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Muudatusettepanek 8
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Pidevad ja märkimisväärsed avaliku 
sektori eelarvepuudujäägid on tihedalt 
seotud praeguse sotsiaal-, majandus- ja 
finantskriisiga. Samal ajal on 
liikmesriikidevaheline maksukonkurents 
oluline tegur, mis takistab riigieelarvete 
jätkusuutlikku konsolideerimist. Seetõttu 
peaks komisjon esitama ettepaneku 
ettevõtte tulumaksu niisuguse alammäära 
õigeaegse kehtestamise kohta, milleks 
peaks olema 25%. Niisugune alammäär 
vähendaks maksukonkurentsi ja seetõttu 
tugevdaks liikmesriikide vabadust 
maksustada ettevõtteid. Järelikult 
subsidiaarsuse põhimõtet see ei 
kahjustaks.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigisisese turu omadustega siseturul ei 
tohiks eri liikmesriikide äriühingute 
vaheliste tehingute suhtes kohaldada 
ebasoodsamaid maksustamistingimusi, kui 
kohaldatakse sama liikmesriigi äriühingute 
samade tehingute suhtes.

(2) Riigisisese turu omadustega siseturul ei 
tohiks eri liikmesriikide äriühingute 
vaheliste tehingute suhtes kohaldada 
ebasoodsamaid maksustamistingimusi, kui 
kohaldatakse sama liikmesriigi äriühingute 
samade tehingute suhtes. Sellest hoolimata 
pakub ettevõtte tulumaksu 27 eri süsteemi 
olemasolu piiriüleselt tegutsevatele 
äriühingutele märkimisväärseid 
maksustamise vältimise ja maksudest 
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kõrvalehoidumise võimalusi. Niisugune 
olukord koormab oluliselt riigieelarveid.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Olenemata sellest, kas makse kogutakse 
allikalt kinnipidamise teel või hinnangute 
põhjal, on intressimaksete ja litsentsitasude 
maksustamise kaotamine nende tekkimise 
liikmesriigis kõige otstarbekam viis 
eespool nimetatud formaalsuste ja 
probleemide vältimiseks ning siseriiklike ja 
piiriüleste tehingute võrdse 
maksustamisviisi tagamiseks; eriti oluline 
on kaotada sellised maksud maksetelt, mis 
on tehtud eri liikmesriikide sidusühingute 
ja selliste ühingute püsivate 
tegevuskohtade vahel.

(4) Olenemata sellest, kas makse kogutakse 
allikalt kinnipidamise teel või hinnangute 
põhjal, on intressimaksete ja litsentsitasude
igasuguse maksustamise asendamine
nende tekkimise liikmesriigis Euroopa 
tasandil ühtlustatud maksustamisega
kõige otstarbekam viis eespool nimetatud 
formaalsuste ja probleemide vältimiseks 
ning siseriiklike ja piiriüleste tehingute 
võrdse maksustamisviisi tagamiseks; eriti 
oluline on asendada ühtlustatud 
maksustamissüsteemiga sellised maksud 
maksetelt, mis on tehtud eri liikmesriikide 
sidusühingute ja selliste ühingute püsivate 
tegevuskohtade vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Peale selle ei tohi liikmesriikidel 
takistada vajalike meetmete võtmist
pettuste ja kuritarvituste vastu 
võitlemiseks.

(12) Peale selle tuleb võtta vajalikke 
meetmeid pettuste, kuritarvituste, 
maksustamise vältimise ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks nii 
Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil.
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Peale selle ei tohi liikmesriikidel 
takistada vajalike meetmete võtmist
pettuste ja kuritarvituste vastu 
võitlemiseks.

(12) Peale selle ei tohi liikmesriikidel 
takistada vajalike meetmete võtmist
maksupettuste, maksudest 
kõrvalehoidumise ja kuritarvituste vastu 
võitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesoleva direktiivi eeskirjade 
tõrgeteta ja kulutasuva rakendamise 
tagamiseks peaksid äriühingud koostama 
oma raamatupidamise aastaaruanded 
koos kõikide asjaomaste maksualaste 
andmetega vormingus XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language).

Or. de

Muudatusettepanek 14
Liem Hoang Ngoc

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

1. Liikmesriigis tekkivad intressimaksed ja 
litsentsitasud on vabastatud kõigist 
kõnealuses liikmesriigis nende suhtes 
kehtestatud maksudest, olenemata sellest, 
kas neid kogutakse allikalt kinnipidamise 
teel või hinnangute põhjal, kui intresside 
või litsentsitasude tegelik tulusaaja on teise 
liikmesriigi äriühing või liikmesriigi 
äriühingu teises liikmesriigis asuv püsiv 
tegevuskoht ning ta on kohustatud 
kõnealuses teises liikmesriigis maksma 
kõnealustelt maksetelt tulumaksu.

1. Liikmesriigis tekkivad intressimaksed ja 
litsentsitasud on vabastatud kõigist 
kõnealuses liikmesriigis nende suhtes 
kehtestatud maksudest, olenemata sellest, 
kas neid kogutakse allikalt kinnipidamise 
teel või hinnangute põhjal, kui intresside 
või litsentsitasude tegelik tulusaaja on teise 
liikmesriigi äriühing või liikmesriigi 
äriühingu teises liikmesriigis asuv püsiv 
tegevuskoht ning ta on kohustatud 
kõnealuses teises liikmesriigis maksma 
kõnealustelt maksetelt tulumaksu määra 
ulatuses, mis ei ole madalam kui 70% 
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
seadusega ettenähtud ettevõtte tulumaksu 
määrast. Intressimaksed ja litsentsitasud 
ei ole maksudest vabastatud liikmesriigis, 
kus need tekivad, kui makse ei ole 
vastavalt tegeliku tulusaaja suhtes 
kohaldatavale siseriiklikule 
maksuseadusele maksustatav makse 
erineva kvalifitseerimise 
(hübriidinstrumendid) või maksja ja 
makse saaja erineva kvalifitseerimise 
(hübriidsed üksused) tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigis tekkivad intressimaksed ja 
litsentsitasud on vabastatud kõigist 
kõnealuses liikmesriigis nende suhtes 
kehtestatud maksudest, olenemata sellest, 
kas neid kogutakse allikalt kinnipidamise 
teel või hinnangute põhjal, kui intresside 
või litsentsitasude tegelik tulusaaja on teise 

1. Liikmesriigis tekkivad intressimaksed ja 
litsentsitasud on vabastatud kõigist 
kõnealuses liikmesriigis nende suhtes 
kehtestatud maksudest, olenemata sellest, 
kas neid kogutakse allikalt kinnipidamise 
teel või hinnangute põhjal, kui intresside 
või litsentsitasude tegelik tulusaaja on teise 
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liikmesriigi äriühing või liikmesriigi 
äriühingu teises liikmesriigis asuv püsiv 
tegevuskoht ning ta on kohustatud 
kõnealuses teises liikmesriigis maksma 
kõnealustelt maksetelt tulumaksu.

liikmesriigi äriühing või liikmesriigi 
äriühingu teises liikmesriigis asuv püsiv 
tegevuskoht ning ta on kohustatud 
kõnealuses teises liikmesriigis maksma 
kõnealustelt maksetelt tulumaksu määra 
ulatuses, mis ei ole madalam kui 70% 
liikmesriikides kohaldatavast keskmisest 
seadusega ettenähtud ettevõtte tulumaksu 
määrast. Intressimaksed ja litsentsitasud 
ei ole maksudest vabastatud liikmesriigis, 
kus need tekivad, kui makse ei ole 
vastavalt tegeliku tulusaaja suhtes 
kohaldatavale siseriiklikule 
maksuseadusele maksustatav makse 
erineva kvalifitseerimise 
(hübriidinstrumendid) või maksja ja 
makse saaja erineva kvalifitseerimise 
(hübriidsed üksused) tõttu.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida topeltmaksuvabastust liikmesriikide maksusüsteemide vahelistest 
vastuoludest tulenevalt ja ettevõtete intressitulude maksustamise raames, on vajalik 
miinimummaksustamine ning liikmesriikidel peab olema võimalus keelduda käesoleva 
direktiivi kohastest soodustustest, kui maksumaksjad kasutavad hübriidinstrumente või -
üksuseid maksustamise vältimiseks. Euroopa Parlament on nõudnud niisuguseid meetmeid 
oma hiljutistes äriühingute maksustamist käsitlevates resolutsioonides eri liikmesriikide 
emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (uuesti 
sõnastatud) ning maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete 
viiside nõudmises.

Muudatusettepanek 16
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. kui tegemist on maksumaksjaga 
nõukogu direktiivi (ettevõtte tulumaksu 
ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) kohta) artikli 4 punkti 1 
tähenduses.
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) esimesena nimetatud äriühingu osalus 
teise äriühingu kapitalis on vähemalt 10 %
või

i) esimesena nimetatud äriühingu osalus 
teise äriühingu kapitalis on vähemalt 25 %
või

Or. en

Muudatusettepanek 18
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) teise äriühingu osalus esimese äriühingu 
kapitalis on vähemalt 10 % või

ii) teise äriühingu osalus esimese äriühingu 
kapitalis on vähemalt 25 % või

Or. en

Muudatusettepanek 19
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kolmanda äriühingu osalus nii 
esimesena nimetatud äriühingu kapitalis 
kui ka teise äriühingu kapitalis on vähemalt
10 %.

iii) kolmanda äriühingu osalus nii 
esimesena nimetatud äriühingu kapitalis 
kui ka teise äriühingu kapitalis on vähemalt
25 %.
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Or. en

Muudatusettepanek 20
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pettused ja kuritarvitused Maksupettus, maksudest 
kõrvalehoidumine ja kuritarvitused

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tehingu peamine motiiv või üks 
peamisi motiive on maksudest 
kõrvalehoidumine, maksustamise vältimine 
või kuritarvitamine, võivad liikmesriigid 
tühistada käesolevast direktiivist tulenevad 
soodustused või keelduda käesoleva 
direktiivi kohaldamisest.

2. Kui tehingu peamine motiiv või üks 
peamisi motiive on maksupettus,
maksudest kõrvalehoidumine või 
maksualased kuritarvitused, sealhulgas
maksustamise vältimise teatavad juhud, 
võivad liikmesriigid tühistada käesolevast
direktiivist tulenevad soodustused või 
keelduda käesoleva direktiivi 
kohaldamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõigete 1 
ja 3, artikli 2 punktide c ja d ning I lisa A
osa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 
2012. Nad edastavad kõnealuste normide 
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõigete 1 
ja 3, artikli 2 punktide c ja d ning I lisa A
osa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 
2013. Nad edastavad kõnealuste normide 
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Äriühingud koostavad oma 
raamatupidamise aastaaruanded koos 
kõikide asjaomaste maksualaste 
andmetega vormingus XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language).

Or. de

Muudatusettepanek 24
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab nõukogule 31. 
detsembriks 2016 aruande käesoleva 
direktiivi majandusliku mõju kohta.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja
nõukogule 31. detsembriks 2015 aruande 
käesoleva direktiivi majandusliku mõju 
kohta.
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Or. de

Muudatusettepanek 25
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei mõjuta käesoleva 
direktiivi sätetest põhjalikumate siseriiklike 
ega lepingupõhiste sätete kohaldamist, 
mille eesmärk on kaotada intresside ja 
litsentsitasude topeltmaksustamine või
seda leevendada.

Käesolev direktiiv ei mõjuta käesoleva 
direktiivi sätetest põhjalikumate siseriiklike 
ega lepingupõhiste sätete kohaldamist, 
mille eesmärk on kaotada intresside ja 
litsentsitasude topeltmaksustamine ja 
topeltmaksuvabastus või neid leevendada.

Or. en


