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LÜHISELGITUS

Taust 

Komisjon esitas 25. oktoobril 2011 ettepaneku, millega asendatakse ja muudetakse 
raamatupidamisdirektiive (78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ), eelkõige eesmärgiga vähendada 
väikeste ettevõtjate halduskoormust. 

Mõlemad raamatupidamisdirektiivid on kehtinud viimased 30 aastat ja nendega nähakse ette 
täielik reeglistik kohustuslike finantsaruannete koostamise ja nende sisu kohta. Kuna 2005. 
aastal hakati börsil noteeritud ettevõtjatele kohaldama IASi määrust, on VKEdest de facto
saanud raamatupidamisdirektiivide peamised kasutajad. 

Komisjon teeb ettepaneku asendada kõnealused kaks direktiivi üheainsa direktiiviga, mis 
oleks finantsaruannete koostajate ja kasutajate praegustele ja tulevastele vajadustele paremini 
kohandatud. Praegune ettepanek täiendab 2009. aasta ettepanekut mikro-majandusüksuste 
finantsaruannete kohta, mille Euroopa Parlament 13. detsembril 2011 vastu võttis.

Pärast aastatel 2009–2011 läbi viidud mõjuhinnangut on komisjoni eesmärk vähendada 
aastaks 2012 halduskoormust 25% võrra ja komisjon näeb aastas ette 1,5 miljardi euro 
suuruse kokkuhoiu kõigile asjaomase direktiivi kohaldamisalasse kuuluvatele ettevõtjatele.

Raportööri jaoks on siinkohal olulised eelkõige järgmised punktid:

Kaalutlused

Esiteks, ettepaneku reguleerimisala osas on raportöör seisukohal, et väikeste ettevõtjate jaoks 
piirmäärade tõstmine ja nende ühtlustamine kogu ELi ulatuses (artikkel 3) aitab neil kasu 
saada võrdsetest tingimustest kogu ELis. Raportöör pooldab arvestusvaldkondade piiramist 
lisades ja seda, et kohustusliku auditi nõuet ei ole.

Keskmise suurusega ja suurettevõtjate puhul toetab raportöör kavandatud piirmäärasid, kuid 
on arvamusel, et keskmise suurusega ja suurettevõtjatelt peab lisaks nõudma kohustusliku 
rahavoogude aruande koostamist, mis tagaks ühest küljest piisava ja õigeaegse teabe 
ettevõtjate olukorra kohta ning teisest küljest neid ettevõtjaid rahastavate pankade likviidsuse 
parema juhtimise. Eelkõige võiks kohustuslik, regulaarselt auditeeritav rahavoogude aruanne 
olla potentsiaalselt seoseks Basel III / CRRi kohase uue likviidsuskatte nõudega seotud 
pankade sissetulevate kapitalivoogude hindamisele. 

Raportöör toetab kindlalt komisjoni ettepanekuid bürokraatia vähendamiseks; ta on 
veendunud, et võimalik on teha veelgi rohkem lihtsustusi. Mõned komisjoni praegustest 
ettepanekutest, millega võetakse ära riiklik kaalutlusõigus, oleksid liikmesriikide tööstuse 
jaoks koormavad. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku säilitada riiklik kaalutlusõigus, kuna 
selle äravõtmine ei paista andvat protsessile ega ka ettevõtjate aruannetele endile 
lisandväärtust.

VKEde IFRSiga seoses toetab raportöör komisjoni otsust seda mitte kehtestada. Ühtlustatud 
raamatupidamisdirektiiv tagab, et Euroopas kehtib VKEdele end hästi õigustanud standard, 
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milles kajastatakse ka ELi äriühinguõiguse iseärasusi.

Raportöör toetab seda, et tehtaks kohustuslikuks finantsaruannete koostamine elektrooniliselt, 
mitmeotstarbelises vormingus XBRL (eXtensible Business Reporting Language), mida 
Euroopa Parlament nõudis juba varem oma resolutsioonis soovitustega komisjonile 
Lamfalussy protsessi järelmeetmete kohta: edaspidine järelevalvestruktuur (2008/2148(INI)) 
ja resolutsioonis Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” kohta 
(2008/2148(INI)). Raportöör on veendunud, et üheainsa ühtlustatud elektroonilise vormingu 
arvukad eelised võiksid aidata luua aruandluse koondsüsteemi, mida saaks kasutada teistes 
valdkondades, näiteks maksunduses. Siiski võib XBRLi kohustuslikuks tegemine olla paljude 
väikeste ettevõtjate jaoks üsna koormav, seetõttu teeb raportöör ettepaneku kehtestada see 
pärast asjakohaseid ettevalmistusi (sh ESMA kaasamine) aastast 2018. 

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada suurettevõtjatele ja avaliku huvi üksustele, kes 
tegutsevad mäetööstuse valdkonnas või tegelevad ürgmetsade raiega, uued riigi- ja 
projektipõhised aruandlusnõuded (Valitsemissektorile tehtud maksete aruandlus). Raportöör 
toetab üldiselt komisjoni eesmärki saavutada loodusvarade kasutamises suurem läbipaistvus; 
ent ta on siiski veendunud, et valida on vaja tasakaalustatud lähenemisviis. Seetõttu soovitab 
ta piirata selle sätte kohaldamisala ettevõtjate ja üksustega, kelle netokäive on üle 500 miljoni 
euro, ja maksetega, mille summa ületab 100 000 eurot. Õigusakti ettepanekute kõrval sooviks 
raportöör juhtida tähelepanu rahvusvahelisele mäetööstuse läbipaistvuse algatusele (EITI –
Extractive Industries Transparency Initiative), mis hetkel ühendab 35 riiki, kellest ükski ei ole 
ELi liikmesriik, ning juhtida komisjoni ja liikmesriikide tähelepanu ELi võimalikule ühtsele 
lähenemisele kõnealuse algatuse suhtes.

Eesmärgiga suurendada suurimate ettevõtjate läbipaistvust ja edendada nende piiriülest 
tegevust muudes valdkondades kui mäetööstus, teeb raportöör ettepaneku kehtestada 
spetsiaalne riigipõhine aruandlus, mis annaks olulisi finantsandmeid riikidele, kus ettevõtjad 
tegutsevad ilma oma tütarettevõtjateta (või eraldi juriidilise isikuta) või ühisettevõtjatena. 
Kohaldamisala peaks olema piiratud samamoodi nagu mäetööstuse puhul.

Lõpetuseks sooviks raportöör muuta määrust (EÜ) nr 1606/2002, et anda komisjonile õigus 
otsustada Lissaboni lepingu sätteid järgides delegeeritud õigusaktide abil rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite kohaldamise üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV teatavat liiki ettevõtjate 
aruandeaasta finantsaruannete, 
konsolideeritud finantsaruannete ja 
nendega seotud aruannete kohta

Ettepanek võtta vastu EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV teatavat liiki ettevõtjate 
aruandeaasta finantsaruannete, 
konsolideeritud finantsaruannete ja 
nendega seotud aruannete kohta ning 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1606/2002

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Keskmise suurusega ja 
suurettevõtjatelt tuleks nõuda 
rahavoogude aruande koostamist, mis 
tagaks piisava ja õigeaegse teabe 
ettevõtjate olukorra kohta ning neid 
ettevõtjaid rahastavate pankade 
likviidsuse parema juhtimise.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Seotud ettevõtjad tuleks kaasata 
konsolideeritud aruannetesse 
kapitaliosaluse meetodil. Liikmesriikidel 

(24) Seotud ettevõtjad tuleks kaasata 
konsolideeritud aruannetesse kas
kapitaliosaluse meetodil või bilansilise 
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peaks olema õigus lubada või nõuda, et 
ühiselt juhitavad ettevõtjad oleksid 
finantsaruannetes proportsionaalselt 
konsolideeritud.

väärtuse meetodil. Liikmesriikidel peaks 
olema õigus lubada või nõuda, et ühiselt 
juhitavad ettevõtjad oleksid 
finantsaruannetes proportsionaalselt 
konsolideeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriike julgustatakse tungivalt 
välja arendama elektroonilisi
avaldamissüsteeme, mis võimaldavad 
ettevõtjatel esitada arvestusandmeid, 
sealhulgas kohustuslikke finantsaruandeid
vaid ühe korra ja vormis, mis võimaldab 
mitme kasutaja juurdepääsu andmetele ja 
andmete hõlpsat kasutamist. Sellised 
süsteemid ei tohiks olla aga koormavad
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

(27) Liidus asutatud ettevõtjate jaoks 
oleks väga kasulik kasutada aruandluse 
jaoks ühtlustatud elektroonilist 
vormingut, kuna see hõlbustaks 
aruandluse koondsüsteemi loomist, mida 
saaks kasutada ka teistes valdkondades. 
Seetõttu peaks alates 1. jaanuarist 2018, 
kui asjakohane ettevalmistuste ja 
testimiste periood on möödas, olema 
kohustuslik koostada finantsaruandeid
XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language) vormingus. Sellise süsteemi 
loomine ei tohiks aga olla koormav
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume ning anda oma 

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume ning anda oma 
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kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt ettevõtjatelt.
Aruanne peaks sisaldama andmeid riigi- ja 
projektipõhiselt, kusjuures projekti 
loetakse kõige madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja 
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on seotud 
projektidega. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, tuleks hinnata aruandes 
kajastatavate maksete olulisust makseid 
saava valitsemissektori üksuse 
seisukohalt. Ette tuleks näha 
mitmesugused olulisuse kriteeriumid, 
nagu absoluutsummas maksed või 
protsentuaalne künnis (näiteks maksed, 
mis ületavad teatavat protsentuaalset osa 
riigi SKPst), mis on võimalik määratleda 
delegeeritud õigusakti kaudu. Komisjon 
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande viie aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt ettevõtjatelt.
Aruanne peaks sisaldama andmeid riigi- ja 
projektipõhiselt, kusjuures projekti 
loetakse kõige madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja 
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on seotud 
projektidega. Olulisust silmas pidades
tuleks aruandest välja jätta kõik maksed,
mille summa ei ületa 100 000 eurot, või 
maksed, mis on seotud projektiga, mille 
kogukulud on väiksemad kui 25 miljonit 
eurot. Komisjon peaks aruandluskorra läbi 
vaatama ja esitama selle kohta aruande
kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Läbivaatamisel tuleks 
kaaluda aruandluskorra tõhusust ja võtta 
arvesse rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Selleks et võtta arvesse liikmesriikide 
õigusaktide ja ettevõtjate liike käsitlevate 
liidu õigusaktide edasisi muudatusi, peaks 
komisjonil olema õigus võtta aluslepingu 
artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte I ja II lisas loetletud ettevõtjate 
loendite ajakohastamise kohta. 
Delegeeritud õigusakte on vaja kasutada 
ka ettevõtja suuruse kriteeriumide 
kohandamiseks, kuivõrd aja möödudes 
vähendab inflatsioon nende reaalväärtust.
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Selleks et tagada mäetööstuse ja 
ürgmetsade raiega tegelevate ettevõtjate 
poolt valitsemissektori üksustele tehtud 
maksete asjakohane ja sobiv 
avalikustamise tase ning käesoleva 
direktiivi ühtne rakendamine, peaks 
komisjonil olema õigus võtta 
asutamislepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte maksete olulisuse 
mõiste täpsustamiseks.

(35) Selleks et võtta arvesse liikmesriikide 
õigusaktide ja ettevõtjate liike käsitlevate 
liidu õigusaktide edasisi muudatusi, peaks 
komisjonil olema õigus võtta aluslepingu 
artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte ettevõtja suuruse kriteeriumide 
kohandamiseks, kuivõrd aja möödudes 
vähendab inflatsioon nende reaalväärtust, 
ning rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite 
vastuvõtmiseks. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust 
(EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite kohaldamise 
kohta1 tuleks muuta sellele vastavalt. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Selleks et tagada mäetööstuse ja 
ürgmetsade raiega tegelevate ettevõtjate 
poolt valitsemissektori üksustele tehtud 
maksete asjakohane ja sobiv 
avalikustamise tase ning käesoleva 
direktiivi ühtne rakendamine, peaks 
komisjonil olema õigus võtta 
asutamislepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte maksete olulisuse 
mõiste täpsustamiseks.

_______________
1 EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 42 delegeeritud õigusaktidega 
vastu lõikes 1 osutatud I ja II lisas 
sisalduvad ettevõtjate loetelud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „tootmismaksumus” – tooraine ja 
kulukaupade ostuhind ning muud 
asjaomase objektiga otseselt seotud kulud.
Põhjendatud osa asjaomase objektiga 
kaudselt seotud muudest kuludest võivad 
olla siia kaasatud sel määral, mil need on 
seotud tootmise ajaga. See ei hõlma 
turustuskulusid;

7) „tootmismaksumus” – tooraine ja 
kulukaupade ostuhind ning muud 
asjaomase objektiga otseselt seotud kulud.
Põhjendatud osa asjaomase objektiga 
kaudselt seotud muudest kuludest
kaasatakse siia sel määral, mil need on 
seotud tootmise ajaga. See ei hõlma 
turustuskulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandeaasta finantsaruanded 
moodustavad ühtse terviku ning sisaldavad 
kõikide ettevõtjate puhul vähemalt bilanssi, 
kasumiaruannet ja finantsaruannete lisasid.

1. Aruandeaasta finantsaruanded 
moodustavad ühtse terviku ning sisaldavad 
kõikide ettevõtjate puhul vähemalt bilanssi, 
kasumiaruannet, finantsaruannete lisasid ja 
rahavoogude aruannet.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
eXtensible Business Reporting Language
1. Alates 1. jaanuarist 2018 koostatakse 
kõik finantsaruanded XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language) 
vormingus.
2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada XBRL vormingut
ja asjaomase sätte rakendamise viisi 
liikmesriikides. Enne delegeeritud 
õigusakti vastuvõtmist esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 
vormingu kirjelduse kohta komisjonile 
arvamuse.
3. Enne lõikes 2 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist viib komisjon 
koos ESMAga läbi võimalike XBRL 
vormingute piisava hindamise ja teostab 
asjakohaseid teste kõigis liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kasumiaruande- ja bilansikirjed 
esitatakse vastavalt aruandes kajastatava 
tehingu või kokkuleppe sisule;

h) kasumiaruande- ja bilansikirjed
liigitatakse ja need esitatakse mitte üksnes
vastavalt õiguslikule vormile vaid ka
aruandes kajastatava tehingu või 
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kokkuleppe majanduslikule sisule;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) objektide kajastamisel, mõõtmisel,
esitamisel ja avalikustamisel aruandeaasta 
finantsaruannetes võetakse arvesse 
asjaomaste kirjete olulisust.

j) objektide esitamisel ja avalikustamisel 
aruandeaasta finantsaruannetes võetakse 
arvesse asjaomaste kirjete olulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid võivad lubada, et ühe ja 
sama kategooria kauba varude ning kõigi 
üksteisega samaväärsete kirjete, sealhulgas 
investeeringute soetus- või 
tootmismaksumus arvutatakse kaalutud 
keskmise hinna või FIFO-meetodil või 
muul samalaadsel meetodil.

8. Liikmesriigid võivad lubada, et ühe ja 
sama kategooria kauba varude ning kõigi 
üksteisega samaväärsete kirjete, sealhulgas 
investeeringute soetus- või 
tootmismaksumus arvutatakse kaalutud 
keskmise hinna või FIFO-meetodil, LIFO-
meetodil või muul samalaadsel meetodil.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 11 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldis on tõenäoliste kulude võimalikult 
täpne hinnang või kohustise korral selle 
bilansipäeval arveldamiseks vajalik 
summa.

Eraldis on tõenäoliste kulude võimalikult 
täpne objektiivne hinnang või kohustise 
korral selle bilansipäeval arveldamiseks 
vajalik summa.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Rahavoogude aruanne

1. Finantsaruanded sisaldavad 
rahavoogude aruannet.
2. Rahavoogude aruandes antakse teavet 
üksuses raha ja raha ekvivalentidega 
seotud muutustest aruandeperioodil, 
näidates eraldi tegevuse, investeerimise ja 
finantstegevusega seotud muutused. 
Aruanne ei tohi olla vanem kui kuus 
kuud.
3. Lõiget 1 ei kohaldata artikli 3 lõikes 1 
määratletud väikestele ettevõtjatele ega 
artikli 3 lõikes 4 määratletud 
väikekontsernidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pärast aruandeaasta lõppu toimunud 
mis tahes olulised sündmused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Asjaomane säte dubleerib artikli 17 lõike 1 punkti f.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Konsolideeritud finantsaruannetes 
näidatakse konsolideerimisse kaasatud 
ettevõtjate varasid, kohustisi, 
finantsseisundit ning kasumit või kahjumit 
nii, nagu oleks tegu üheainsa ettevõtjaga.

7. Konsolideeritud finantsaruannetes 
näidatakse konsolideerimisse kaasatud 
ettevõtjate varasid, kohustisi, 
finantsseisundit, rahavooge ning kasumit 
või kahjumit nii, nagu oleks tegu üheainsa 
ettevõtjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli esmakordsel 
kohaldamisel näidatakse seotud ettevõtjat 
konsolideeritud bilansis summas, mis 
vastab märkimisväärse osalusega 
esindatavale osale seotud ettevõtja 
omakapitalist. Selle summa ning vastavalt 
2. ja 3. peatükile arvutatud bilansilise 

2. Käesoleva artikli esmakordsel 
kohaldamisel näidatakse seotud ettevõtjat 
konsolideeritud bilansis kas:
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väärtuse vahe avalikustatakse 
konsolideeritud bilansis või 
konsolideeritud finantsaruannete lisades 
eraldi. Kõnealune vahe arvutatakse 
nimetatud meetodi esmakordse 
kasutamise kuupäeva seisuga.

a) vastavalt 2. ja 3. peatükile arvutatud 
bilansilisele väärtusele. Vahe selle 
väärtuse ja summa vahel, mis vastab 
osade või aktsiatega esindatavale 
omakapitali osale, avaldatakse 
konsolideeritud bilansis või 
konsolideeritud finantsaruannete lisades 
eraldi. Vahe arvutatakse selle meetodi 
esmakordse kasutamise kuupäeva 
seisuga; või
b) summas, mis vastab märkimisväärse 
osalusega esindatavale osale seotud 
ettevõtja omakapitalist. Selle summa ning 
vastavalt 2. ja 3. peatükile arvutatud 
bilansilise väärtuse vahe avalikustatakse 
konsolideeritud bilansis või 
konsolideeritud finantsaruannete lisades 
eraldi. Kõnealune vahe arvutatakse 
nimetatud meetodi esmakordse 
kasutamise kuupäeva seisuga.
Liikmesriik võib ette näha punkti a või 
b kohaldamise. Konsolideeritud bilansis 
või raamatupidamisaruannetes tuleb 
osutada, kas on kasutatud punkti a või b.

Lisaks võivad liikmesriigid lubada või 
nõuda, et kõnealune vahe arvutatakse 
asjaomaste aktsiate või osade omandamise 
kuupäeva seisuga või kui need on 
omandatud kahes või rohkemas etapis, siis 
selle kuupäeva seisuga, mil ettevõtjast sai 
seotud ettevõtja.

Lisaks võivad liikmesriigid punktide a ja b 
kohaldamisel lubada või nõuda, et 
kõnealune vahe arvutatakse asjaomaste 
aktsiate või osade omandamise kuupäeva 
seisuga või kui need on omandatud kahes 
või rohkemas etapis, siis selle kuupäeva 
seisuga, mil ettevõtjast sai seotud ettevõtja.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud kohustust ei 
kohaldata ühelegi ettevõtjale või üksusele, 
kelle eelneva aruandeaasta netokäive oli 
alla 500 miljoni euro.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Aruandest jäetakse välja kõik 
maksed, mille summa ei ületa 100 000 
eurot, või maksed, mis on seotud 
projektiga, mille kogukulud on väiksemad 
kui 25 miljonit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 osutatud kohustust ei 
kohaldata ühelegi ettevõtjale või üksusele, 
kelle eelneva aruandeaasta netokäive oli 
alla 500 miljoni euro.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva peatüki 
rakendamise ja tõhususe läbi ja esitab selle 
kohta aruande, pidades sealjuures eriti 
silmas aruandekohustuste ulatust ja 
projektipõhise aruandluse viise. Samuti 
tuleks läbivaatamisel arvesse võtta 
rahvusvahelisi arengusuundi ning 
energiavarustuse kindlusele ja 
konkurentsivõimele avalduvaid mõjusid.
Läbivaatamine tuleb teostada hiljemalt viis
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, vajaduse korral 
koos õigusakti ettepanekuga.

Komisjon vaatab käesoleva peatüki 
rakendamise ja tõhususe läbi ja esitab selle 
kohta aruande, pidades sealjuures eriti 
silmas aruandekohustuste ulatust ja 
projektipõhise aruandluse viise. Samuti 
tuleks läbivaatamisel arvesse võtta 
rahvusvahelisi arengusuundi ning 
energiavarustuse kindlusele ja 
konkurentsivõimele avalduvaid mõjusid.
Läbivaatamine tuleb teostada hiljemalt
kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, vajaduse korral 
koos õigusakti ettepanekuga.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
PEATÜKK 9 a (uus) – artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PEATÜKK 9 a
RIIGIPÕHINE ARUANDLUS

Artikkel 41 a
Riigipõhine aruandlus

1. Kõigilt I lisas loetletud liiki ettevõtjatelt 
nõutakse oma teistes riikides toimuva 
tegevuse kohta täiendavate riigipõhiste 
aruannete koostamist ja esitamist juhul, 
kui täidetud on mõni järgmistest 
tingimustest:
a) kõnealune ettevõtja tegutseb riigis, kus 
ei ole asutatud juriidilist isikut;
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b) kõnealune ettevõtja tegutseb riigis 
ühisettevõtte kujul.
2. Iga lõikes 1 osutatud tegevuse puhul 
sisaldab riigipõhine aruanne järgmist:
a) netokäive;
b) müüdud kaupade või teenuste 
maksumus (koos väärtuse 
korrigeerimistega);
c) brutokasum või -kahjum;
d) turustuskulud (koos väärtuse 
korrigeerimistega);
e) halduskulud (koos väärtuse 
korrigeerimistega);
f) muud tegevustulud;
g) finantsvara ning käibevara hulka 
kuuluvate investeeringute väärtuse 
korrigeerimised;
h) kasum või kahjum enne maksustamist;
i) aruandeaasta kasum või kahjum.
3. Riigipõhine aruanne koostatakse ja 
avaldatakse iga riigi kohta, kus 
teostatakse lõikes 1 osutatud tegevusi.
4. Riigipõhiseid aruandeid koostatakse ja 
avaldatakse kord aastas.
5. Käesolevas artiklis sätestatud kohustusi 
ei kohaldata ühelegi ettevõtjale, kelle 
eelneva aruandeaasta netokäive oli alla 
500 miljoni euro.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 a
Määruse (EÜ) nr 1606/2002 muudatused
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Määrust (EÜ) nr 1606/2002 muudetakse 
järgmiselt:
1. Artikli 3 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Komisjon otsustab artikli 5 a kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktide abil 
rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite kohaldamise 
üle liidus.”
2. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 6
Delegeeritud volituste kasutamine
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimine komisjonile toimub viieks 
aastaks alates …+.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses täpsustatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
samaaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
5. Artikli 3 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei 
ole esitanud sellele vastuväiteid kolme 
kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehti, või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne nimetatud 
ajavahemiku möödumist komisjonile 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
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algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kolme kuu võrra.”
3. Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„1. Komisjoni abistab raamatupidamise 
regulatiivkomitee, edaspidi „komitee”. 
2. Komisjon vahetab komitee ja Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoniga 
korrapäraselt teavet IASB käimasolevate 
projektide seisu ja IASB väljaantud 
seonduvate dokumentide kohta, et 
kooskõlastada seisukohti ja edendada 
nendest projektidest ja dokumentidest 
tuleneda võivate standardite vastuvõtmist 
käsitlevaid arutelusid.
3. Komisjon teatab komiteele 
nõuetekohaselt ja aegsasti, kui ta ei 
kavatse standardi vastuvõtmise 
ettepanekut teha.”
_________________
+ Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1606/2002 artiklites 4 ja 5 esinevaid viiteid artikli 6 lõikele 2 muudetakse 
vastavalt.


