeskirju, mida käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteem ette näeb, käsitletakse 
pikaajalistest lepingutest tulenevaid tulusid 
ja kulusid vastavalt ettevõtte tulumaksu 
riiklikule seadusele, mida järgnevalt 
hakatakse kohaldama. Samas tulusid ja 
kulusid, mis on maksustamise eesmärgil 
võetud käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemis juba arvesse, uuesti arvesse ei 
võeta.

Or. de

Muudatusettepanek 200
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldised ja mahaarvamised süsteemist 
loobumisel

välja jäetud

Pärast maksumaksja loobumist käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist ei või 
uuesti maha arvata kulusid, mis on juba 
maha arvatud vastavalt artiklitele 25–27.

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldised ja mahaarvamised süsteemist 
loobumisel

välja jäetud

Pärast maksumaksja loobumist käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist ei või 
uuesti maha arvata kulusid, mis on juba 
maha arvatud vastavalt artiklitele 25–27.

Or. pt

Muudatusettepanek 202
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldised ja mahaarvamised süsteemist 
loobumisel

välja jäetud

Pärast maksumaksja loobumist käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist ei või 
uuesti maha arvata kulusid, mis on juba 
maha arvatud vastavalt artiklitele 25–27.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
kriteeriumidele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele ning seetõttu on selle 
süsteemi kasutamisest loobumine võimatu.

Muudatusettepanek 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast maksumaksja loobumist käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemist ei või 
uuesti maha arvata kulusid, mis on juba 
maha arvatud vastavalt artiklitele 25–27.

Kui äriühingu ettevõtlusvorm muutub sel 
määral, et selle suhtes ei kohaldata enam 
eeskirju, mida käesoleva direktiiviga
kehtestatud süsteem ette näeb, ei või uuesti 
maha arvata kulusid, mis on juba maha 
arvatud vastavalt artiklitele 25–27.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum süsteemist loobumisel välja jäetud
Maksumaksjal tekkinud kahjum, mida ei 
ole veel tasaarveldatud kasumitega, mida 
maksustatakse vastavalt käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi nõuetele, 
kantakse edasi vastavalt ettevõtte 
tulumaksu riiklikule seadusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 205
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum süsteemist loobumisel välja jäetud
Maksumaksjal tekkinud kahjum, mida ei 
ole veel tasaarveldatud kasumitega, mida 
maksustatakse vastavalt käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi nõuetele, 
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kantakse edasi vastavalt ettevõtte 
tulumaksu riiklikule seadusele.

Or. pt

Muudatusettepanek 206
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum süsteemist loobumisel välja jäetud
Maksumaksjal tekkinud kahjum, mida ei 
ole veel tasaarveldatud kasumitega, mida 
maksustatakse vastavalt käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi nõuetele, 
kantakse edasi vastavalt ettevõtte 
tulumaksu riiklikule seadusele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek näeb ette süsteemi kohustusliku kohaldamise (st konsolideerimise 
kriteeriumidele vastamise) reguleerimisalasse kuuluvatele äriühingutele ning seetõttu on selle 
süsteemi kasutamisest loobumine võimatu.

Muudatusettepanek 207
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksumaksjal tekkinud kahjum, mida ei 
ole veel tasaarveldatud kasumitega, mida 
maksustatakse vastavalt käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi nõuetele, 
kantakse edasi vastavalt ettevõtte 
tulumaksu riiklikule seadusele.

välja jäetud



PE478.376v01-00 98/225 AM\885627ET.doc

ET

Or. pt

Muudatusettepanek 208
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tütarettevõtted, kus emaettevõttel on 
nõuetele vastav osalus

välja jäetud

1. Nõuetele vastav osalus tütarettevõtetes 
on osalus kõigis vahetutes tütarettevõtetes 
ja tütarettevõtete tütarettevõtetes, kus 
emaettevõttel on järgmised õigused:
a) õigus kasutada üle 50 % hääleõigusest;
b) omandiõigus rohkem kui 75 %-le 
ettevõtte kapitalist või õigus rohkem kui 
75 %-le kasumist.
2. Lõikes 1 osutatud piirmäärade 
arvutamiseks muude ettevõtete kui 
vahetute tütarettevõtete puhul 
kohaldatakse järgmisi eeskirju:
a) kui hääleõiguse piirmäär vahetute 
tütarettevõtete ja tütarettevõtete 
tütarettevõtete suhtes on saavutatud, 
peetakse emaettevõtet 100 % selliste 
õiguste omanikuks.
b) õigust osalusele kasumijaotuses ja 
kapitaliomandiõigust arvutatakse, 
korrutades osalused iga vahepealse astme 
tütarettevõtetes. Emaettevõtte kuni 75 %-
list otsest või kaudset omandiõigust, sh 
õigused kolmandate riikide residentidest 
ettevõtetes, võetakse arvutamisel samuti 
arvesse.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.
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Muudatusettepanek 209
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuetele vastav osalus tütarettevõtetes 
on osalus kõigis vahetutes tütarettevõtetes 
ja tütarettevõtete tütarettevõtetes, kus 
emaettevõttel on järgmised õigused:

välja jäetud

a) õigus kasutada üle 50 % hääleõigusest;
b) omandiõigus rohkem kui 75 %-le 
ettevõtte kapitalist või õigus rohkem kui 
75 %-le kasumist.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 210
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuetele vastav osalus tütarettevõtetes 
on osalus kõigis vahetutes tütarettevõtetes 
ja tütarettevõtete tütarettevõtetes, kus 
emaettevõttel on järgmised õigused:

1. Nõuetele vastav osalus tütarettevõtetes 
on osalus kõigis vahetutes tütarettevõtetes 
ja tütarettevõtete tütarettevõtetes, kus 
emaettevõttel on üle 50% hääleõigusest ja 
õigustest kasumile:

Or. pt

Muudatusettepanek 211
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigus kasutada üle 50 % hääleõigusest; välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigus kasutada üle 50 % hääleõigusest; a) õigus kasutada üle 20% hääleõigusest;

Or. de

Muudatusettepanek 213
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) omandiõigus rohkem kui 75 %-le 
ettevõtte kapitalist või õigus rohkem kui 
75 %-le kasumist.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) omandiõigus rohkem kui 75 %-le
ettevõtte kapitalist või õigus rohkem kui 
75 %-le kasumist.

b) omandiõigus rohkem kui 25%-le
ettevõtte kapitalist või õigus rohkem kui 
25%-le kasumist.

Or. de

Muudatusettepanek 215
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud piirmäärade 
arvutamiseks muude ettevõtete kui 
vahetute tütarettevõtete puhul 
kohaldatakse järgmisi eeskirju:

välja jäetud

a) kui hääleõiguse piirmäär vahetute 
tütarettevõtete ja tütarettevõtete 
tütarettevõtete suhtes on saavutatud, 
peetakse emaettevõtet 100 % selliste 
õiguste omanikuks.
b) õigust osalusele kasumijaotuses ja 
kapitaliomandiõigust arvutatakse, 
korrutades osalused iga vahepealse astme 
tütarettevõtetes. Emaettevõtte kuni 75 %-
list otsest või kaudset omandiõigust, sh 
õigused kolmandate riikide residentidest 
ettevõtetes, võetakse arvutamisel samuti
arvesse.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 216
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õigust osalusele kasumijaotuses ja 
kapitaliomandiõigust arvutatakse, 
korrutades osalused iga vahepealse astme 
tütarettevõtetes. Emaettevõtte kuni 75 %-
list otsest või kaudset omandiõigust, sh 
õigused kolmandate riikide residentidest 
ettevõtetes, võetakse arvutamisel samuti 
arvesse.

b) õigust osalusele kasumijaotuses 
arvutatakse, korrutades osalused iga 
vahepealse astme tütarettevõtetes.
Emaettevõtte kogu otsest või kaudset 
omandiõigust, sh õigused kolmandate 
riikide residentidest ettevõtetes, võetakse 
arvutamisel samuti arvesse.

Or. pt

Muudatusettepanek 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õigust osalusele kasumijaotuses ja 
kapitaliomandiõigust arvutatakse, 
korrutades osalused iga vahepealse astme 
tütarettevõtetes. Emaettevõtte kuni 75 %-
list otsest või kaudset omandiõigust, sh 
õigused kolmandate riikide residentidest 
ettevõtetes, võetakse arvutamisel samuti 
arvesse.

b) õigust osalusele kasumijaotuses ja 
kapitaliomandiõigust arvutatakse, 
korrutades osalused iga vahepealse astme 
tütarettevõtetes. Emaettevõtte kuni 25%-
list otsest või kaudset omandiõigust, sh 
õigused kolmandate riikide residentidest 
ettevõtetes, võetakse arvutamisel samuti 
arvesse.

Or. de

Muudatusettepanek 218
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupi moodustamine välja jäetud
1. Residendist maksumaksja moodustab 
grupi koos:
a) kõigi oma teistes liikmesriikides 
asuvate püsivate tegevuskohtadega;
b) kõigi mis tahes liikmesriigis asuvate 
püsivate tegevuskohtadega, mis kuuluvad 
kolmandate riikide residentidest 
tütarettevõtetele, kus emaettevõttel on 
nõuetele vastav osalus;
c) kõigi oma ühe või mitme liikmesriigi 
residentidest tütarettevõtetega, kus 
emaettevõttel on nõuetele vastav osalus;
d) teiste residentidest maksumaksjatega, 
kes on kolmanda riigi residendist ja artikli 
2 lõike 2 punkti a tingimustele vastava 
ettevõtte tütarettevõtted, kus emaettevõttel 
on nõuetele vastav osalus.
2. Mitteresidendist maksumaksja 
moodustab grupi koos kõigi oma 
liikmesriikides asuvate püsivate 
tegevuskohtade ja ühe või mitme 
liikmesriigi residentidest tütarettevõtetega, 
kus emaettevõttel on nõuetele vastav 
osalus, sh viimatimainitu püsivad 
tegevuskohad, mis asuvad liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 219
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksevõimetus välja jäetud
Maksevõimetu või likvideerimisel olev 
ettevõte ei või saada grupi liikmeks.
Maksevõimetuks kuulutatud või 
likvideeritud maksumaksja lahkub grupist 
viivitamatult.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 220
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konsolideerimise ulatus välja jäetud
1. Grupi liikmete maksustamisbaasid 
konsolideeritakse.
2. Kui konsolideeritud maksustamisbaas 
on negatiivne, kantakse kahjum üle ja 
tasaarvestatakse järgmise positiivse 
konsolideeritud maksustamisbaasiga. Kui 
konsolideeritud maksustamisbaas on 
positiivne, jagatakse seda vastavalt 
artiklitele 86–102.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 221
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui konsolideeritud maksustamisbaas on 
negatiivne, kantakse kahjum üle ja 
tasaarvestatakse järgmise positiivse 
konsolideeritud maksustamisbaasiga. Kui 
konsolideeritud maksustamisbaas on 
positiivne, jagatakse seda vastavalt 
artiklitele 86–102.

2. Kui konsolideeritud maksustamisbaas on 
negatiivne, kantakse kahjum üle järgmisse 
aastasse ja arvatakse maha järgmisest 
positiivsest konsolideeritud 
maksustamisbaasist. Kui konsolideeritud 
maksustamisbaas on positiivne, jagatakse 
seda vastavalt artiklitele 86–102.

Or. pt

Muudatusettepanek 222
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui maksustamisbaas on 
maksumaksja esimesel maksuaastal 
negatiivne, võib selle edasi kanda kolmele 
hilisemale aastale, arvates selle maha 
vastavatest positiivsetest 
maksustamisbaasidest, kui neid on. Kui 
maksustamisbaas on negatiivne 
maksumaksja teisel maksuaastal, võib 
selle edasi kanda kahele hilisemale 
aastale, arvates selle maha vastavatest 
positiivsetest maksustamisbaasidest, kui 
neid on.

Or. pt

Muudatusettepanek 223
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Konsolideerimine ei võta arvesse 
käesoleva direktiivi jõustumise eelseid 
aastaid. Käesoleva direktiivi jõustumise 
eel tekkinud kahjusid ei saa 
konsolideerida.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a
Tagasiulatuva jõu puudumine

Konsolideerimist kohaldatakse ainult 
käesoleva direktiivi jõustumisest alates 
saadud maksustatava kasumi suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a
Kahjusid ei saa kanda edasi rohkem kui 5 
aastat.

Or. en
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Muudatusettepanek 226
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajastus välja jäetud
1. Artikli 54 piirmäärasid tuleb järgida 
kogu maksuaasta jooksul.
2. Olenemata lõikest 1 saab maksumaksja 
grupi liikmeks kuupäeval, mil artikli 54 
piirmäärad on saavutatud. Piirmäärasid 
tuleb järgida vähemalt üheksal 
järjestikusel kuul, vastasel korral 
koheldakse maksumaksjat nii, nagu ta ei 
oleks kunagi grupi liikmeks saanud.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 227
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1 saab maksumaksja 
grupi liikmeks kuupäeval, mil artikli 54 
piirmäärad on saavutatud. Piirmäärasid
tuleb järgida vähemalt üheksal järjestikusel 
kuul, vastasel korral koheldakse 
maksumaksjat nii, nagu ta ei oleks kunagi 
grupi liikmeks saanud.

2. Olenemata lõikest 1 saab maksumaksja 
grupi liikmeks kuupäeval, mil artikli 54
piirmäär on saavutatud. Piirmäära tuleb 
järgida vähemalt üheksal järjestikusel kuul, 
vastasel korral koheldakse maksumaksjat 
nii, nagu ta ei oleks kunagi grupi liikmeks 
saanud.

Or. pt
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Muudatusettepanek 228
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1 saab maksumaksja 
grupi liikmeks kuupäeval, mil artikli 54 
piirmäärad on saavutatud. Piirmäärasid 
tuleb järgida vähemalt üheksal
järjestikusel kuul, vastasel korral 
koheldakse maksumaksjat nii, nagu ta ei 
oleks kunagi grupi liikmeks saanud.

2. Olenemata lõikest 1 saab maksumaksja 
grupi liikmeks kuupäeval, mil artikli 54 
piirmäärad on saavutatud. Piirmäärasid 
tuleb järgida vähemalt kaheteistkümnel 
järjestikusel kuul, vastasel korral 
koheldakse maksumaksjat nii, nagu ta ei 
oleks kunagi grupi liikmeks saanud.

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupisiseste tehingute elimineerimine välja jäetud
1. Konsolideeritud maksustamisbaasi 
arvutamisel ei võeta arvesse otse grupi 
liikmete vahel toimunud tehingutest 
tulenevat kasumit ja kahjumit.
2. Selleks et määrata, et tegemist on 
grupisisese tehinguga, peavad mõlemad 
tehinguosalised olema grupi liikmed ajal, 
mil tehing toimub ning sellega seotud 
tulud ja kulud tekkivad.
3. Grupid kohaldavad grupisiseste 
tehingute kirjendamiseks kindlat ja 
nõuetekohaselt dokumenteeritud meetodit.
Grupid võivad meetodit vahetada 
maksuaasta alguses ainult arvestatavatel 
ärilistel põhjustel.
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4. Grupisiseste tehingute kirjendamise 
meetod võimaldab näidata kõiki 
grupisiseseid ülekandmisi ja müüke 
soetusmaksumuses või 
maksustamisväärtuse alusel, sõltuvalt 
sellest, kumb on madalam.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 230
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Grupid kohaldavad grupisiseste 
tehingute kirjendamiseks kindlat ja 
nõuetekohaselt dokumenteeritud meetodit.
Grupid võivad meetodit vahetada 
maksuaasta alguses ainult arvestatavatel 
ärilistel põhjustel.

välja jäetud

Or. lt

Muudatusettepanek 231
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Grupisiseste tehingute kirjendamise 
meetod võimaldab näidata kõiki 
grupisiseseid ülekandmisi ja müüke 
soetusmaksumuses või 
maksustamisväärtuse alusel, sõltuvalt 
sellest, kumb on madalam.

välja jäetud
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Or. lt

Muudatusettepanek 232
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksude kinnipidamine ja maksustamine 
tuluallikariigis

välja jäetud

Grupi liikmete vahelisi tehinguid ei 
maksustata tuluallikariigis maksu 
kinnipidamise teel ega mingil muul moel.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 233
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhivara grupiga liitumisel välja jäetud
Kui maksumaksja on mitteamortiseeritava 
või individuaalselt amortiseeritava 
põhivara majanduslik omanik grupiga 
liitumise kuupäeval ning kui mõni grupi 
liige viie aasta jooksul alates kõnealusest 
kuupäevast midagi sellest varast 
võõrandab, kohandatakse võõrandamise 
aastal sellele grupiliikmele jaotatud osa, 
kes oli selle vara majanduslik omanik 
grupiga liitumise kuupäeval.
Võõrandamisest saadud tulu liidetakse 
kõnealusele osale ning 
mitteamortiseeritava põhivaraga seotud 
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kulud ja amortiseeritava põhivara 
maksustamisväärtus arvatakse maha.
Selline kohandus tuleb teha ka 
finantsvarade suhtes, v.a. sidusettevõtete 
osad või aktsiad, kasumis osalevad laenud 
ja omaaktsiad.
Kui ettevõtte reorganiseerimise tulemusel 
maksumaksjat enam ei eksisteeri või tal ei 
ole enam püsivat tegevuskohta 
liikmesriigis, kus ta oli resident grupiga 
liitumise kuupäeval, loetakse käesoleva 
artikli sätete kohaldamise eesmärgil püsiv 
tegevuskoht seal olevaks.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 234
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pikaajalised lepingud grupiga liitumisel välja jäetud
Maksumaksja tulud ja kulud, mis tekkisid 
artikli 24 lõigete 2 ja 3 kohaselt enne tema 
liitumist grupiga, kuid mida maksu 
arvutamisel ettevõtte tulumaksu riikliku 
kehtiva seaduse alusel veel arvesse ei 
võetud, liidetakse jaotatud osale või 
arvestatakse sellest maha kooskõlas 
siseriiklike kajastamise aega käsitlevate 
õigusnormidega.
Tulud, mida enne maksumaksja liitumist 
grupiga maksustati ettevõtte tulemaksu 
riikliku kehtiva seaduse alusel kõrgemalt, 
kui neid oleks maksustatud artikli 24 lõike 
2 kohaselt, arvatakse jaotatud osast maha.
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Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 235
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldised ja mahaarvamised grupiga 
liitumisel

välja jäetud

Artiklitega 25, 26 ja 27 hõlmatud kulusid, 
mis tekkisid seoses tegevuste ja 
tehingutega, mis toimusid enne 
maksumaksja liitumist grupiga, kuid 
millega seoses ei tehtud eraldist või mida 
ei arvatud maha ettevõtte riikliku kehtiva 
tulumaksu seaduse alusel, saab maha 
arvata ainult maksumaksjale jaotatud 
osast, v.a juhul, kui need tekkisid rohkem 
kui viis aastat pärast maksumaksja 
liitumist grupiga.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 236
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum grupiga liitumisel välja jäetud
Tasaarvestamata kahjumit, mis tekkis 
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maksumaksjal või püsival tegevuskohal 
käesoleva direktiivi eeskirjade või ettevõtte 
tulumaksu riikliku seaduse kohaselt ning 
enne grupiga liitumist, ei või 
konsolideeritud maksustamisbaasiga 
tasaarvestada. Selline kahjum kantakse 
edasi ja selle võib tasaarvestada jaotatud 
osaga kas vastavalt artiklile 43 või 
ettevõtte tulumaksu riiklikule seadusele, 
mida oleks maksumaksja suhtes 
kohaldatud käesolevas direktiivis 
sätestatud süsteemi puudumisel.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 237
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupi tegevuse lõpetamine välja jäetud
Kui grupp tegevuse lõpetab, loetakse 
maksuaasta lõppenuks. Konsolideeritud 
maksustamisbaas ja grupi kogu 
tasaarvestamata kahjum jagatakse grupi 
liikmete vahel kooskõlas artiklitega 86–
102 lõpetamise maksuaastal 
kohaldatavate jaotustegurite alusel.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 238
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum pärast grupi tegevuse lõpetamist välja jäetud
Pärast grupi tegevuse lõpetamist 
käsitletakse kahjumit järgmiselt:
a) kui maksumaksja jätkab käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi kasutamist, 
kuid ei kuulu gruppi, kantakse kahjum 
edasi ja tasaarvestatakse vastavalt artiklile 
43;
b) kui maksumaksja ühineb mõne teise 
grupiga, kantakse kahjum edasi ja 
tasaarvestatakse temale jaotatud osaga;
c) kui maksumaksja loobub süsteemi 
kasutamisest, kantakse kahjum edasi ja 
tasaarvestatakse vastavalt ettevõtte 
tulumaksu riiklikule seadusele, mida 
kohaldatakse nii, nagu oleks see kahjum 
tekkinud ajal, mil maksumaksja suhtes 
kohaldati kõnealust seadust.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 239
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui maksumaksja jätkab käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi kasutamist, 
kuid ei kuulu gruppi, kantakse kahjum 
edasi ja tasaarvestatakse vastavalt 
artiklile 43;

a) kui maksumaksja ei kuulu enam 
ühessegi gruppi, kantakse kahjum edasi ja 
tasaarvestatakse vastavalt artiklile 43;
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Or. fr

Muudatusettepanek 240
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui maksumaksja jätkab käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi kasutamist, 
kuid ei kuulu gruppi, kantakse kahjum 
edasi ja tasaarvestatakse vastavalt artiklile 
43;

a) kui maksumaksja jääb grupist välja,
kantakse kahjum edasi ja tasaarvestatakse 
vastavalt artiklile 43;

Or. pt

Muudatusettepanek 241
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui maksumaksja loobub süsteemi 
kasutamisest, kantakse kahjum edasi ja 
tasaarvestatakse vastavalt ettevõtte 
tulumaksu riiklikule seadusele, mida 
kohaldatakse nii, nagu oleks see kahjum 
tekkinud ajal, mil maksumaksja suhtes 
kohaldati kõnealust seadust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 242
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui maksumaksja loobub süsteemi 
kasutamisest, kantakse kahjum edasi ja 
tasaarvestatakse vastavalt ettevõtte 
tulumaksu riiklikule seadusele, mida 
kohaldatakse nii, nagu oleks see kahjum 
tekkinud ajal, mil maksumaksja suhtes 
kohaldati kõnealust seadust.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 243
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhivara grupist lahkumisel välja jäetud
Kui mitteamortiseeritav või individuaalselt 
amortiseeritav põhivara, v.a selline 
põhivara, mille suhtes kehtib artikli 75 
kohane piiratud maksuvabastus, 
võõrandatakse kolme aasta jooksul pärast 
sellise vara majanduslikust omanikust 
maksumaksja grupist lahkumist, 
liidetakse sellisest võõrandamisest saadud 
tulu grupi konsolideeritud 
maksustamisbaasile võõrandamise aastal 
ning mitteamortiseeritava põhivaraga 
seotud kulud ja amortiseeritava põhivara 
maksustamisväärtus arvatakse maha.
Sama reeglit rakendatakse ka 
finantsvarade suhtes, v.a sidusettevõtete 
osad või aktsiad, kasumis osalevad laenud 
ja omaaktsiad.
Võõrandamisest saadud tulu ei 
maksustata muul moel sellises ulatuses, 
nagu see liidetakse grupi konsolideeritud 
maksustamisbaasile.
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Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 244
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omaloodud immateriaalne põhivara välja jäetud
Kui ühe või mitme omaloodud 
immateriaalse põhivara majanduslikust 
omanikust maksumaksja lahkub grupist, 
liidetakse ülejäänud grupiliikmete 
konsolideeritud maksustamisbaasile 
summa, mis on võrdne kõnealuse varaga 
seotud teadus- ja arenduskulude ning 
turustus- ja reklaamikuludega, mis on 
tekkinud eelneva viie aasta jooksul.
Liidetav summa ei tohi siiski ületada vara 
väärtust maksumaksja grupist lahkumise 
hetkel. Kõnealused kulud kantakse 
lahkuva maksumaksja arvele ja neid 
käsitletakse vastavalt ettevõtte tulumaksu 
riiklikule seadusele, mida kohaldatakse 
maksumaksja suhtes, või käesoleva 
direktiivi eeskirjadele, kui maksumaksja 
jääb käesolevas direktiivis sätestatud 
süsteemi.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 245
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühe või mitme omaloodud 
immateriaalse põhivara majanduslikust 
omanikust maksumaksja lahkub grupist, 
liidetakse ülejäänud grupiliikmete 
konsolideeritud maksustamisbaasile 
summa, mis on võrdne kõnealuse varaga 
seotud teadus- ja arenduskulude ning 
turustus- ja reklaamikuludega, mis on 
tekkinud eelneva viie aasta jooksul.
Liidetav summa ei tohi siiski ületada vara 
väärtust maksumaksja grupist lahkumise 
hetkel. Kõnealused kulud kantakse lahkuva 
maksumaksja arvele ja neid käsitletakse 
vastavalt ettevõtte tulumaksu riiklikule 
seadusele, mida kohaldatakse 
maksumaksja suhtes, või käesoleva 
direktiivi eeskirjadele, kui maksumaksja 
jääb käesolevas direktiivis sätestatud 
süsteemi.

Kui ühe või mitme omaloodud 
immateriaalse põhivara majanduslikust 
omanikust maksumaksja lahkub grupist, 
liidetakse ülejäänud grupiliikmete 
konsolideeritud maksustamisbaasile 
summa, mis on võrdne kõnealuse varaga 
seotud teadus- ja arenduskulude ning 
turustus- ja reklaamikuludega, mis on 
tekkinud eelneva viie aasta jooksul.
Liidetav summa ei tohi siiski ületada vara 
väärtust maksumaksja grupist lahkumise 
hetkel. Kõnealused kulud kantakse lahkuva 
maksumaksja arvele ja neid käsitletakse 
vastavalt käesoleva direktiivi eeskirjadele.

Or. pt

Muudatusettepanek 246
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjum grupist lahkumisel välja jäetud
Grupist lahkuva grupiliikme arvele ei 
kanta mingit kahjumit.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.
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Muudatusettepanek 247
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupisisene majandustegevuse 
reorganiseerimine

välja jäetud

1. Grupisisene majandustegevuse 
reorganiseerimine või grupi liikmeks 
oleva maksumaksja juriidilise asukoha 
muutmine ei põhjusta kasumit ega 
kahjumit konsolideeritud 
maksustamisbaasi määramisel.
Kohaldatakse artikli 59 lõiget 3.
2. Kui majandustegevuse 
reorganiseerimise või grupi liikmete vahel 
kaheaastase ajavahemiku jooksul tehtud 
rea tehingute tulemusel kantakse peaaegu 
kogu maksumaksja vara üle teise 
liikmesriiki ja varategur oluliselt muutub, 
kehtivad olenemata lõikest 1 järgmised 
eeskirjad.
Viiel ülekandmisele järgneval aastal 
kantakse ülekantud vara ülekandva 
maksumaksja varateguri hulka senikaua, 
kuni mõni grupi liige on vara 
majanduslik omanik. Kui maksumaksjat 
enam ei eksisteeri või kui tal ei ole püsivat 
tegevuskohta liikmesriigis, kust vara üle 
kanti, loetakse käesoleva artikli sätete 
kohaldamise eesmärgil püsiv tegevuskoht 
seal olevaks.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 248
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjumi käsitlemine juhul, kui 
majandustegevuse reorganiseerimine 
toimub kahe või enama grupi vahel

välja jäetud

1. Kui majandustegevuse 
reorganiseerimise tulemusel saab üks või 
mitu gruppi või kaks või enam grupi liiget 
mõne teise grupi liikmeks, kantakse kogu 
eelnevalt olemasoleva grupi või 
olemasolevate gruppide tasaarvestamata 
kahjum vastavalt artiklitele 86–102 
majandustegevuse reorganiseerimise 
maksuaastal kohaldatavate tegurite alusel 
viimatinimetatud grupi/gruppide kõigi 
liikmete arvele ning kantakse edasi 
tulevastesse aastatesse.
2. Kui kaks või enam peamist 
maksumaksjat ühineb nõukogu direktiivi 
2009/133/EÜ19 artikli 2 punkti a 
alapunktide i ja ii tähenduses, kantakse 
kogu grupi tasaarvestamata kahjum 
vastavalt artiklitele 86–102 ühinemise 
maksuaastal kohaldatavate tegurite alusel 
selle liikmete arvele ning kantakse edasi 
tulevastesse aastatesse.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 249
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progresseeruv maksuvabastus välja jäetud
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Olenemata artiklist 75 võib tulusid, mis on 
maksust vabastatud artikli 11 punkti c, d 
või e alusel, võtta arvesse maksumaksja 
suhtes kohaldatava maksumäära 
määramisel.

Or. de

Muudatusettepanek 250
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progresseeruv maksuvabastus välja jäetud
Olenemata artiklist 75 võib tulusid, mis on 
maksust vabastatud artikli 11 punkti c, d 
või e alusel, võtta arvesse maksumaksja 
suhtes kohaldatava maksumäära 
määramisel.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 251
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata artiklist 75 võib tulusid, mis on 
maksust vabastatud artikli 11 punkti c, d 
või e alusel, võtta arvesse maksumaksja 
suhtes kohaldatava maksumäära 
määramisel.

Olenemata artiklist 75 võib tulusid, mis on 
maksust vabastatud artikli 11 punkti e 
alusel, võtta arvesse maksumaksja suhtes 
kohaldatava maksumäära määramisel.

Or. pt
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Muudatusettepanek 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asendamisklausel välja jäetud
Artikli 11 punkti c, d või e ei kohaldata, 
kui kasumit jaganud majandusüksuse, 
võõrandatud osade või aktsiatega 
majandusüksuse või püsiva tegevuskoha 
suhtes kohaldati ühte järgnevast:
a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis 
on madalam kui 40 % liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;
b) kõnealuse kolmanda riigi erikord, mis 
võimaldab üldisest korrast oluliselt 
madalamat maksustamistaset.
Ettevõtte tulumaksu liikmesriikides 
kohaldatava keskmise määra avaldab 
komisjon igal aastal. See arvutatakse 
aritmeetilise keskmisena. Käesoleva 
artikli ning artiklite 81 ja 82 kohaldamisel 
kohaldatakse maksumäära muudatusi 
esimest korda maksumaksja suhtes 
muudatusele järgneval maksuaastal.

Or. de

Muudatusettepanek 253
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asendamisklausel välja jäetud
Artikli 11 punkti c, d või e ei kohaldata, 
kui kasumit jaganud majandusüksuse, 
võõrandatud osade või aktsiatega 
majandusüksuse või püsiva tegevuskoha 
suhtes kohaldati ühte järgnevast:
a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis 
on madalam kui 40 % liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;
b) kõnealuse kolmanda riigi erikord, mis 
võimaldab üldisest korrast oluliselt 
madalamat maksustamistaset.
Ettevõtte tulumaksu liikmesriikides 
kohaldatava keskmise määra avaldab 
komisjon igal aastal. See arvutatakse 
aritmeetilise keskmisena. Käesoleva 
artikli ning artiklite 81 ja 82 kohaldamisel 
kohaldatakse maksumäära muudatusi 
esimest korda maksumaksja suhtes 
muudatusele järgneval maksuaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 11 punkti c, d või e ei kohaldata, 
kui kasumit jaganud majandusüksuse, 
võõrandatud osade või aktsiatega 
majandusüksuse või püsiva tegevuskoha 
suhtes kohaldati ühte järgnevast:

Artikli 11 punkti e ei kohaldata, kui 
kasumit jaganud majandusüksuse, 
võõrandatud osade või aktsiatega 
majandusüksuse või püsiva tegevuskoha 
suhtes kohaldati ühte järgnevast:

Or. pt
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Muudatusettepanek 255
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis on 
madalam kui 40 % liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;

a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses alla 
20%;

Or. pt

Muudatusettepanek 256
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis on 
madalam kui 40 % liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;

a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis on 
madalam kui 100% liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis on 
madalam kui 40 % liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;

a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 
ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis on 
madalam kui 70% liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;

Or. fr

Muudatusettepanek 258
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtte tulumaksu liikmesriikides 
kohaldatava keskmise määra avaldab 
komisjon igal aastal. See arvutatakse 
aritmeetilise keskmisena. Käesoleva 
artikli ning artiklite 81 ja 82 kohaldamisel 
kohaldatakse maksumäära muudatusi 
esimest korda maksumaksja suhtes 
muudatusele järgneval maksuaastal.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 259
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välismaal asuva püsiva tegevuskoha 
sissetuleku arvutamine

välja jäetud

Kui artiklit 73 kohaldatakse kolmandas 
riigis asuva püsiva tegevuskoha 
sissetuleku suhtes, määratakse tema 
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tulud, kulud ja muud mahaarvamised 
kindlaks vastavalt käesolevas direktiivis 
sätestatud süsteemi eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 260
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksuvabastuse kohaldamata jätmine 
osade või aktsiate müügil

välja jäetud

Kui maksumaksja lahkub osade või 
aktsiate võõrandamise tulemusel grupist 
ja see maksumaksja on jooksva või sellele 
eelneva maksuaasta jooksul soetanud 
grupisisese tehinguga ühe või mitu 
põhivara, v.a varakogumina 
amortiseeritud vara, jäetakse sellisele 
varale vastav summa maksuvabastuse alt 
välja, v.a juhul, kui tõestatakse, et 
grupisisesed tehingud sõlmiti 
arvestatavatel ärilistel põhjustel.
Maksuvabastuse alt välja jäetud summa 
on vara või varade turuväärtus tehingu 
ajal, millest on lahutatud varade 
maksustamisväärtus või artiklis 20 
osutatud kulud, mis on seotud 
mitteamortiseeritava põhivaraga.
Kui võõrandatud osade või aktsiate 
kasusaav omanik on mitteresidendist 
maksumaksja või mittemaksumaksja, 
loetakse vara või varade turuväärtus 
tehingu ajal, millest on lahutatud 
maksustamisväärtus, vastuvõetuks selle 
maksumaksja poolt, kellele vara kuulus 
enne esimeses lõigus osutatud grupisisese 
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tehingu toimumist.

Or. pt

Muudatusettepanek 261
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksuvabastuse kohaldamata jätmine 
osade või aktsiate müügil

välja jäetud

Kui maksumaksja lahkub osade või 
aktsiate võõrandamise tulemusel grupist 
ja see maksumaksja on jooksva või sellele 
eelneva maksuaasta jooksul soetanud 
grupisisese tehinguga ühe või mitu 
põhivara, v.a varakogumina 
amortiseeritud vara, jäetakse sellisele 
varale vastav summa maksuvabastuse alt 
välja, v.a juhul, kui tõestatakse, et 
grupisisesed tehingud sõlmiti 
arvestatavatel ärilistel põhjustel.
Maksuvabastuse alt välja jäetud summa 
on vara või varade turuväärtus tehingu 
ajal, millest on lahutatud varade 
maksustamisväärtus või artiklis 20 
osutatud kulud, mis on seotud 
mitteamortiseeritava põhivaraga.
Kui võõrandatud osade või aktsiate 
kasusaav omanik on mitteresidendist 
maksumaksja või mittemaksumaksja, 
loetakse vara või varade turuväärtus 
tehingu ajal, millest on lahutatud 
maksustamisväärtus, vastuvõetuks selle 
maksumaksja poolt, kellele vara kuulus 
enne esimeses lõigus osutatud grupisisese 
tehingu toimumist.

Or. en
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Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 262
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksumaksja lahkub osade või 
aktsiate võõrandamise tulemusel grupist 
ja see maksumaksja on jooksva või sellele 
eelneva maksuaasta jooksul soetanud 
grupisisese tehinguga ühe või mitu 
põhivara, v.a varakogumina 
amortiseeritud vara, jäetakse sellisele 
varale vastav summa maksuvabastuse alt 
välja, v.a juhul, kui tõestatakse, et 
grupisisesed tehingud sõlmiti 
arvestatavatel ärilistel põhjustel.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 263
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksuvabastuse alt välja jäetud summa 
on vara või varade turuväärtus tehingu 
ajal, millest on lahutatud varade 
maksustamisväärtus või artiklis 20 
osutatud kulud, mis on seotud 
mitteamortiseeritava põhivaraga.

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 264
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võõrandatud osade või aktsiate 
kasusaav omanik on mitteresidendist 
maksumaksja või mittemaksumaksja, 
loetakse vara või varade turuväärtus 
tehingu ajal, millest on lahutatud 
maksustamisväärtus, vastuvõetuks selle 
maksumaksja poolt, kellele vara kuulus 
enne esimeses lõigus osutatud grupisisese 
tehingu toimumist.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 265
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intressid ja litsentsitasud ning muu 
tuluallikariigis maksustatav sissetulek

välja jäetud

1. Kui maksumaksja saab sissetulekut, 
mida on maksustatud mõnes muus 
liikmesriigis või mõnes kolmandas riigis, 
v.a sissetulek, mis on maksust vabastatud 
artikli 11 punkti c, d või e alusel, on 
lubatud see kõnealuse maksumaksja 
maksukohustisest maha arvata.
2. Mahaarvamine jagatakse grupi liikmete 
vahel vastavalt artiklite 86–102 kohaselt 
kõnealuse maksuaasta suhtes 
kohaldatavale valemile.
3. Mahaarvamine arvutatakse nii iga 
liikmesriigi või kolmanda riigi kui ka iga 
sissetulekuliigi kohta eraldi. See ei tohi 
ületada summat, mis saadakse, kui 
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maksumaksja või püsiva tegevuskoha 
sissetuleku suhtes kohaldatakse selle 
liikmesriigi ettevõtte tulumaksu määra, 
kus maksumaksja on resident või kus 
püsiv tegevuskoht asub.
4. Mahaarvamise arvutamisel 
vähendatakse sissetulekut seotud 
mahaarvatavate kulude võrra, milleks 
loetakse 2 % sissetulekust, kui 
maksumaksja ei tõesta vastupidist.
5. Mahaarvamine maksukohustisest 
kolmandas riigis ei tohi ületada 
maksumaksja lõplikku 
tulumaksukohustist, v.a juhul, kui selle 
liikmesriigi, kus ta on resident, ja 
kolmanda riigi vahel sõlmitud lepingus ei 
ole sätestatud teisiti.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 266
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui maksumaksja saab sissetulekut, 
mida on maksustatud mõnes muus 
liikmesriigis või mõnes kolmandas riigis, 
v.a sissetulek, mis on maksust vabastatud 
artikli 11 punkti c, d või e alusel, on 
lubatud see kõnealuse maksumaksja 
maksukohustisest maha arvata.

1. Kui maksumaksja saab sissetulekut, 
mida on maksustatud mõnes muus 
liikmesriigis või mõnes kolmandas riigis, 
v.a sissetulek, mis on maksust vabastatud 
artikli 11 punkti e alusel, on lubatud see 
kõnealuse maksumaksja maksukohustisest 
maha arvata.

Or. pt
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Muudatusettepanek 267
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mahaarvamise arvutamisel vähendatakse 
sissetulekut seotud mahaarvatavate kulude 
võrra, milleks loetakse 2 % sissetulekust, 
kui maksumaksja ei tõesta vastupidist.

4. Mahaarvamise arvutamisel vähendatakse 
sissetulekut seotud mahaarvatavate kulude 
võrra, milleks loetakse 0,5% sissetulekust, 
kui maksumaksja ei tõesta vastupidist.

Or. pt

Muudatusettepanek 268
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mahaarvamine maksukohustisest 
kolmandas riigis ei tohi ületada 
maksumaksja lõplikku tulumaksukohustist, 
v.a juhul, kui selle liikmesriigi, kus ta on 
resident, ja kolmanda riigi vahel sõlmitud 
lepingus ei ole sätestatud teisiti.

5. Mahaarvamine maksukohustisest 
kolmandas riigis ei tohi ületada 
maksumaksja lõplikku tulumaksukohustist.

Or. pt

Muudatusettepanek 269
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kinnipeetav maks välja jäetud
Maksumaksja poolt grupivälisele saajale 
makstavatelt intressidelt ja 
litsentsitasudelt võib maksumaksja 
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liikmesriigis kinni pidada maksu vastavalt 
kehtiva siseriikliku õiguse eeskirjadele ja 
mis tahes kehtivale topeltmaksustamise 
konventsioonile. Väljamaksetelt 
kinnipeetav maks jagatakse liikmesriikide 
vahel vastavalt artiklite 86–102 kohaselt 
kõnealuse maksuaasta suhtes 
kohaldatavale valemile.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 270
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kunstlikke tehinguid, mida on tehtud 
ainult maksustamise vältimise eesmärgil, 
ei võeta maksustamisbaasi arvutamisel 
arvesse.

Tõendatult „kunstlikke” tehinguid, mida 
on tehtud maksustamise vältimise 
eesmärgil ebaseaduslikul viisil, ei võeta 
maksustamisbaasi arvutamisel arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasumimaks on ette nähtud kõnealuse 
kolmanda riigi üldise korra alusel ettevõtte 
tulumaksu seadusega ettenähtud määra 
ulatuses, mis on madalam kui 40 % 
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 

a) kasumimaks on ette nähtud kõnealuse 
kolmanda riigi üldise korra alusel ettevõtte 
tulumaksu seadusega ettenähtud määra 
ulatuses, mis on madalam kui käesoleva 
direktiiviga kohaldatav ettevõtte 
tulumaksu madalaim määr;
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määrast;

Or. de

Muudatusettepanek 272
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasumimaks on ette nähtud kõnealuse 
kolmanda riigi üldise korra alusel ettevõtte 
tulumaksu seadusega ettenähtud määra 
ulatuses, mis on madalam kui 40 % 
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 
määrast;

a) kasumimaks on ette nähtud kõnealuse 
kolmanda riigi üldise korra alusel ettevõtte 
tulumaksu seadusega ettenähtud määra 
ulatuses alla 20%;

Or. pt

Muudatusettepanek 273
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasumimaks on ette nähtud kõnealuse 
kolmanda riigi üldise korra alusel ettevõtte 
tulumaksu seadusega ettenähtud määra 
ulatuses, mis on madalam kui 40 %
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 
määrast;

a) kasumimaks on ette nähtud kõnealuse 
kolmanda riigi üldise korra alusel ettevõtte 
tulumaksu seadusega ettenähtud määra 
ulatuses, mis on madalam kui 70%
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 
määrast;

Or. fr

Muudatusettepanek 274
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata lõikest 1 on kolmanda riigi 
residendist majandusüksusele, kellega ei 
ole sõlmitud lepingut teabevahetuse 
kohta, mida võib võrrelda 
direktiivi 2011/16/EL kohase, taotluse 
alusel toimuva teabevahetusega, makstud 
intress mahaarvatav summas, mis ei ületa 
summat, mis sätestataks sõltumatute 
ettevõtete vahel, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

välja jäetud

a) kõnealuse intressi summa on 
arvestatud maksustamisbaasi hulka 
seotud ettevõtte sissetulekuna vastavalt 
artiklile 82;
b) intress on makstud ettevõttele, mille 
põhiaktsiatega kaubeldakse regulaarselt 
ühel või mitmel tunnustatud börsil;
c) intress on makstud majandusüksusele, 
mis tegeleb riigis, kus ta on resident, 
aktiivselt kaubanduse või äriga. Seda 
tuleb käsitada kasumi eesmärgil tegutseva 
iseseisva majandusliku ettevõttena, mille 
ametnikud ja töötajad tegelevad olulise 
juhtimis- ja operatiivtegevusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata lõikest 1 on kolmanda riigi 
residendist majandusüksusele, kellega ei 
ole sõlmitud lepingut teabevahetuse kohta, 
mida võib võrrelda direktiivi 2011/16/EL 

3. Kolmanda riigi residendist 
majandusüksusele, kellega ei ole sõlmitud 
lepingut teabevahetuse kohta, mida võib 
võrrelda direktiivi 2011/16/EL kohase, 
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kohase, taotluse alusel toimuva 
teabevahetusega, makstud intress 
mahaarvatav summas, mis ei ületa 
summat, mis sätestataks sõltumatute 
ettevõtete vahel, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

taotluse alusel toimuva teabevahetusega, 
makstud intress ei ole mahaarvatav.

Or. de

Muudatusettepanek 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõnealuse intressi summa on 
arvestatud maksustamisbaasi hulka 
seotud ettevõtte sissetulekuna vastavalt 
artiklile 82;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) intress on makstud ettevõttele, mille 
põhiaktsiatega kaubeldakse regulaarselt 
ühel või mitmel tunnustatud börsil;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 278
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) intress on makstud majandusüksusele,
mis tegeleb riigis, kus ta on resident, 
aktiivselt kaubanduse või äriga. Seda 
tuleb käsitada kasumi eesmärgil tegutseva 
iseseisva majandusliku ettevõttena, mille 
ametnikud ja töötajad tegelevad olulise 
juhtimis- ja operatiivtegevusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksustamisbaasi hulka arvestatakse 
kolmanda riigi residendiks oleva 
majandusüksuse jaotamata sissetulek, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

1. Maksustamisbaasi hulka arvestatakse 
proportsionaalselt kolmanda riigi 
residendiks oleva majandusüksuse 
jaotamata sissetulek, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. de

Muudatusettepanek 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maksumaksjal üksi või koos oma seotud 
ettevõtetega on otsene või kaudne osalus 
rohkem kui 50% hääleõiguses või ta on 
rohkem kui 50 % kapitali omanik või tal on 
õigus saada rohkem kui 50 % kõnealuse 

a) maksumaksjal üksi või koos oma seotud 
ettevõtetega on otsene või kaudne osalus 
rohkem kui 20% hääleõiguses või ta on 
rohkem kui 20% kapitali omanik või tal on 
õigus saada rohkem kui 20% kõnealuse 
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majandusüksuse kasumist; majandusüksuse kasumist;

Or. de

Muudatusettepanek 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmanda riigi üldise korra alusel 
maksustatakse kasumit seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määra 
ulatuses, mis on madalam kui 40 % 
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 
määrast, või kohaldatakse majandusüksuse 
suhtes erikorda, mis võimaldab oluliselt 
madalamat maksustamistaset kui üldine 
kord;

b) kolmanda riigi üldise korra alusel 
maksustatakse kasumit seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määra 
ulatuses, mis on madalam kui seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu madalaim 
määr, või kohaldatakse majandusüksuse 
suhtes erikorda, mis võimaldab oluliselt 
madalamat maksustamistaset kui üldine 
kord;

Or. de

Muudatusettepanek 282
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmanda riigi üldise korra alusel 
maksustatakse kasumit seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määra 
ulatuses, mis on madalam kui 40 % 
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 
määrast, või kohaldatakse majandusüksuse 
suhtes erikorda, mis võimaldab oluliselt 
madalamat maksustamistaset kui üldine 
kord;

b) kolmanda riigi üldise korra alusel 
maksustatakse kasumit seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määra 
ulatuses alla 20% või kohaldatakse 
majandusüksuse suhtes erikorda, mis 
võimaldab oluliselt madalamat 
maksustamistaset kui üldine kord;
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Or. pt

Muudatusettepanek 283
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmanda riigi üldise korra alusel 
maksustatakse kasumit seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määra 
ulatuses, mis on madalam kui 40 %
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 
määrast, või kohaldatakse majandusüksuse 
suhtes erikorda, mis võimaldab oluliselt 
madalamat maksustamistaset kui üldine 
kord;

b) kolmanda riigi üldise korra alusel 
maksustatakse kasumit seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määra 
ulatuses, mis on madalam kui 70%
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
ettevõtte tulumaksu seadusega ettenähtud 
määrast, või kohaldatakse majandusüksuse 
suhtes erikorda, mis võimaldab oluliselt 
madalamat maksustamistaset kui üldine 
kord;

Or. fr

Muudatusettepanek 284
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksustamisbaasi hulka arvestada 
tulevat sissetulekut arvutatakse vastavalt 
artiklite 9–15 nõuetele. Välismaal asuva 
majandusüksuse kahjumit ei arvestata 
maksustamisbaasi hulka, kuid see kantakse 
edasi ja seda võetakse arvesse järgnevatel 
aastatel artikli 82 kohaldamisel.

1. Maksustamisbaasi hulka arvestada 
tulevat sissetulekut arvutatakse vastavalt 
artiklite 9–15 nõuetele. Välismaal asuva 
majandusüksuse kahjumit ei arvestata 
maksustamisbaasi hulka, kuid see kantakse 
edasi järgmisesse maksuaastasse ja seda 
võetakse arvesse järgneval aastal artikli 82
kohaldamisel.

Or. pt
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Muudatusettepanek 285
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui välismaine majandusüksus jagab 
seejärel maksumaksjale dividende, 
arvatakse eelnevalt artikli 82 alusel 
maksustamisbaasi hulka arvestatud 
sissetuleku summa maksustamisbaasist 
maha, kui arvutatakse maksumaksja 
kasumiväljamaksetega seotud 
maksukohustist.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 286
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldpõhimõtted välja jäetud
1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele 
A jaotatud osa kindlaksmääramiseks 
kasutatakse valemit järgmisel kujul, andes 
võrdse osatähtsuse käibe-, tööjõu- ja 
varategurile:
valem
2. Grupi konsolideeritud 
maksustamisbaasi jagatakse ainult siis, 
kui see on positiivne.
3. Arvutused konsolideeritud 
maksustamisbaasi jagamiseks tehakse 
grupi maksuaasta lõpus.
4. 15-päevast või pikemat ajavahemikku 



PE478.376v01-00 140/225 AM\885627ET.doc

ET

kalendrikuus loetakse terveks kuuks.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 287
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele A 
jaotatud osa kindlaksmääramiseks 
kasutatakse valemit järgmisel kujul, andes 
võrdse osatähtsuse käibe-, tööjõu- ja 
varategurile:

1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele A 
jaotatud osa kindlaksmääramiseks 
kasutatakse valemit järgmisel kujul, andes 
võrdse osatähtsuse tööjõu- ja varategurile:

Or. en

Muudatusettepanek 288
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele A 
jaotatud osa kindlaksmääramiseks 
kasutatakse valemit järgmisel kujul, andes 
võrdse osatähtsuse käibe-, tööjõu- ja 
varategurile:

1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele A 
jaotatud osa kindlaksmääramiseks 
kasutatakse valemit järgmisel kujul, andes 
võrdse osatähtsuse käibe-, tööjõu- ja 
varategurile:

Osa A = [1/3(Käive A/ Käive 
Grupp)+1/3(Palgafond A/Palgafond 
Grupp)+1/3(Varad A/Varad 
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Grupp)]*Konsolideeritud maksubaas

Or. pt

Muudatusettepanek 289
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele A 
jaotatud osa kindlaksmääramiseks 
kasutatakse valemit järgmisel kujul, andes 
võrdse osatähtsuse käibe-, tööjõu- ja 
varategurile:

1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele A 
jaotatud osa kindlaksmääramiseks 
kasutatakse valemit järgmisel kujul, 
hõlmates käibe-, tööjõu- ja varategurit:

Or. en

Muudatusettepanek 290
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – valem

Komisjoni ettepanek

maksubaasritudKonsolidee
Varad

Varad
3
1

arvTöötajate
arvTöötajate

2
1

Palgafond
Palgafond

2
1

3
1

Käive
Käive

3
1A Osa

Grupp

A

Grupp

A

Grupp

A

Grupp
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Muudatusettepanek

Or. en

maksubaasritudKonsolideeVarad
Varad
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Selgitus

Valem, kus käive, tööjõud ja vara kaaluksid vastavalt 10%, 45% ja 45%, oleks kahes mõttes 
mõistlikum lahendus. See tagaks, et CCCTB süsteem ei hälbi liialt rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud põhimõttest anda lõplikud maksustamisõigused tuluallikariigile. See tagaks ka, 
et väikesed ja keskmise suurusega liikmesriigid, millel on piiratud siseturud, ei oleks 
ebaproportsionaalselt ebasoodsas olukorras maksustamisbaasi jaotamisel.

Muudatusettepanek 291
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – valem

Komisjoni ettepanek

maksubaasritudKonsolidee
Varad

Varad
3
1

arvTöötajate
arvTöötajate

2
1

Palgafond
Palgafond

2
1

3
1

Käive
Käive

3
1A Osa

Grupp

A

Grupp

A

Grupp

A

Grupp

A





















Muudatusettepanek

Or. en

Muudatusettepanek 292
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitseklausel välja jäetud
Kui peamine maksumaksja või pädev 
asutus leiab, et grupi liikmele jaotatud osa 
ei peegelda täpselt selle grupiliikme 
äritegevuse ulatust, võib peamine 
maksumaksja või ajaomane asutus 

Konsolideeritud 
maksubaasVarad

Varad
2
1

Töötajate arv
Töötajate arv

2
1

Palga
fond

Palgafond
2
1

2
1AOsa Grupp

A

Grupp

A

Grupp

A
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erandina artiklis 86 sätestatud eeskirjast 
nõuda alternatiivse meetodi kasutamist.
Kui kõik pädevad asutused nõustuvad 
kõnealuste asutuste vaheliste 
konsultatsioonide ja vajaduse korral ka 
artikli 132 kohaselt peetud arutelude 
tulemusena alternatiivse meetodiga, 
kasutatakse seda meetodit. Peamise 
maksuhalduri liikmesriik teavitab 
komisjoni kasutatud alternatiivsest 
meetodist.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 293
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupiga liitumine ja sellest lahkumine välja jäetud
Kui ettevõte liitub grupiga või lahkub 
sellest maksuaasta jooksul, arvutatakse 
temale jaotatud osa proportsionaalselt, 
võttes arvesse seda, kui mitme 
kalendrikuu jooksul maksuaastast ettevõte 
gruppi kuulus.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 89
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvad majandusüksused välja jäetud
Kui maksumaksjal on huvisid läbipaistvas 
majandusüksuses, hõlmavad tema osa 
arvutamiseks kasutatud tegurid 
läbipaistva majandusüksuse käivet, 
palgafondi ja varasid proportsionaalselt 
maksumaksja osalusega üksuse kasumis 
ja kahjumis.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 295
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööjõuteguri koostisosad välja jäetud
1. Tööjõutegur koosneb pooles ulatuses 
suhtarvust, milles grupi liikme palgafondi 
kogusumma on lugeja ja grupi palgafondi 
kogusumma on nimetaja, ning teise poole 
ulatuses suhtarvust, milles grupi liikme 
töötajate arv on lugeja ja grupi töötajate 
arv on nimetaja. Kui üksiktöötaja 
lisatakse grupi liikme tööjõutegurisse, 
lisatakse selle grupiliikme tööjõutegurisse 
ka kõnealuse töötajaga seotud palgafond.
2. Töötajate arvu mõõdetakse maksuaasta 
lõpus.
3. Töötaja määratlus määratakse kindlaks 
selle riigi siseriiklike õigusaktide alusel, 
kus töötaja töötab.

Or. en
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Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 296
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 90 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tööjõutegur koosneb pooles ulatuses
suhtarvust, milles grupi liikme palgafondi 
kogusumma on lugeja ja grupi palgafondi 
kogusumma on nimetaja, ning teise poole 
ulatuses suhtarvust, milles grupi liikme 
töötajate arv on lugeja ja grupi töötajate 
arv on nimetaja. Kui üksiktöötaja lisatakse 
grupi liikme tööjõutegurisse, lisatakse selle 
grupiliikme tööjõutegurisse ka kõnealuse 
töötajaga seotud palgafond.

1. Tööjõutegur koosneb suhtarvust, milles 
grupi liikme palgafondi kogusumma on 
lugeja ja grupi palgafondi kogusumma on 
nimetaja. Kui üksiktöötaja lisatakse grupi 
liikme tööjõutegurisse, lisatakse selle 
grupiliikme tööjõutegurisse ka kõnealuse 
töötajaga seotud palgafond.

Or. pt

Muudatusettepanek 297
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 90 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Töötajate arvu mõõdetakse maksuaasta 
lõpus.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 298
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 90 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Töötaja määratlus määratakse kindlaks 
selle riigi siseriiklike õigusaktide alusel, 
kus töötaja töötab.

3. Töötaja määratlus määratakse kindlaks 
ELi tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 299
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötajate ja palgafondi jaotamine välja jäetud
1. Töötajad arvestatakse selle grupiliikme 
tööjõuteguri hulka, kelle käest nad 
töötasu saavad.
2. Kui töötajad töötavad füüsiliselt mõne 
muu grupiliikme kui selle grupiliikme 
kontrolli ja vastutuse all, kellelt nad 
töötasu saavad, siis arvestatakse need 
töötajad ja nendega seotud palgafond
lõikest 1 olenemata esimesena nimetatu 
tööjõuteguri hulka.
Seda nõuet kohaldatakse ainult juhul, kui 
on täidetud järgmised tingimused:
a) selline töösuhe kestab katkematult 
vähemalt kolm kuud;
b) sellised töötajad moodustavad vähemalt 
5 % selle grupiliikme töötajate 
koguarvust, kellelt nad töötasu saavad.
3. Olenemata lõikest 1 loetakse töötajateks 
ka isikud, keda grupi liige ei ole otseselt 
tööle võtnud, kuid kes täidavad 
samasuguseid ülesandeid kui töötajad.
4. Mõiste „palgafond” hõlmab kulusid
palgale, töötasudele, lisatasudele ja 
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kõigile muudele töötaja hüvitistele, sh 
sellega seoses tööandja kantavad 
pensioni- ja sotsiaalkindlustuskulud.
5. Palgafondi kulud hinnatakse nii 
suureks nagu on kulutused, mida 
tööandja võib maksuaasta jooksul maha
arvata.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 300
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Töötajad arvestatakse selle grupiliikme 
tööjõuteguri hulka, kelle käest nad töötasu 
saavad.

1. Töötajate palgafond arvestatakse selle 
grupiliikme tööjõuteguri hulka, kelle käest 
nad töötasu saavad.

Or. pt

Muudatusettepanek 301
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui töötajad töötavad füüsiliselt mõne muu 
grupiliikme kui selle grupiliikme kontrolli 
ja vastutuse all, kellelt nad töötasu saavad, 
siis arvestatakse need töötajad ja nendega 
seotud palgafond lõikest 1 olenemata 
esimesena nimetatu tööjõuteguri hulka.

Kui töötajad töötavad füüsiliselt mõne muu 
grupiliikme kui selle grupiliikme kontrolli 
ja vastutuse all, kellelt nad töötasu saavad, 
siis arvestatakse nendega seotud palgafond 
lõikest 1 olenemata esimesena nimetatu 
tööjõuteguri hulka.

Or. pt
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Muudatusettepanek 302
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sellised töötajad moodustavad vähemalt 
5 % selle grupiliikme töötajate 
koguarvust, kellelt nad töötasu saavad.

b) selliste töötajate palgafond moodustab
vähemalt 5% selle grupiliikme palgafondi 
kogusummast, kes neile töötasu maksab.

Or. pt

Muudatusettepanek 303
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 91 a – Seaduslikud ettevõtte 
tulumaksu määrad
Ettevõtte tulumaksu üldise korra 
seaduslikud maksumäärad peavad olema 
kõikides liikmesriikides 25%–35%.

Or. pt

Muudatusettepanek 304
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varateguri koostisosad välja jäetud
1. Varategur koosneb suhtarvust, milles 
kõigi grupi liikme omandusse kuuluvate, 
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renditud või liisitud materiaalsete 
põhivarade keskmine väärtus on lugeja ja 
grupi omandusse kuuluvate, renditud või 
liisitud materiaalsete põhivarade 
keskmine väärtus on nimetaja.
2. Viie aasta jooksul pärast maksumaksja
liitumist olemasoleva või uue grupiga või 
sealt lahkumist arvestatakse tema 
varateguri hulka ka maksumaksja 
grupiga liitumisele eelnenud kuue aasta 
jooksul tekkinud teadus- ja 
arendustegevuse kulude ning turustus- ja 
reklaamikulude kogusumma.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 305
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varade jaotamine välja jäetud
1. Vara arvestatakse tema majandusliku 
omaniku varateguri hulka. Kui 
majanduslikku omanikku ei ole võimalik 
kindlaks määrata, arvestatakse vara 
juriidilise omaniku varateguri hulka.
2. Kui majanduslik omanik vara tegelikult 
ei kasuta, arvestatakse see vara olenemata 
lõikest 1 selle grupiliikme vara hulka, kes 
kõnealust vara tegelikult kasutab. Seda 
nõuet kohaldatakse siiski ainult selliste 
varade suhtes, mis moodustavad rohkem 
kui 5 % selle grupiliikme kogu 
materiaalse põhivara 
maksustamisväärtusest, kes vara 
tegelikult kasutab.
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3. Liisitud varad tuleb arvata selle 
grupiliikme varateguri hulka, kes on vara 
liisinguandja või –võtja, välja arvatud 
juhtudel, kui tegemist on grupiliikmete 
vahelise liisingutehinguga. Sama kehtib 
ka renditud vara kohta.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 306
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varade väärtuse hindamine välja jäetud
1. Maa ja muude mitteamortiseeritavate 
materiaalsete põhivarade väärtuseks 
võetakse nende esialgne soetusmaksumus.
2. Individuaalselt amortiseeritava 
materiaalse põhivara väärtuseks võetakse 
maksuaasta alguses ja lõpus määratud 
maksustamisväärtuse keskmine.
Kui ühe või mitme grupisisese tehingu 
tulemusel arvatakse mõni individuaalselt 
amortiseeritav materiaalne põhivara 
mõne grupiliikme varateguri hulka 
lühemaks ajavahemikuks kui üks 
maksuaasta, tuleb arvessevõetav väärtus 
arvutada kuude täisarvu alusel.
3. Põhivara kogumi väärtuseks võetakse 
maksuaasta alguses ja lõpus määratud 
maksustamisväärtuse keskmine.
4. Kui vara rentija või liisinguvõtja ei ole 
selle majanduslik omanik, võtab ta 
renditud või liisitud varade väärtuseks 
kaheksakordse iga-aastase rendi- või 
liisingumakse netosumma, millest on 
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lahutatud kõik allrendist või –liisingust 
saadud summad.
Kui grupiliige rendib või liisib vara välja, 
kuid ei ole selle majanduslik omanik, 
võtab ta väljarenditud või -liisitud varade 
väärtuseks kaheksakordse iga-aastase 
rendi- või liisingumakse netosumma.
5. Kui mõni grupiliige müüb samal või 
eelmisel maksuaastal toimunud 
grupisisese ülekandmise järel vara grupist 
väljapoole, arvestatakse vara grupisisese 
ülekandmise ja väljapoole gruppi 
müümise vaheliseks ajavahemikuks 
ülekandva grupiliikme varateguri hulka.
Seda nõuet ei kohaldata, kui asjaomased 
grupiliikmed tõestavad, et grupisisene 
ülekandmine tehti veenvatel ärilistel 
põhjustel.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maa ja muude mitteamortiseeritavate 
materiaalsete põhivarade väärtuseks 
võetakse nende esialgne soetusmaksumus.

1. Maa ja muude mitteamortiseeritavate 
materiaalsete põhivarade väärtuseks 
võetakse õiglane väärtus.

Or. de

Muudatusettepanek 308
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maa ja muude mitteamortiseeritavate 
materiaalsete põhivarade väärtuseks 
võetakse nende esialgne soetusmaksumus.

1. Maa ja muude mitteamortiseeritavate 
materiaalsete põhivarade väärtuseks 
võetakse nende bilansiline netoväärtus.

Or. fr

Muudatusettepanek 309
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käibeteguri koostisosad välja jäetud
1. Käibetegur koosneb suhtarvust, milles 
grupiliikme (sh püsiv tegevuskoht, mida 
peetakse olemasolevaks artikli 70 lõike 2 
teise lõigu tähenduses) kogukäive on 
lugeja ja grupi kogukäive on nimetaja.
2. Käive on kogu kauba müügist ja 
teenuste osutamisest saadud tulu pärast 
hinnaalanduste ja tagastamiste 
mahaarvamist, v.a käibemaks ning muud 
maksud ja lõivud. Maksuvaba tulu, 
intresse, dividende, litsentsitasusid ja 
põhivara müügist saadud tulu ei arvestata 
käibeteguri hulka, v.a juhul, kui see on 
tavapärase kaubandus- või äritegevuse 
käigus saadud tulu. Grupisisest kauba 
müüki ja teenuste osutamist käibeteguri 
hulka ei arvestata.
3. Käivet hinnatakse vastavalt artiklile 22.

Or. en

Selgitus

Jagamismehhanism peaks olema lihtne, õiglane ja manipuleerimise vältimiseks nii keeruline 
kui võimalik. Käibetegur loob märkimisväärseid probleeme ja käibevalem tuleb ära jätta.
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Sihtkohajärgne käive oleks kõrvalekaldumine praeguselt põhimõttelt anda lõplikud 
maksustamisõigused tuluallikariigile, mis on juhtinud OECD tööd rahvusvahelise 
maksustamise alal. Sihtkohal põhinevat käibefaktorit oleks üsna lihtne manipuleerida ja see 
kutsuks suure tõenäosusega esile keerukaid vältimisvastaseid eeskirju.

Muudatusettepanek 310
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käibeteguri koostisosad välja jäetud
1. Käibetegur koosneb suhtarvust, milles 
grupiliikme (sh püsiv tegevuskoht, mida 
peetakse olemasolevaks artikli 70 lõike 2 
teise lõigu tähenduses) kogukäive on 
lugeja ja grupi kogukäive on nimetaja.
2. Käive on kogu kauba müügist ja 
teenuste osutamisest saadud tulu pärast 
hinnaalanduste ja tagastamiste 
mahaarvamist, v.a käibemaks ning muud 
maksud ja lõivud. Maksuvaba tulu, 
intresse, dividende, litsentsitasusid ja 
põhivara müügist saadud tulu ei arvestata 
käibeteguri hulka, v.a juhul, kui see on 
tavapärase kaubandus- või äritegevuse 
käigus saadud tulu. Grupisisest kauba 
müüki ja teenuste osutamist käibeteguri 
hulka ei arvestata.
3. Käivet hinnatakse vastavalt artiklile 22.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 311
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtkohajärgne käive välja jäetud
1. Kauba müük arvestatakse liikmesriigis 
asuva grupiliikme käibeteguri hulka siis, 
kui kauba lähetamine või vedu neid 
omandavale isikule on lõpule viidud. Kui 
sellist kohta ei ole võimalik kindlaks teha, 
kantakse kauba müük selle grupiliikme 
arvele, kes asub liikmesriigis, kus kauba 
asukoht oli võimalik viimast korda 
kindlaks teha.
2. Teenuste osutamine arvestatakse selles 
liikmesriigis asuva grupiliikme 
käibeteguri hulka, kus teenuseid tegelikult 
osutatakse.
3. Kui maksuvaba tulu, intressid, 
dividendid, litsentsitasud ja põhivara 
müügist saadud tulu arvestatakse 
käibeteguri hulka, kantakse need 
kasusaaja arvele.
4. Kui liikmesriigis, kuhu kaupa 
tarnitakse või kus teenuseid osutatakse, ei 
ole grupiliiget või kaupa tarnitakse 
kolmandasse riiki või teenuseid 
osutatakse seal, arvestatakse käive kõigi 
grupiliikmete käibeteguri hulka 
proportsionaalselt nende tööjõu- ja 
varateguriga.
5. Kui liikmesriigis, kuhu kaupa 
tarnitakse või kus teenuseid osutatakse, 
on rohkem kui üks grupiliige, 
arvestatakse käive kõigi kõnealuses 
liikmesriigis asuvate grupiliikmete 
käibeteguri hulka proportsionaalselt 
nende tööjõu- ja varateguriga.

Or. en

Selgitus

Käibetegur loob märkimisväärseid probleeme ja käibevalem tuleb ära jätta. Sihtkohajärgne 
käive oleks kõrvalekaldumine praeguselt põhimõttelt anda lõplikud maksustamisõigused 
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tuluallikariigile, mis on juhtinud OECD tööd rahvusvahelise maksustamise alal. Sihtkohal 
põhinevat käibefaktorit oleks üsna lihtne manipuleerida ja kutsuks suure tõenäosusega esile 
keerukaid vältimisvastaseid eeskirju. Müügi sihtkohta on müüjal mõnikord raske või isegi 
võimatu kinnitada.

Muudatusettepanek 312
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtkohajärgne käive välja jäetud
1. Kauba müük arvestatakse liikmesriigis 
asuva grupiliikme käibeteguri hulka siis, 
kui kauba lähetamine või vedu neid 
omandavale isikule on lõpule viidud. Kui 
sellist kohta ei ole võimalik kindlaks teha, 
kantakse kauba müük selle grupiliikme 
arvele, kes asub liikmesriigis, kus kauba 
asukoht oli võimalik viimast korda 
kindlaks teha.
2. Teenuste osutamine arvestatakse selles 
liikmesriigis asuva grupiliikme 
käibeteguri hulka, kus teenuseid tegelikult 
osutatakse.
3. Kui maksuvaba tulu, intressid, 
dividendid, litsentsitasud ja põhivara 
müügist saadud tulu arvestatakse 
käibeteguri hulka, kantakse need 
kasusaaja arvele.
4. Kui liikmesriigis, kuhu kaupa 
tarnitakse või kus teenuseid osutatakse, ei 
ole grupiliiget või kaupa tarnitakse 
kolmandasse riiki või teenuseid 
osutatakse seal, arvestatakse käive kõigi 
grupiliikmete käibeteguri hulka 
proportsionaalselt nende tööjõu- ja 
varateguriga.
5. Kui liikmesriigis, kuhu kaupa 
tarnitakse või kus teenuseid osutatakse, 
on rohkem kui üks grupiliige, 
arvestatakse käive kõigi kõnealuses 
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liikmesriigis asuvate grupiliikmete 
käibeteguri hulka proportsionaalselt 
nende tööjõu- ja varateguriga.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 313
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegurite arvutamise eeskirjad välja jäetud
Komisjon võib vastu võtta õigusakte, kus
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
tööjõu-, vara- ja käibeteguri arvutamise 
kohta, töötajate ja palgafondi, varade ja 
käibe jaotamise kohta vastava teguri alla 
ning varade hindamise kohta. Need 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 314
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta õigusakte, kus Komisjon võib vastu võtta õigusakte, kus 
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kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
tööjõu-, vara- ja käibeteguri arvutamise 
kohta, töötajate ja palgafondi, varade ja 
käibe jaotamise kohta vastava teguri alla 
ning varade hindamise kohta. Need 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
tööjõu- ja varateguri arvutamise kohta, 
töötajate ja palgafondi, varade ja käibe 
jaotamise kohta vastava teguri alla ning 
varade hindamise kohta. Need 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantseerimisasutused välja jäetud
1. Finantseerimisasutustena käsitatakse 
järgmisi majandusüksusi:
a) ELis vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2006/48/EÜ20

tegutsemisluba omavad krediidiasutused;
b) majandusüksused, v.a artiklis 99 
määratletud kindlustusandjad, kellele 
kuuluvad finantsvarad moodustavad 80 %
või enam kõigist tema põhivaradest, mis 
on hinnatud vastavalt käesoleva direktiivi 
nõuetele..
2. Finantseerimisasutuse varateguri 
hulka arvestatakse 10 % finantsvarade 
(v.a aktsiad, osalused laenudes ja 
omaaktsiad) väärtusest. Finantsvarad 
arvestatakse selle grupiliikme varateguri 
hulka, kelle bilansis neid kajastati siis, kui 
see sai grupi liikmeks.
3. Finantseerimisasutuse käibeteguri 
hulka arvestatakse 10 % tema tuludest 
intresside, teenus- ja vahendustasude ning 
väärtpaberitulu näol, v.a käibemaks ning 
muud maksud ja lõivud. Tagatud laenu 
puhul loetakse finantsteenuseid artikli 96 
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lõike 2 mõistes osutatuks selles 
liikmesriigis, kus tagatis asub, või, kui 
sellist liikmesriiki ei ole võimalik kindlaks 
määrata, liikmesriigis, kus tagatis on 
registreeritud. Muud finantsteenused 
loetakse osutatuks laenuvõtja liikmesriigis 
või selle isiku liikmesriigis, kes maksab 
teenus- ja vahendustasud või muu tulu
Kui isikut, kes maksab teenus- ja 
vahendustasud või muu tulu, ei ole 
võimalik kindlaks teha või liikmesriiki, 
kus tagatis asub või on registreeritud, ei 
ole võimalik kindlaks teha, kantakse käive 
kõigi grupiliikmete arvele 
proportsionaalselt nende tööjõu- ja 
varateguriga.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 316
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 99

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustusandjad välja jäetud
1. Mõiste „kindlustusandjad” tähendab 
ettevõtjaid, kellel on luba tegutseda 
liikmesriikides direktiivi 73/239/EMÜ 
kohaselt kahjukindlustuse valdkonnas, 
direktiivi 2002/83/EÜ kohaselt 
elukindlustuse valdkonnas ning direktiivi 
2005/68/EÜ kohaselt edasikindlustuse 
valdkonnas.
2. Kindlustusandjate varateguri hulka 
arvestatakse 10 % finantsvarade 
väärtusest, nagu on sätestatud artikli 98 
lõikes 2.
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3. Kindlustusandjate käibeteguri hulka 
arvestatakse 10 % kõigist 
kindlustusmaksetest, miinus 
edasikindlustus, kindlustustehnilisse 
aruandesse ülekantud jaotatud 
investeerimiskasum, muud 
kindlustustehnilised tulud, miinus 
edasikindlustus, ning investeerimistulu, 
teenus- ja vahendustasud, v.a käibemaks 
ning muud maksud ja lõivud.
Kindlustusteenused loetakse artikli 96 
lõike 2 mõistes osutatuks kindlustusvõtja 
liikmesriigis. Muu käive kantakse kõigi 
grupiliikmete arvele proportsionaalselt 
nende tööjõu- ja varateguriga.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 317
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 100

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nafta ja gaas välja jäetud
Olenemata artikli 96 lõigetest 1, 2 ja 3 
kantakse selle grupiliikme käive, kelle 
põhitegevusvaldkond on nafta- või 
gaasileiukohtade uurimine või nafta või 
gaasi tootmine, selle grupiliikme arvele, 
kelle liikmesriigis naftat või gaasi 
ammutatakse või toodetakse.
Kui nafta- ja gaasileiukohtade uurimise 
või nafta ja gaasi tootmise liikmesriigis ei 
ole ühtegi grupiliiget või kui leiukohti 
uuritakse või tootmine toimub kolmandas 
riigis, kus leiukohti uurival või naftat ja 
gaasi tootval grupiliikmel ei ole püsivat 
tegevuskohta, kantakse käive olenemata 
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artikli 96 lõigetest 4 ja 5 kõnealuse 
grupiliikme arvele.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 318
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laevandus, siseveetransport ja 
õhutransport

välja jäetud

Selle grupiliikme tulusid, kulusid ja muid 
mahaarvamisi, kelle põhitegevusvaldkond 
on laevade või lennukite käitamine 
rahvusvahelises liikluses või 
siseveetranspordi laevade käitamine, ei 
jaotata vastavalt artiklis 86 osutatud 
valemile, vaid kantakse kõnealuse 
grupiliikme arvele. Selline grupiliige 
jäetakse jaotusvalemi arvutamisest välja.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 319
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 102

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotatud osast mahaarvatavad punktid välja jäetud
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Jaotatud osast arvatakse maha järgmised 
punktid:
a) tasaarvestamata kahjum, mis tekkis 
maksumaksjal enne käesoleva direktiiviga 
ettenähtud süsteemiga liitumist, nagu on 
sätestatud artiklis 64;
b) grupi tasandil tekkinud 
tasaarvestamata kahjum, nagu on 
sätestatud artiklis 64 koostoimes artikli 66 
punktiga b ja artikliga 71;
c) artikli 61 kohase põhivarade müügi, 
artikli 62 kohaste pikaajaliste lepingute 
tulude ja kulude ning artikli 63 kohaste 
tulevaste kuludega seotud summad;
d) kindlustusandjate puhul – artikli 30 
punktis c sätestatud vabatahtlikud 
kindlustustehnilised eraldised;
e) III lisas loetletud maksud, kui 
mahaarvamised on siseriiklike 
õigusaktidega ette nähtud.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 320
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 103

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksukohustis välja jäetud
Iga grupiliikme maksukohustis on 
tulemus, mis saadakse siseriikliku 
maksumäära kohaldamisel grupi liikmele 
jaotatud osa suhtes, mida on artikli 102 
kohaselt kohandatud ja seejärel artiklis 76 
sätestatud mahaarvamiste võrra 
vähendatud.
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Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 321
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatis välja jäetud
1. Käesolevas direktiivis sätestatud 
süsteemi valimiseks esitab üksik 
maksumaksja teatise selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus ta on resident; kui 
tegemist on mitteresidendist maksumaksja 
püsiva tegevuskohaga, esitab ta teatise 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
kõnealune tegevuskoht asub. Kui tegemist 
on grupiga, esitab peamine maksumaksja 
grupi nimel teatise peamisele 
maksuhaldurile.
Selline teatis esitatakse vähemalt kolm 
kuud enne selle maksuaasta algust, mil 
maksumaksja või grupp otsustab süsteemi 
kohaldama hakata.
2. Süsteemiga liitumise teatis hõlmab 
kõiki grupi liikmeid. Laevaühingud, mille 
suhtes kohaldatakse maksustamise
erikorda, võib siiski grupist välja jätta.
3. Peamine maksuhaldur edastab 
süsteemiga liitumise teatise viivitamata 
kõigi nende liikmesriikide pädevatele 
asutustele, kus grupi liikmed on 
residendid või kus nad on asutatud. Need 
asutused võivad ühe kuu jooksul pärast 
teatise edastamist esitada peamisele 
maksuhaldurile oma seisukohad ja mis 
tahes asjakohase teabe süsteemiga 
liitumise teatise kehtivuse või ulatuse 
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kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 322
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatis välja jäetud
1. Käesolevas direktiivis sätestatud 
süsteemi valimiseks esitab üksik 
maksumaksja teatise selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus ta on resident; kui 
tegemist on mitteresidendist maksumaksja 
püsiva tegevuskohaga, esitab ta teatise 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
kõnealune tegevuskoht asub. Kui tegemist 
on grupiga, esitab peamine maksumaksja 
grupi nimel teatise peamisele 
maksuhaldurile.
Selline teatis esitatakse vähemalt kolm 
kuud enne selle maksuaasta algust, mil 
maksumaksja või grupp otsustab süsteemi 
kohaldama hakata.
2. Süsteemiga liitumise teatis hõlmab 
kõiki grupi liikmeid. Laevaühingud, mille 
suhtes kohaldatakse maksustamise 
erikorda, võib siiski grupist välja jätta.
3. Peamine maksuhaldur edastab 
süsteemiga liitumise teatise viivitamata 
kõigi nende liikmesriikide pädevatele 
asutustele, kus grupi liikmed on 
residendid või kus nad on asutatud. Need 
asutused võivad ühe kuu jooksul pärast 
teatise edastamist esitada peamisele 
maksuhaldurile oma seisukohad ja mis 
tahes asjakohase teabe süsteemiga 
liitumise teatise kehtivuse või ulatuse 
kohta.
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Or. fr

Selgitus

Kohustusliku süsteemi puhul ei ole teatisel mingit mõtet.

Muudatusettepanek 323
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatis välja jäetud
1. Käesolevas direktiivis sätestatud 
süsteemi valimiseks esitab üksik 
maksumaksja teatise selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus ta on resident; kui 
tegemist on mitteresidendist maksumaksja 
püsiva tegevuskohaga, esitab ta teatise 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
kõnealune tegevuskoht asub. Kui tegemist 
on grupiga, esitab peamine maksumaksja 
grupi nimel teatise peamisele 
maksuhaldurile.
Selline teatis esitatakse vähemalt kolm 
kuud enne selle maksuaasta algust, mil 
maksumaksja või grupp otsustab süsteemi 
kohaldama hakata.
2. Süsteemiga liitumise teatis hõlmab 
kõiki grupi liikmeid. Laevaühingud, mille 
suhtes kohaldatakse maksustamise 
erikorda, võib siiski grupist välja jätta.
3. Peamine maksuhaldur edastab 
süsteemiga liitumise teatise viivitamata 
kõigi nende liikmesriikide pädevatele 
asutustele, kus grupi liikmed on 
residendid või kus nad on asutatud. Need 
asutused võivad ühe kuu jooksul pärast 
teatise edastamist esitada peamisele 
maksuhaldurile oma seisukohad ja mis 
tahes asjakohase teabe süsteemiga 
liitumise teatise kehtivuse või ulatuse 
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kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 324
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatis välja jäetud
1. Käesolevas direktiivis sätestatud 
süsteemi valimiseks esitab üksik 
maksumaksja teatise selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus ta on resident; kui 
tegemist on mitteresidendist maksumaksja 
püsiva tegevuskohaga, esitab ta teatise 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
kõnealune tegevuskoht asub. Kui tegemist 
on grupiga, esitab peamine maksumaksja 
grupi nimel teatise peamisele 
maksuhaldurile.
Selline teatis esitatakse vähemalt kolm 
kuud enne selle maksuaasta algust, mil 
maksumaksja või grupp otsustab süsteemi 
kohaldama hakata.
2. Süsteemiga liitumise teatis hõlmab 
kõiki grupi liikmeid. Laevaühingud, mille 
suhtes kohaldatakse maksustamise 
erikorda, võib siiski grupist välja jätta.
3. Peamine maksuhaldur edastab 
süsteemiga liitumise teatise viivitamata 
kõigi nende liikmesriikide pädevatele 
asutustele, kus grupi liikmed on 
residendid või kus nad on asutatud. Need 
asutused võivad ühe kuu jooksul pärast 
teatise edastamist esitada peamisele 
maksuhaldurile oma seisukohad ja mis 
tahes asjakohase teabe süsteemiga 
liitumise teatise kehtivuse või ulatuse 
kohta.
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Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatis Süsteemi rakendamise teatis

Or. de

Muudatusettepanek 326
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi 
valimiseks esitab üksik maksumaksja 
teatise selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus ta on resident; kui tegemist 
on mitteresidendist maksumaksja püsiva 
tegevuskohaga, esitab ta teatise selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
kõnealune tegevuskoht asub. Kui tegemist 
on grupiga, esitab peamine maksumaksja 
grupi nimel teatise peamisele 
maksuhaldurile.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 327
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi 
valimiseks esitab üksik maksumaksja
teatise selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus ta on resident; kui tegemist 
on mitteresidendist maksumaksja püsiva 
tegevuskohaga, esitab ta teatise selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
kõnealune tegevuskoht asub. Kui tegemist 
on grupiga, esitab peamine maksumaksja 
grupi nimel teatise peamisele 
maksuhaldurile.

Üksiku maksumaksja suhtes kohaldatakse
käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi, 
kui selle liikmesriigi pädev asutus esitab
teatise, kus ta on resident; kui tegemist on 
mitteresidendist maksumaksja püsiva 
tegevuskohaga, esitab teatise selle 
liikmesriigi pädev asutus, kus kõnealune 
tegevuskoht asub. Kui tegemist on grupiga, 
esitab selle peamine maksuhaldur.

Or. de

Muudatusettepanek 328
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline teatis esitatakse vähemalt kolm 
kuud enne selle maksuaasta algust, mil 
maksumaksja või grupp otsustab süsteemi 
kohaldama hakata.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline teatis esitatakse vähemalt kolm 
kuud enne selle maksuaasta algust, mil 

Selline teatis esitatakse vähemalt kolm 
kuud enne selle maksuaasta algust, mil 
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maksumaksja või grupp otsustab süsteemi 
kohaldama hakata.

maksumaksja või grupp peab süsteemi 
kohaldama hakkama.

Or. de

Muudatusettepanek 330
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Süsteemiga liitumise teatis hõlmab 
kõiki grupi liikmeid. Laevaühingud, mille 
suhtes kohaldatakse maksustamise 
erikorda, võib siiski grupist välja jätta.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Süsteemiga liitumise teatis hõlmab kõiki 
grupi liikmeid. Laevaühingud, mille suhtes 
kohaldatakse maksustamise erikorda, võib 
siiski grupist välja jätta.

2. Teatis hõlmab kõiki grupi liikmeid.
Laevaühingud, mille suhtes kohaldatakse 
maksustamise erikorda, võib siiski grupist 
välja jätta.

Or. de

Muudatusettepanek 332
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Peamine maksuhaldur edastab 
süsteemiga liitumise teatise viivitamata 
kõigi nende liikmesriikide pädevatele 
asutustele, kus grupi liikmed on 
residendid või kus nad on asutatud. Need 
asutused võivad ühe kuu jooksul pärast 
teatise edastamist esitada peamisele 
maksuhaldurile oma seisukohad ja mis 
tahes asjakohase teabe süsteemiga 
liitumise teatise kehtivuse või ulatuse 
kohta.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Peamine maksuhaldur edastab 
süsteemiga liitumise teatise viivitamata 
kõigi nende liikmesriikide pädevatele 
asutustele, kus grupi liikmed on residendid 
või kus nad on asutatud. Need asutused 
võivad ühe kuu jooksul pärast teatise 
edastamist esitada peamisele 
maksuhaldurile oma seisukohad ja mis 
tahes asjakohase teabe süsteemiga 
liitumise teatise kehtivuse või ulatuse 
kohta.

3. Peamine maksuhaldur edastab teatise 
viivitamata kõigi nende liikmesriikide 
pädevatele asutustele, kus grupi liikmed on 
residendid või kus nad on asutatud. Need 
asutused võivad ühe kuu jooksul pärast 
teatise edastamist esitada peamisele 
maksuhaldurile oma seisukohad ja mis 
tahes asjakohase teabe teatise kehtivuse või 
ulatuse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 334
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupi tegevuse kestus süsteemis välja jäetud
1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja 
või, vastavalt olukorrale, grupp 
käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi 
viie maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab 
üksik maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.
2. Kui maksumaksja või 
mittemaksumaksja liitub grupiga, ei 
mõjuta see grupi tegevuse kestust 
süsteemis. Kui grupp liitub teise grupiga 
või kaks või enam gruppi ühinevad, jätkab 
laienenud grupp süsteemi kohaldamist 
gruppide tegevusperioodi lõppemise kõige 
hilisema tähtpäevani, v.a. juhul, kui 
erakorraliste asjaolude tõttu on 
otstarbekam kohaldada lühemat 
ajavahemikku.
3. Kui maksumaksja lahkub grupist või 
grupp lõpetab tegevuse, jätkab 
maksumaksja või jätkavad maksumaksjad 
süsteemi kohaldamist grupi süsteemis 
tegutsemise jooksva perioodi järelejäänud 
aja jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 335
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupi tegevuse kestus süsteemis välja jäetud
1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja 
või, vastavalt olukorrale, grupp 
käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi 
viie maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab 
üksik maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.
2. Kui maksumaksja või 
mittemaksumaksja liitub grupiga, ei 
mõjuta see grupi tegevuse kestust 
süsteemis. Kui grupp liitub teise grupiga 
või kaks või enam gruppi ühinevad, jätkab 
laienenud grupp süsteemi kohaldamist 
gruppide tegevusperioodi lõppemise kõige 
hilisema tähtpäevani, v.a. juhul, kui 
erakorraliste asjaolude tõttu on 
otstarbekam kohaldada lühemat 
ajavahemikku.
3. Kui maksumaksja lahkub grupist või 
grupp lõpetab tegevuse, jätkab 
maksumaksja või jätkavad maksumaksjad 
süsteemi kohaldamist grupi süsteemis 
tegutsemise jooksva perioodi järelejäänud 
aja jooksul.

Or. fr

Selgitus

Kohustusliku süsteemi puhul ei ole teatisel mingit mõtet.
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Muudatusettepanek 336
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupi tegevuse kestus süsteemis välja jäetud
1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja 
või, vastavalt olukorrale, grupp 
käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi 
viie maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab 
üksik maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.
2. Kui maksumaksja või 
mittemaksumaksja liitub grupiga, ei 
mõjuta see grupi tegevuse kestust 
süsteemis. Kui grupp liitub teise grupiga 
või kaks või enam gruppi ühinevad, jätkab 
laienenud grupp süsteemi kohaldamist 
gruppide tegevusperioodi lõppemise kõige 
hilisema tähtpäevani, v.a. juhul, kui 
erakorraliste asjaolude tõttu on 
otstarbekam kohaldada lühemat 
ajavahemikku.
3. Kui maksumaksja lahkub grupist või 
grupp lõpetab tegevuse, jätkab 
maksumaksja või jätkavad maksumaksjad 
süsteemi kohaldamist grupi süsteemis 
tegutsemise jooksva perioodi järelejäänud 
aja jooksul.



AM\885627ET.doc 173/225 PE478.376v01-00

ET

Or. pt

Muudatusettepanek 337
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Grupi tegevuse kestus süsteemis välja jäetud
1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja 
või, vastavalt olukorrale, grupp 
käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi 
viie maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab 
üksik maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.
2. Kui maksumaksja või 
mittemaksumaksja liitub grupiga, ei 
mõjuta see grupi tegevuse kestust 
süsteemis. Kui grupp liitub teise grupiga 
või kaks või enam gruppi ühinevad, jätkab 
laienenud grupp süsteemi kohaldamist 
gruppide tegevusperioodi lõppemise kõige 
hilisema tähtpäevani, v.a. juhul, kui 
erakorraliste asjaolude tõttu on 
otstarbekam kohaldada lühemat 
ajavahemikku.
3. Kui maksumaksja lahkub grupist või 
grupp lõpetab tegevuse, jätkab 
maksumaksja või jätkavad maksumaksjad 
süsteemi kohaldamist grupi süsteemis 
tegutsemise jooksva perioodi järelejäänud 
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aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 338
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja 
või, vastavalt olukorrale, grupp 
käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi 
viie maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab 
üksik maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja või, 
vastavalt olukorrale, grupp käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi viie 
maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab üksik 
maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

1. Kui teatis on kätte toimetatud, kohaldab 
üksik maksumaksja või, vastavalt 
olukorrale, grupp käesolevas direktiivis 
sätestatud süsteemi viie maksuaasta 
jooksul. Pärast kõnealuse esialgse 
tegevusperioodi lõppu jätkab üksik 
maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui 
maksuhaldur esitab teatise süsteemi 
kohaldamise tühistamise kohta. Teatise 
süsteemi kohaldamise tühistamise kohta 
võib esitada maksuhaldur või, kui 
tegemist on grupiga, peamine 
maksuhaldur kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

Or. de

Muudatusettepanek 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja või, 
vastavalt olukorrale, grupp käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi viie
maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab üksik 
maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 

1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja või, 
vastavalt olukorrale, grupp käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi kolme
maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab üksik 
maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
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grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja või, 
vastavalt olukorrale, grupp käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi viie
maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab üksik 
maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

1. Kui süsteemiga liitumise teatis on heaks 
kiidetud, kohaldab üksik maksumaksja või, 
vastavalt olukorrale, grupp käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi kolme
maksuaasta jooksul. Pärast kõnealuse 
esialgse tegevusperioodi lõppu jätkab üksik 
maksumaksja või grupp süsteemi 
kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui maksumaksja või 
mittemaksumaksja liitub grupiga, ei 
mõjuta see grupi tegevuse kestust 
süsteemis. Kui grupp liitub teise grupiga 
või kaks või enam gruppi ühinevad, jätkab 
laienenud grupp süsteemi kohaldamist 
gruppide tegevusperioodi lõppemise kõige 
hilisema tähtpäevani, v.a. juhul, kui 
erakorraliste asjaolude tõttu on 
otstarbekam kohaldada lühemat 
ajavahemikku.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui maksumaksja või mittemaksumaksja 
liitub grupiga, ei mõjuta see grupi tegevuse 
kestust süsteemis. Kui grupp liitub teise 
grupiga või kaks või enam gruppi 
ühinevad, jätkab laienenud grupp süsteemi 
kohaldamist gruppide tegevusperioodi 
lõppemise kõige hilisema tähtpäevani, v.a. 
juhul, kui erakorraliste asjaolude tõttu on 
otstarbekam kohaldada lühemat 
ajavahemikku.

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 344
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui maksumaksja lahkub grupist või 
grupp lõpetab tegevuse, jätkab 
maksumaksja või jätkavad maksumaksjad 
süsteemi kohaldamist grupi süsteemis 
tegutsemise jooksva perioodi järelejäänud 
aja jooksul.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 345
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatises sisalduv 
teave

välja jäetud

Süsteemiga liitumise teatis sisaldab 
järgmist teavet:
a) andmed maksumaksja või grupi 
liikmete kohta;
b) grupi puhul – tõend artiklites 54 ja 55 
sätestatud teatavate kriteeriumide täitmise 
kohta;
c) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta;
d) maksumaksja õiguslik vorm, 
põhikirjajärgne asukoht ja juhtkonna 
tegelik asukoht;
e) kohaldatav maksuaasta.
Komisjon võib vastu võtta õigusakti, 
millega kehtestatakse süsteemiga liitumise 
teatise standardvorm. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 346
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatises sisalduv 
teave

välja jäetud

Süsteemiga liitumise teatis sisaldab 
järgmist teavet:
a) andmed maksumaksja või grupi 
liikmete kohta;
b) grupi puhul – tõend artiklites 54 ja 55 
sätestatud teatavate kriteeriumide täitmise 
kohta;
c) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta;
d) maksumaksja õiguslik vorm, 
põhikirjajärgne asukoht ja juhtkonna 
tegelik asukoht;
e) kohaldatav maksuaasta.
Komisjon võib vastu võtta õigusakti, 
millega kehtestatakse süsteemiga liitumise 
teatise standardvorm. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. fr

Selgitus

Kohustusliku süsteemi puhul ei ole teatisel mingit mõtet.

Muudatusettepanek 347
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatises sisalduv 
teave

välja jäetud

Süsteemiga liitumise teatis sisaldab 
järgmist teavet:
a) andmed maksumaksja või grupi 
liikmete kohta;
b) grupi puhul – tõend artiklites 54 ja 55 
sätestatud teatavate kriteeriumide täitmise 
kohta;
c) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta;
d) maksumaksja õiguslik vorm, 
põhikirjajärgne asukoht ja juhtkonna 
tegelik asukoht;
e) kohaldatav maksuaasta.
Komisjon võib vastu võtta õigusakti, 
millega kehtestatakse süsteemiga liitumise 
teatise standardvorm. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. pt

Muudatusettepanek 348
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatises sisalduv 
teave

välja jäetud

Süsteemiga liitumise teatis sisaldab 
järgmist teavet:
a) andmed maksumaksja või grupi 
liikmete kohta;
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b) grupi puhul – tõend artiklites 54 ja 55 
sätestatud teatavate kriteeriumide täitmise 
kohta;
c) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta;
d) maksumaksja õiguslik vorm, 
põhikirjajärgne asukoht ja juhtkonna 
tegelik asukoht;
e) kohaldatav maksuaasta.
Komisjon võib vastu võtta õigusakti, 
millega kehtestatakse süsteemiga liitumise 
teatise standardvorm. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatises sisalduv 
teave

Teatises sisalduv teave

Or. de

Muudatusettepanek 350
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatis sisaldab 
järgmist teavet:

välja jäetud

a) andmed maksumaksja või grupi 
liikmete kohta;
b) grupi puhul – tõend artiklites 54 ja 55 
sätestatud teatavate kriteeriumide täitmise 
kohta;
c) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta;
d) maksumaksja õiguslik vorm, 
põhikirjajärgne asukoht ja juhtkonna 
tegelik asukoht;
e) kohaldatav maksuaasta.

Or. pt

Muudatusettepanek 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 1– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatis sisaldab 
järgmist teavet:

Teatis sisaldab järgmist teavet:

Or. de

Muudatusettepanek 352
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmed maksumaksja või grupi 
liikmete kohta;

välja jäetud



AM\885627ET.doc 183/225 PE478.376v01-00

ET

Or. pt

Muudatusettepanek 353
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) grupi puhul – tõend artiklites 54 ja 55 
sätestatud teatavate kriteeriumide täitmise 
kohta;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 354
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 355
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksumaksja õiguslik vorm, 
põhikirjajärgne asukoht ja juhtkonna 
tegelik asukoht;

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 356
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kohaldatav maksuaasta. välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 357
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta õigusakti, 
millega kehtestatakse süsteemiga liitumise 
teatise standardvorm. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu vastavalt 
artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta õigusakti, 
millega kehtestatakse süsteemiga liitumise 
teatise standardvorm. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 
131 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Komisjon võtab vastu õigusakti, millega 
kehtestatakse teatise standardvorm.
Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 
vastavalt artikli 131 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
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Or. de

Muudatusettepanek 359
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatise kontrollimine välja jäetud
1. Pädev asutus, kellele süsteemiga 
liitumise teatis on nõuetekohaselt esitatud, 
kontrollib teatises oleva teabe alusel, kas 
grupp täidab käesoleva direktiivi nõudeid.
Kui teatist ei lükata tagasi kolme kuu 
jooksul alates selle kättesaamisest, 
loetakse see heakskiidetuks.
2. Eeldusel, et maksumaksja on 
artikli 106 kohaselt avaldanud kogu 
asjakohase teabe, ei tohiks ükski järgnev 
sedastamine, et avaldatud grupiliikmete 
nimekiri ei ole õige, muuta süsteemiga 
liitumise teatist kehtetuks. Teatist 
parandatakse ja kõik muud vajalikud 
meetmed võetakse alates selle maksuaasta 
algusest, mil puudus avastatakse. Kui ei 
avaldatud kogu teavet, võib peamine 
maksuhaldur kokkuleppel muude 
asjaomaste pädevate asutustega esialgse 
süsteemiga liitumise teatise kehtetuks 
kuulutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 360
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatise kontrollimine välja jäetud
1. Pädev asutus, kellele süsteemiga 
liitumise teatis on nõuetekohaselt esitatud, 
kontrollib teatises oleva teabe alusel, kas 
grupp täidab käesoleva direktiivi nõudeid.
Kui teatist ei lükata tagasi kolme kuu 
jooksul alates selle kättesaamisest, 
loetakse see heakskiidetuks.
2. Eeldusel, et maksumaksja on 
artikli 106 kohaselt avaldanud kogu 
asjakohase teabe, ei tohiks ükski järgnev 
sedastamine, et avaldatud grupiliikmete 
nimekiri ei ole õige, muuta süsteemiga 
liitumise teatist kehtetuks. Teatist 
parandatakse ja kõik muud vajalikud 
meetmed võetakse alates selle maksuaasta 
algusest, mil puudus avastatakse. Kui ei 
avaldatud kogu teavet, võib peamine 
maksuhaldur kokkuleppel muude 
asjaomaste pädevate asutustega esialgse 
süsteemiga liitumise teatise kehtetuks 
kuulutada.

Or. fr

Selgitus

Kohustusliku süsteemi puhul ei ole teatisel mingit mõtet.

Muudatusettepanek 361
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatise kontrollimine välja jäetud
1. Pädev asutus, kellele süsteemiga 
liitumise teatis on nõuetekohaselt esitatud, 
kontrollib teatises oleva teabe alusel, kas 
grupp täidab käesoleva direktiivi nõudeid.
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Kui teatist ei lükata tagasi kolme kuu 
jooksul alates selle kättesaamisest, 
loetakse see heakskiidetuks.
2. Eeldusel, et maksumaksja on artikli 
106 kohaselt avaldanud kogu asjakohase 
teabe, ei tohiks ükski järgnev 
sedastamine, et avaldatud grupiliikmete 
nimekiri ei ole õige, muuta süsteemiga 
liitumise teatist kehtetuks. Teatist 
parandatakse ja kõik muud vajalikud 
meetmed võetakse alates selle maksuaasta 
algusest, mil puudus avastatakse. Kui ei 
avaldatud kogu teavet, võib peamine 
maksuhaldur kokkuleppel muude 
asjaomaste pädevate asutustega esialgse 
süsteemiga liitumise teatise kehtetuks 
kuulutada.

Or. pt

Muudatusettepanek 362
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatise kontrollimine välja jäetud
1. Pädev asutus, kellele süsteemiga 
liitumise teatis on nõuetekohaselt esitatud, 
kontrollib teatises oleva teabe alusel, kas 
grupp täidab käesoleva direktiivi nõudeid.
Kui teatist ei lükata tagasi kolme kuu 
jooksul alates selle kättesaamisest, 
loetakse see heakskiidetuks.
2. Eeldusel, et maksumaksja on artikli 
106 kohaselt avaldanud kogu asjakohase 
teabe, ei tohiks ükski järgnev 
sedastamine, et avaldatud grupiliikmete 
nimekiri ei ole õige, muuta süsteemiga 
liitumise teatist kehtetuks. Teatist 
parandatakse ja kõik muud vajalikud 
meetmed võetakse alates selle maksuaasta 
algusest, mil puudus avastatakse. Kui ei 
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avaldatud kogu teavet, võib peamine 
maksuhaldur kokkuleppel muude 
asjaomaste pädevate asutustega esialgse 
süsteemiga liitumise teatise kehtetuks 
kuulutada.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemiga liitumise teatise kontrollimine Teatise kontrollimine

Or. de

Muudatusettepanek 364
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus, kellele süsteemiga 
liitumise teatis on nõuetekohaselt esitatud, 
kontrollib teatises oleva teabe alusel, kas 
grupp täidab käesoleva direktiivi nõudeid.
Kui teatist ei lükata tagasi kolme kuu 
jooksul alates selle kättesaamisest, 
loetakse see heakskiidetuks.

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus, kellele süsteemiga 
liitumise teatis on nõuetekohaselt esitatud, 
kontrollib teatises oleva teabe alusel, kas 
grupp täidab käesoleva direktiivi nõudeid.
Kui teatist ei lükata tagasi kolme kuu 
jooksul alates selle kättesaamisest, loetakse 
see heakskiidetuks.

1. Pädev asutus, kellele teatis on 
nõuetekohaselt esitatud, kontrollib teatises 
oleva teabe alusel, kas grupp täidab 
käesoleva direktiivi nõudeid. Kui teatist ei 
lükata tagasi kolme kuu jooksul alates selle 
kättesaamisest, loetakse see 
heakskiidetuks.

Or. de

Muudatusettepanek 366
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeldusel, et maksumaksja on artikli 
106 kohaselt avaldanud kogu asjakohase 
teabe, ei tohiks ükski järgnev 
sedastamine, et avaldatud grupiliikmete 
nimekiri ei ole õige, muuta süsteemiga 
liitumise teatist kehtetuks. Teatist 
parandatakse ja kõik muud vajalikud 
meetmed võetakse alates selle maksuaasta 
algusest, mil puudus avastatakse. Kui ei 
avaldatud kogu teavet, võib peamine 
maksuhaldur kokkuleppel muude 
asjaomaste pädevate asutustega esialgse 
süsteemiga liitumise teatise kehtetuks 
kuulutada.

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeldusel, et maksumaksja on artikli 106 
kohaselt avaldanud kogu asjakohase teabe, 
ei tohiks ükski järgnev sedastamine, et 
avaldatud grupiliikmete nimekiri ei ole 
õige, muuta süsteemiga liitumise teatist 
kehtetuks. Teatist parandatakse ja kõik 
muud vajalikud meetmed võetakse alates 
selle maksuaasta algusest, mil puudus 
avastatakse. Kui ei avaldatud kogu teavet, 
võib peamine maksuhaldur kokkuleppel 
muude asjaomaste pädevate asutustega 
esialgse süsteemiga liitumise teatise 
kehtetuks kuulutada.

2. Eeldusel, et maksumaksja on artikli 106 
kohaselt avaldanud kogu asjakohase teabe, 
ei tohiks ükski järgnev sedastamine, et 
avaldatud grupiliikmete nimekiri ei ole 
õige, muuta teatist kehtetuks. Teatist 
parandatakse ja kõik muud vajalikud 
meetmed võetakse alates selle maksuaasta 
algusest, mil puudus avastatakse. Kui ei 
avaldatud kogu teavet, võib peamine 
maksuhaldur kokkuleppel muude 
asjaomaste pädevate asutustega esialgse 
teatise kehtetuks kuulutada.

Or. de

Muudatusettepanek 368
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksuaasta välja jäetud
1. Kõigi grupi liikmete maksuaasta on 
sama.
2. Maksumaksja, kes liitub olemasoleva 
grupiga, peab oma maksuaasta grupi 
maksuaastaga vastavusse viima grupiga 
liitumise aastal. Maksumaksjale jaotatud 
osa kõnealusel aastal arvutatakse 
proportsionaalselt, võttes arvesse seda, 
mitme kalendrikuu jooksul ettevõte gruppi 
kuulus.
3. Maksumaksjale jaotatud osa grupist 
lahkumise aastal arvutatakse 
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proportsionaalselt, võttes arvesse seda, 
mitme kalendrikuu jooksul ettevõtja 
gruppi kuulus.
4. Kui üksik maksumaksja ühineb 
grupiga, käsitatakse seda nii, nagu oleks 
tema maksuaasta lõppenud liitumisele 
eelnenud päeval.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maksumaksja, kes liitub olemasoleva 
grupiga, peab oma maksuaasta grupi 
maksuaastaga vastavusse viima grupiga 
liitumise aastal. Maksumaksjale jaotatud 
osa kõnealusel aastal arvutatakse 
proportsionaalselt, võttes arvesse seda, 
mitme kalendrikuu jooksul ettevõte gruppi 
kuulus.

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 108 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui üksik maksumaksja ühineb grupiga, 
käsitatakse seda nii, nagu oleks tema 
maksuaasta lõppenud liitumisele eelnenud 

4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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päeval.

Or. de

Muudatusettepanek 371
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksudeklaratsiooni esitamine välja jäetud
1. Üksik maksumaksja esitab oma 
maksudeklaratsiooni pädevale asutusele.
Kui tegemist on grupiga, esitab peamine 
maksumaksja grupi konsolideeritud 
maksudeklaratsiooni peamisele 
maksuhaldurile.
2. Deklaratsiooni käsitatakse iga 
grupiliikme maksukohustise hinnanguna.
Kui liikmesriigi seadustega on ette 
nähtud, et maksudeklaratsioonil on 
maksukohustise hinnangu õiguslik 
staatus ja seda tuleb käsitada kui 
maksuvõlgade sissenõudmist võimaldavat 
täitedokumenti, on konsolideeritud 
maksudeklaratsioonil samasugune mõju 
kõnealuses liikmesriigis 
maksukohustuslaseks oleva grupiliikme 
suhtes.
3. Kui konsolideeritud 
maksudeklaratsioonil ei ole maksuvõlgade 
sissenõudmise seisukohalt 
maksukohustise hinnangu õiguslikku 
staatust, võib liikmesriigi pädev asutus 
selles riigis residendiks oleva või seal 
asuva grupiliikmega seoses välja anda 
täitedokumendi, mis võimaldab 
maksuvõlgade sissenõudmist liikmesriigis.
See täitedokument hõlmab 
konsolideeritud maksudeklaratsioonis 
esitatud andmeid grupi liikme kohta.
Täitedokumendi vastu on lubatud esitada 



AM\885627ET.doc 193/225 PE478.376v01-00

ET

ainult kaebusi, mis on seotud selle 
vormilise küljega, mitte selle aluseks oleva 
hinnanguga. Menetlust reguleerivad 
asjaomase liikmesriigi seadused.
4. Kui püsivat tegevuskohta loetakse 
olemasolevaks artikli 61 tähenduses, 
vastutab peamine maksumaksja kõigi 
selle püsiva tegevuskoha maksustamisega 
seotud menetluskohustuste eest.
5. Üksiku maksumaksja 
maksudeklaratsioon esitatakse selle 
liikmesriigi seadustes sätestatud 
ajavahemiku jooksul, kus ta on resident 
või kus tal on püsiv tegevuskoht.
Konsolideeritud maksudeklaratsioon 
esitatakse maksuaasta lõppemisele 
järgneva üheksa kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 372
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksudeklaratsiooni sisu välja jäetud
1. Üksiku maksumaksja 
maksudeklaratsioon sisaldab järgmist 
teavet:
a) andmed maksumaksja kohta;
b) maksuaasta, mille kohta 
maksudeklaratsioon esitatakse;
c) maksustamisbaasi arvutamine;
d) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta.
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2. Konsolideeritud maksudeklaratsioon 
sisaldab järgmist teavet:
a) andmed peamise maksumaksja kohta;
b) andmed kõigi grupi liikmete kohta;
c) andmed kõigi artikli 78 kohaste seotud 
ettevõtete kohta;
b) maksuaasta, mille kohta 
maksudeklaratsioon esitatakse;
e) iga grupiliikme maksustamisbaasi 
arvutamine;
f) konsolideeritud maksustamisbaasi 
arvutamine;
g) igale grupiliikmele jaotatud osa 
arvutamine;
h) iga grupiliikme maksukohustise 
arvutamine.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 373
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 110 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon kujundab ühtse 
maksudeklaratsiooni vormi koostöös 
liikmesriikide maksuhalduritega.

Or. lv

Muudatusettepanek 374
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksudeklaratsioonis esinevatest vigadest 
teatamine

välja jäetud

Peamine maksumaksja teatab peamisele 
maksuhaldurile konsolideeritud 
maksudeklaratsioonis esinevatest 
vigadest. Kui vajalik, annab peamine 
maksuhaldur artikli 114 lõike 3 kohaselt 
välja muudetud hinnangu.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 375
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksudeklaratsiooni esitamata jätmine välja jäetud
Kui peamine maksumaksja jätab 
konsolideeritud maksudeklaratsiooni 
esitamata, annab peamine maksuhaldur 
kättesaadavat teavet arvesse võttes kolme 
kuu jooksul välja maksukohustise 
hinnangu, mis põhineb prognoosil.
Peamine maksumaksja võib sellise 
hinnangu kohta esitada kaebuse.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.
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Muudatusettepanek 376
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskirjad elektroonilise esitamise, 
maksudeklaratsioonide ja täiendavate 
dokumentide kohta

välja jäetud

Komisjon võib vastu võtta õigusakte, 
millega nähakse ette eeskirjad 
elektroonilise esitamise, 
maksudeklaratsiooni vormi, 
konsolideeritud maksudeklaratsiooni 
vormi ning nõutavate täiendavate 
dokumentide kohta. Need rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 131 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 377
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muudetud hinnangud välja jäetud
1. Üksiku maksumaksja auditeid ja 
hinnanguid reguleeritakse selle 
liikmesriigi seadustega, kus ta on resident 
või kus tal on püsiv tegevuskoht.
2. Peamine maksuhaldur kontrollib, et 
konsolideeritud maksudeklaratsioon 
vastaks artikli 110 lõike 2 nõuetele.
3. Peamine maksuhaldur võib muudetud 
hinnangu välja anda hiljemalt kolme 
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aasta jooksul pärast konsolideeritud 
maksudeklaratsiooni esitamise 
lõppkuupäeva või kui deklaratsiooni enne 
kõnealust päeva ei esitatud, siis hiljemalt 
artikli 112 kohase hinnangu 
väljaandmisele järgneva kolme aasta 
jooksul.
Muudetud hinnangut ei tohi välja anda 
sagedamini kui üks kord iga 12-kuulise 
ajavahemiku jooksul.
4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui muudetud 
hinnang on välja antud kooskõlas 
peamise maksumaksja liikmesriigi 
kohtute otsusega artikli 123 kohaselt või 
mõne kolmanda riigiga toimunud 
kokkuleppe- või vahekohtumenetluse 
tulemusega. Sellised muudetud 
hinnangud antakse välja 12 kuu jooksul 
alates peamise maksuhalduri liikmesriigi 
kohtute otsusest või menetluse 
lõpetamisest.
5. Olenemata lõikest 3 võib muudetud 
hinnangu välja anda kuue aasta jooksul 
pärast konsolideeritud 
maksudeklaratsiooni esitamise 
lõppkuupäeva, kui see on õigustatud 
maksumaksja tahtliku või äärmiselt 
hooletu vääresituse tõttu, või 12 aasta 
jooksul pärast kõnealust kuupäeva, kui 
vääresitusega seoses kohaldatakse 
kriminaalmenetlust. Selline muudetud 
hinnang antakse välja 12 kuu jooksul 
pärast vääresituse avastamist, v.a juhul, 
kui pikem ajavahemik on objektiivselt 
õigustatud seoses vajadusega teha 
täiendavaid küsitlusi või uurimisi. Iga 
selline muudetud hinnang kehtib üksnes 
valesti esitatud andmete suhtes.
6. Enne muudetud hinnangu väljaandmist 
konsulteerib peamine maksuhaldur selle 
liikmesriigi pädevate asutustega, kus 
grupi liige on resident või kus ta on 
asutatud. Need asutused võivad oma 
arvamust avaldada ühe 
konsultatsioonikuu jooksul.
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Selle liikmesriigi pädev asutus, kus grupi 
liige on resident või kus ta on asutatud, 
võib paluda peamist maksuhaldurit anda 
välja muudetud hinnang. Sellise 
hinnangu välja andmata jätmist kolme 
kuu jooksul loetakse väljaandmisest 
keeldumiseks.
7. Konsolideeritud maksustamisbaasi 
kohandamiseks ei anta välja muudetud 
hinnangut, kui erinevus deklareeritud 
baasi ja parandatud baasi vahel ei ületa 
5 000 eurot või 1 % konsolideeritud 
maksustamisbaasist, sõltuvalt sellest, 
kumb on madalam.
Jaotatud osade arvutamise 
kohandamiseks ei anta välja muudetud 
hinnangut, kui liikmesriigis residendiks 
olevate või seal asutatud grupiliikmetele 
jaotatud osasid kokku kohandataks 
vähem kui 0,5 % võrra.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 378
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskandmebaas välja jäetud
Peamise maksumaksja esitatud 
konsolideeritud maksudeklaratsioon ja 
täiendavad dokumendid säilitatakse 
keskandmebaasis, millele on juurdepääs 
kõigil pädevatel asutustel.
Keskandmebaasi ajakohastatakse 
korrapäraselt kogu täiendava teabe ja 
dokumentidega ning kõigi peamise 
maksuhalduri välja antud otsuste ja 
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teatistega.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 115 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskandmebaas Keskandmebaasi koordineerimise ja 
juhtimise keskasutus

Or. de

Muudatusettepanek 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 115 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutatakse Euroopa Liidu keskne 
maksuhaldur. See koordineerib 
liikmesriikide maksuhaldurite tegevust 
käesoleva direktiivi tähenduses ja juhib 
keskandmebaasi.

Or. de

Muudatusettepanek 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 115 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamise maksumaksja esitatud 
konsolideeritud maksudeklaratsioon ja 
täiendavad dokumendid säilitatakse 
keskandmebaasis, millele on juurdepääs 
kõigil pädevatel asutustel. Keskandmebaasi 
ajakohastatakse korrapäraselt kogu 
täiendava teabe ja dokumentidega ning 
kõigi peamise maksuhalduri välja antud 
otsuste ja teatistega.

Peamise maksumaksja esitatud 
konsolideeritud maksudeklaratsioon ja 
täiendavad dokumendid säilitatakse selles 
keskandmebaasis, millele on juurdepääs 
kõigil pädevatel asutustel. Keskandmebaasi 
ajakohastatakse korrapäraselt kogu 
täiendava teabe ja dokumentidega ning 
kõigi peamise maksuhalduri välja antud 
otsuste ja teatistega.

Or. de

Muudatusettepanek 382
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamise maksumaksja määramine välja jäetud
Artikli 4 lõike 6 kohaselt määratud 
peamist maksumaksjat ei tohi edaspidi 
muuta. Kui peamine maksumaksja ei 
vasta enam artikli 4 lõike 6 
kriteeriumidele, võib grupp siiski määrata 
uue peamise maksumaksja.
Erandlikel asjaoludel võivad selle 
liikmesriigi pädevad maksuhaldurid, kus 
grupi liikmed on residendiks või kus neil 
on püsiv tegevuskoht, kuue kuu jooksul 
alates süsteemiga liitumise teatise 
esitamisest või kuue kuu jooksul alates 
peamise maksumaksjaga seotud 
ümberkorraldustest ühisel kokkuleppel 
otsustada, et peamine maksumaksja on 
mõni muu kui grupi poolt määratud 
maksumaksja.

Or. en
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Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 116 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandlikel asjaoludel võivad selle 
liikmesriigi pädevad maksuhaldurid, kus 
grupi liikmed on residendiks või kus neil 
on püsiv tegevuskoht, kuue kuu jooksul 
alates süsteemiga liitumise teatise 
esitamisest või kuue kuu jooksul alates 
peamise maksumaksjaga seotud 
ümberkorraldustest ühisel kokkuleppel 
otsustada, et peamine maksumaksja on 
mõni muu kui grupi poolt määratud 
maksumaksja.

Erandlikel asjaoludel võivad selle 
liikmesriigi pädevad maksuhaldurid, kus 
grupi liikmed on residendiks või kus neil 
on püsiv tegevuskoht, kuue kuu jooksul 
alates teatise esitamisest või kuue kuu 
jooksul alates peamise maksumaksjaga 
seotud ümberkorraldustest ühisel 
kokkuleppel otsustada, et peamine 
maksumaksja on mõni muu kui grupi poolt 
määratud maksumaksja.

Or. de

Muudatusettepanek 384
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Dokumentide säilitamine välja jäetud
Üksik maksumaksja ning grupi puhul iga 
grupiliige säilitab piisavalt üksikasjalikud 
raamatupidamisdokumendid ja 
täiendavad dokumendid, selleks et tagada 
käesoleva direktiivi nõuetekohane 
rakendamine ja auditite tegemine.

Or. en
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Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 385
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe esitamine pädevatele asutustele välja jäetud
Maksumaksja peab esitama kogu tema 
maksukohustise määramisega seotud 
asjakohase teabe, kui selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus ta on resident või kus 
tema püsiv tegevuskoht asub, seda nõuab.
Peamise maksuhalduri nõudmisel esitab 
peamine maksumaksja kogu 
konsolideeritud maksustamisbaasi
määramise või mis tahes grupiliikme 
maksukohustise määramisega seotud 
asjakohase teabe.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 386
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 119

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlus pädeva asutuse arvamuse 
saamiseks

välja jäetud

1. Maksumaksja võib taotleda selle 
liikmesriigi pädeva asutuse arvamust, kus 
ta on resident või kus tal on püsiv 
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tegevuskoht, käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta kavatsetava 
konkreetse tehingu või rea tehingute 
suhtes. Maksumaksja võib taotleda ka 
arvamust grupi kavandatava koosseisu 
kohta. Pädev asutus teeb kõik endast 
oleneva, et vastata taotlusele mõistliku aja 
jooksul.
Eeldusel, et kogu kavandatava tehingu või 
rea tehingutega seotud asjakohane teave 
on esitatud, on pädeva asutuse esitatud 
arvamus selle suhtes siduv, v.a juhul, kui 
peamise maksumaksja liikmesriigi kohtud 
otsustavad artikli 123 kohaselt hiljem 
teisiti. Kui maksumaksja ei nõustu 
arvamusega, võib ta tegutseda 
omapoolsest tõlgendusest lähtuvalt, kuid 
peab selle asjaolu oma 
maksudeklaratsioonis või konsolideeritud 
maksudeklaratsioonis ära märkima.
2. Kui kaks või enam eri liikmesriikides 
asuvat grupi liiget on otseselt seotud 
konkreetse tehingu või rea tehingutega 
või kui taotlus käsitleb grupi kavandatavat 
koosseisu, jõuavad kõnealuste 
liikmesriikide pädevad asutused ühisele 
kokkuleppele.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 387
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste vaheline teabevahetus välja jäetud
1. Käesoleva direktiivi alusel esitatav 
teave edastatakse võimalikult suures 



PE478.376v01-00 204/225 AM\885627ET.doc

ET

ulatuses elektrooniliselt, kasutades ühist 
teabevõrku / ühist süsteemiliidest 
(CCN/CSI).
2. Kui pädev asutus saab direktiivi 
2011/16/EL kohase grupiliiget käsitleva 
koostöö- või teabevahetustaotluse, vastab
ta hiljemalt kolme kuu jooksul alates 
taotluse kättesaamise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 388
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Salajasuse klausel välja jäetud
1. Igasugust käesoleva direktiivi alusel 
liikmesriigile esitatud teavet hoitakse 
selles liikmesriigis salajas samamoodi kui 
tema siseriiklike õigusnormide alusel 
saadud teavet. Seda teavet:
a) võib teha kättesaadavaks üksnes 
otseselt maksu määramise või selle 
järelevalvega seotud isikutele;
b) võib muul juhul teha kättesaadavaks 
üksnes seoses sanktsioone hõlmavate 
kohtutoimingute või haldustoimingutega, 
mis puudutavad maksu määramist või 
selle järelevalvet või on sellega seotud, 
ning üksnes isikutele, kes on nende 
toimingutega otseselt seotud; kõnealust 
teavet võib siiski avalikustada avalikel 
kohtuistungitel või kohtuotsustes, kui 
teabe esitanud liikmesriigi pädev asutus ei 
ole selle vastu;
c) ei või mingil juhul kasutada muuks kui 
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maksustamiseks või seoses sanktsioone 
hõlmavate kohtutoimingute või 
haldustoimingutega, mis hõlmavad maksu 
määramist või selle järelevalvet või on 
sellega seotud.
Lisaks sellele võivad liikmesriigid näha 
ette esimeses lõigus osutatud teabe 
kasutamise nõukogu direktiivi 
2008/55/EÜ artiklis 2 käsitletud muude 
lõivude, tollimaksude ja maksude 
määramiseks21.
2. Olenemata lõikest 1 võib teavet esitava 
liikmesriigi pädev asutus lubada seda 
taotluse esitanud liikmesriigis kasutada 
muuks otstarbeks juhul, kui teavet esitava 
liikmesriigi õigusnormide kohaselt võiks 
teavet esitavas riigis kõnealust teavet 
sarnasel juhul sarnaseks otstarbeks 
kasutada.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 389
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 122

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditid välja jäetud
1. Peamine maksuhaldur võib algatada ja 
koordineerida grupi liikmete auditeid.
Auditi võib algatada ka pädeva asutuse 
taotlusel.
Peamine maksuhaldur ja teised 
asjaomased pädevad asutused määravad 
ühiselt auditi ulatuse ja sisu ning grupi 
liikmed, keda auditeeritakse.
2. Audit tehakse kooskõlas selle 



PE478.376v01-00 206/225 AM\885627ET.doc

ET

liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega, kus 
audit tehakse, ning neid kohandatakse 
niivõrd, kui see on vajalik käesoleva 
direktiivi nõuetekohase rakendamise 
tagamiseks.
3. Peamine maksuhaldur koondab kõigi 
auditite tulemused.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Artikkel 122 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamine maksuhaldur võib algatada ja 
koordineerida grupi liikmete auditeid.
Auditi võib algatada ka pädeva asutuse 
taotlusel.

Peamine maksuhaldur võib algatada grupi 
liikmete auditeid. Seda koordineerib 
Euroopa maksuhaldur. Auditi võib 
algatada ka pädeva asutuse või Euroopa 
maksuhalduri taotlusel.

Or. de

Muudatusettepanek 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 122 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Peamine maksuhaldur koondab kõigi 
auditite tulemused.

3. Euroopa maksuhaldur koondab kõigi 
auditite tulemused.

Or. de
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Muudatusettepanek 392
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidevahelised erimeelsused välja jäetud
1. Kui selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
grupi liige on resident või kus ta on 
asutatud, ei nõustu peamise maksumaksja 
poolt artikli 107 või artikli 114 lõigete 3 ja 
5 või lõike 6 teise lõigu kohaselt tehtud 
otsusega, võib ta kõnealuse otsuse kolme 
kuu jooksul peamise maksuhalduri 
liikmesriigi kohtutes vaidlustada.
2. Pädeval asutusel on vähemalt samad 
menetlusõigused kui on maksumaksjal 
selle liikmesriigi seaduste kohaselt 
menetluses peamise maksuhalduri otsuse 
vastu.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
grupi liige on resident või kus ta on 
asutatud, ei nõustu peamise maksumaksja 
poolt artikli 107 või artikli 114 lõigete 3 ja 
5 või lõike 6 teise lõigu kohaselt tehtud 
otsusega, võib ta kõnealuse otsuse kolme 
kuu jooksul peamise maksuhalduri 
liikmesriigi kohtutes vaidlustada.

1. Kui selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
grupi liige on resident või kus ta on 
asutatud, ei nõustu peamise maksumaksja 
poolt artikli 107 või artikli 114 lõigete 3 ja 
5 või lõike 6 teise lõigu kohaselt tehtud 
otsusega, võib ta kõnealuse otsuse esimese 
sammuna Euroopa maksuhalduri juures 
ja edaspidi Euroopa Kohtus vaidlustada.
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Or. de

Muudatusettepanek 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 123 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädeval asutusel on vähemalt samad 
menetlusõigused kui on maksumaksjal 
selle liikmesriigi seaduste kohaselt 
menetluses peamise maksuhalduri otsuse 
vastu.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 395
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edasikaebamine välja jäetud
1. Peamine maksumaksja võib esitada 
edasikaebuse järgmiste haldusaktide 
kohta:
a) otsus süsteemiga liitumise teatise 
tagasilükkamise kohta,
b) teatis, millega nõutakse dokumentide 
või teabe avaldamist,
c) muudetud hinnang,
d) hinnang konsolideeritud 
maksudeklaratsiooni esitamata jätmise 
kohta.
Edasikaebus tuleb esitada 60 päeva 
jooksul alates kaebuse sisuks oleva 
haldusakti kättesaamisest.
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2. Edasikaebus ei tühista maksumaksja 
maksukohustist.
3. Olenemata artikli 114 lõikest 3 võib 
edasikaebuse tulemuse jõustamiseks välja 
anda muudetud hinnangu.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 396
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsus süsteemiga liitumise teatise 
tagasilükkamise kohta,

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 397
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsus süsteemiga liitumise teatise 
tagasilükkamise kohta,

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kohustusliku süsteemi puhul ei ole teatisel mingit mõtet.
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Muudatusettepanek 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 124 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsus süsteemiga liitumise teatise 
tagasilükkamise kohta,

a) otsus teatise tagasilükkamise kohta,

Or. de

Muudatusettepanek 399
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Halduslik edasikaebamine välja jäetud
1. Edasikaebusi muudetud hinnangute ja 
artikli 112 kohaselt tehtud hinnangute 
kohta arutab haldusorgan, kes on pädev 
kaebusi kuulama esimeses astmes 
vastavalt peamise maksuhalduri 
liikmesriigi seadustele. Kui kõnealuses 
liikmesriigis ei ole sellist pädevat 
haldusorganit, võib peamine 
maksumaksja esitada kohe kohtuliku 
edasikaebuse.
2. Oma seisukohti haldusorganile esitades 
teeb peamine maksuhaldur tihedat 
koostööd teiste pädevate asutustega.
3. Haldusorgan võib vajaduse korral 
nõuda, et peamine maksumaksja ja 
peamine maksuhaldur esitaksid tõendid 
grupi liikmete ja teiste seotud ettevõtete 
maksuasjade ning teiste asjaomaste 
liikmesriikide õiguse ja tavade kohta.
Teiste asjaomaste liikmesriikide pädevad 
asutused osutavad peamisele 
maksuhaldurile igakülgset vajalikku abi.
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4. Kui haldusorgan muudab peamise 
maksuhalduri otsust, asendab muudetud 
otsus eespool nimetatut ja seda 
käsitatakse peamise maksuhalduri 
otsusena.
5. Haldusorgan teeb otsuse edasikaebuse 
kohta kuue kuu jooksul. Kui peamine
maksumaksja ei saa kõnealuse 
ajavahemiku jooksul mingit otsust, 
loetakse peamise maksuhalduri otsus 
kinnitatuks.
6. Kui otsus kinnitatakse või muudetakse, 
on peamisel maksumaksjal õigus see 60 
päeva jooksul alates haldusorgani otsuse 
kättesaamisest otse peamise maksuhalduri 
liikmesriigi kohtutele edasi kaevata.
7. Kui otsus tühistatakse, saadab 
haldusorgan küsimuse tagasi peamisele 
maksuhaldurile, kes teeb uue otsuse 60 
päeva jooksul alates kuupäevast, mil 
haldusorgan talle oma otsusest teatas.
Peamine maksumaksja võib iga sellise 
uue otsuse kohta esitada edasikaebuse kas 
lõike 1 kohaselt või otse peamise 
maksuhalduri liikmesriigi kohtute poole 
pöördudes 60 päeva jooksul alates otsuse 
kättesaamisest. Kui peamine maksuhaldur 
ei võta 60 päeva jooksul vastu uut otsust, 
võib peamine maksumaksja esitada 
edasikaebuse peamise maksuhalduri 
esialgse otsuse kohta peamise 
maksuhalduri liikmesriigi kohtutele.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 400
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 126
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohtulik edasikaebamine välja jäetud
1. Peamise maksuhalduri otsuse 
kohtulikku edasikaebamist reguleeritakse 
lõike 3 kohaselt kõnealuse peamise 
maksuhalduri liikmesriigi seadustega.
2. Oma seisukohti kohtutele esitades teeb 
peamine maksuhaldur tihedat koostööd 
teiste pädevate asutustega.
3. Siseriiklik kohus võib vajaduse korral 
nõuda, et peamine maksumaksja ja 
peamine maksuhaldur esitaksid tõendid 
grupi liikmete ja teiste seotud ettevõtete 
maksuasjade ning teiste asjaomaste 
liikmesriikide õiguse ja tavade kohta.
Teiste asjaomaste liikmesriikide pädevad 
asutused osutavad peamisele 
maksuhaldurile igakülgset vajalikku abi.

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandamine, mida on vaja „konsolideerimise” komponendi väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 401
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVIII a PEATÜKK
ÄRIÜHINGUTE MAKSUSTAMISE 

MIINIMUMTASE
Artikkel 126 a

Äriühingute maksumäära kehtestamisega 
seotud eeskirjad

Liikmesriigid kehtestavad oma riikliku 
äriühingute maksumäära, nii et see ei 
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oleks rohkem kui 3% väiksem 
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
seaduslikust äriühingute maksustamise 
määrast.
Liikmesriikides kohaldatava keskmise 
seadusliku äriühingute maksustamise 
määra avaldab komisjon igal aastal. See 
määratakse kindlaks aritmeetilise 
keskmise arvutamise alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 126 b
Kaitseklausel äriühingute tegeliku 

maksustamise määra kohta
Liikmesriigid peaksid hoiduma selliste 
meetmete võtmisest, mille tulemusel nende 
äriühingute tegelik maksustamise määr 
väheneb.

Or. fr

Muudatusettepanek 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks nõukogule.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
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Or. de

Muudatusettepanek 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 128 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu võib artiklites 2, 14, 34 ja 42 
osutatud delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta.

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artiklites 2, 14, 34 ja 42 osutatud 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

Or. de

Muudatusettepanek 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 129 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu võib delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitada kolme kuu 
jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.

Or. de

Muudatusettepanek 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu ei ole pärast selle tähtaja 
möödumist delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 

Kui Euroopa Parlament või nõukogu ei 
ole pärast selle tähtaja möödumist 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
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Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub 
õigusaktis sätestatud kuupäeval.

esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning see jõustub õigusaktis 
sätestatud kuupäeval.

Or. de

Muudatusettepanek 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, kui 
nõukogu on komisjonile teatanud, et ta ei 
kavatse vastuväiteid esitada.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada.

Or. de

Muudatusettepanek 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendile teatamine välja jäetud
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväidetest või volituste delegeerimise 
tagasivõtmisest.

Or. de

Muudatusettepanek 409
Iliana Ivanova
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 130 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväidetest või volituste delegeerimise 
tagasivõtmisest.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväidetest või volituste delegeerimise 
tagasivõtmisest. Vahendi iga tulevane 
hindamine tuleb edastada Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni liikmetele.

Or. en

Selgitus

iseenesestmõistetav

Muudatusettepanek 410
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbivaatamine (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pt

Selgitus

See on ainult portugali keelt puudutav keeleline parandus. Usun, et õige on tõlkida:
läbivaatamise klausel on „Cláusula de Revisão”.

Muudatusettepanek 411
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Tuginedes sõltumatu mõjuhinnangu ja 
võimaliku katseprojekti tulemustele, mis 
tuleb teostada enne, kui käesolev direktiiv 
ELis esimest korda jõustub, ja põhinedes 
käesolevasse direktiivi lisatud 
läbivaatamise klausliga ette nähtud 
järgneva analüüsi järeldustel, vaatab
komisjon viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist läbi selle kohaldamise 
ja esitab nõukogule aruande käesoleva 
direktiivi toimimise kohta nendes 
liikmesriikides, mis seda vabatahtlikult 
rakendavad, enne kui nõukogu otsustab 
käesoleva direktiivi võimaliku laiendamise 
või kehtetuks tunnistamise üle. Komisjoni 
aruanne nõukogule hõlmab eriti
mõjuhinnangut käesoleva direktiivi 
peatükiga XVI ettenähtud mehhanismi 
kohta, mis käsitleb maksustamisbaaside 
jaotamist liikmesriikide vahel, kõnealuse 
vahendi kasutamise kohta VKEde poolt ja 
praktilisuse kohta VKEde jaoks, kes selle 
vabatahtlikult valisid, ning samuti 
direktiivi mõju kohta maksukogumisele ja 
tulule nendes ELi liikmesriikides, kes 
vabatahtlikult otsustasid võtta see üle oma 
riiklikesse õigusaktidesse, ning võitluse 
kohta maksudest kõrvalehoidumise, 
maksupettuse ja topeltmaksustamise 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 

Komisjon vaatab kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
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kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

kohaldamise ja esitab nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile aruande käesoleva 
direktiivi toimimise kohta. Aruanne 
hõlmab eelkõige mõjuhinnangut käesoleva 
direktiivi peatükiga XVI ettenähtud 
mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel. Aruanne hõlmab 
analüüsi mõjude kohta, mis käesoleval 
direktiivil on liikmesriikide 
maksustamisbaasile riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
Komisjon analüüsib ka majanduslikke 
mõjusid, mis CCCTB-l on 
majandustegevuse ja töökohtade 
ümberpaiknemisele Euroopa Liidus.
Nimetatud mõjuhinnang hõlmab ka 
süsteemi võimaliku kohustuslikuks 
muutmise eeliste ja puuduste analüüsi, 
lisaks hajutab see statistiliste andmetega 
seni mitme liikmesriigi poolt väljendatud 
mured (nt et CCCTB kehtestamine 
vähendaks majanduskasvu, kahjustades 
seega üksikute liikmesriikide 
maksusüsteemide konkurentsivõimet).

Or. en

Muudatusettepanek 413
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Komisjon vaatab kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel. Aruanne hõlmab 
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analüüsi mõjude kohta, mis käesoleval 
direktiivil on liikmesriikide 
maksustamisbaasile riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
Komisjon analüüsib ka 
sotsiaalmajanduslikke mõjusid, mis 
CCCTB-l on majandustegevuse ja 
töökohtade ümberpaiknemisele Euroopa 
Liidus. Komisjon hindab ka 
maksundusalaste partnerluste võimalust, 
nagu oleksid need korporatiivsed 
ettevõtted, mitte mitteläbipaistvate 
majandusüksustena. Aruanne hõlmab ka 
süsteemi kohustuslikuks muutmise eeliste 
ja puuduste analüüsi. Ettepanekuga 
kaasnevad vajaduse korral asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. en

Selgitus

CCCTB mõjude hindamine direktiivi läbivaatamisel: pärast kolme aastat kaalub komisjon 
kohustusliku süsteemi kehtestamise poolt- ja vastuargumente, et luua ELis üks CCCTB.
Komisjon hindab ka direktiivi mõjusid liikmesriikide maksustamisbaasile riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, sh sotsiaalmajanduslikke mõjusid majandustegevuse ja 
töökohtade ümberpaiknemisele ELi piires.

Muudatusettepanek 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Komisjon vaatab kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel ja 
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konsolideerimiseeskirju.

Or. de

Muudatusettepanek 415
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel. Mis tahes küsimust, 
mida direktiivi reguleerimisala ei hõlma, 
eriti mitteühtlustatud maksumäärade 
mõju uurimist, ei ole vaja uurida.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile aruande käesoleva 
direktiivi toimimise kohta. Aruanne 
hõlmab mõjuhinnangut käesoleva direktiivi 
peatükiga XVI ettenähtud mehhanismi 
kohta, mis käsitleb maksustamisbaaside 
jaotamist liikmesriikide vahel. Aruanne 



AM\885627ET.doc 221/225 PE478.376v01-00

ET

hõlmab ka analüüsi mõju kohta, mis 
mehhanismil on liikmesriikide 
majandustele ja liikmesriikide 
maksusüsteemidele.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta. 
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel. Käesolevat direktiivi 
läbi vaadates tuleb eelkõige tähelepanu 
pöörata ettevõtte tulumaksu ühtse 
maksustamisbaasi kohustusliku süsteemi 
kehtestamisele.

Or. en

Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kohustuslik olemus aitaks 
vähendada bürokraatiat ja ennetada maksupettust. Siiski on vaja hinnata CCTB toimimist ja 
selle mõju Euroopa äriühingutele enne selle kohustuslikuks muutmist.

Muudatusettepanek 418
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Komisjon vaatab kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel. Aruanne peaks 
ühtlasi keskenduma direktiivi 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele 
avalduvatele mõjudele, tagajärgedele ELi 
äriühingute ülemaailmsele tegevusele 
ning samuti direktiivi tõhususele 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksupettuse vastu võitlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Komisjon vaatab viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI
ettenähtud mehhanismi ja kohaldatavate 
riiklike määrade kohta, mis käsitlevad
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Or. pt
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Muudatusettepanek 420
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kahe aasta järel esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande artikli 85 kohaldamise kohta 
riiklike maksuasutuste poolt.

Or. fr

Selgitus

Oluline on tagada, et kolmandate riikide äriühingute läbipaistvuse hindamine oleks 
osalevates liikmesriikides suhteliselt ühesugune.

Muudatusettepanek 421
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist esitab komisjoni Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi võimalike mõjude 
kohta siseturule ja eelkõige võimalike 
konkurentsimoonutuste kohta nende 
äriühingute vahel, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi ning nende vahel, 
kes ei vastanud konsolideerimise nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Nimetatud süsteemi mõjud siseturule on paratamatud, kuid neid on vaja hinnata, et juhul, kui 
need on negatiivsed, saaks neid leevendada või kompenseerida, et mitte luua 
märkimisväärseid konkurentsimoonutusi.
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Muudatusettepanek 422
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 134 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt [kuupäev]. Nad 
edastavad komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

Liikmesriigid, kes vabatahtlikult 
otsustavad võtta üle käesoleva direktiivi,
võtavad vastu ja avaldavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt [kuupäev]. Nad 
edastavad komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 135 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine Vabatahtlik jõustamine

Or. en

Muudatusettepanek 424
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 135 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub […] päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Käesolev direktiiv jõustub nendes 
liikmesriikides, kes on vabatahtlikult 
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Teatajas. otsustanud selle üle võtta, […] päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõik 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Versicherungsteuer välja jäetud

Or. de

Selgitus

On üldarusaadav, et ettevõtte tulumaks või sarnased maksud ei ole mahaarvatavad jooksvate 
kuludena. Vastasel juhul vähendaks maks oma maksustamisbaasi. Saksamaal ei ole näiteks 
kindlustusmaks kui käivet maksustav maks võrreldav kasumimaksuga. Kindlustusmaks
(Versicherungsteuer) peab seega olema mahaarvatav.


