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***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0121),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0092/2011),

– võttes arvesse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli (nr 2) alusel Madalmaade Parlamendi Esimese Koja, Rootsi Riksdagi, 
Bulgaaria Rahvuskogu, Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja, Poola Rahvuskogu, 
Malta Esindajatekoja, Slovakkia Rahvuskogu, Iirimaa Esindajatekoja ja Rumeenia 
Esindajatekoja esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei 
vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

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”. Samuti on need vastuolus
konkurentsivõimelise sotsiaalse 
turumajanduse nõuetega.

(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”, ja laiendatud euroala paktiga 
ning konkurentsivõimelise sotsiaalse 
turumajanduse tagamiseks vajaliku 
majandus-, eelarve- ja fiskaalpoliitika 
integratsiooniga.

Or. nl

Selgitus

Ajakohastamine.

Muudatusettepanek 2

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)) mõjutama 
liikmesriikide vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.
Seetõttu jääb liikmesriikidele alles ka 
õigus võtta vastu ettevõtetele mõeldud 
stiimuleid, eelkõige maksukrediidi näol.
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Or. nl

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 3

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 ilmneb, et 
määrade mõnetise ühtlustamise tulemusel 
muutuks ettevõtte tulumaks 
majanduslikult tõhusamaks, 
tulemuslikumaks ja õiglasemaks, võib 
seda käesoleva direktiivi mõju hindamisel 
uuesti kaaluda. 

Or. nl

Selgitus

Kuigi maksumäärade ühtlustamine ei ole praegu arutlusel, ei tohiks me täielikult välistada, et 
tulevikus võib ühtlustamine toimuda.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Laiapõhjalise maksubaasi, 
konsolideerimise ja asjaolu tõttu, et 
liikmesriikidel on oma riigis kohaldatava 
ettevõtte tulumaksu määra osas 
diskretsiooniõigus, on CCCTB maksu 
osas neutraalne. 

Or. nl
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Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Kuivõrd CCCTB avaldaks mõju 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
maksutulule, antakse liikmesriikidele 
õigus tekkiva olukorra parandamiseks 
liikmesriikide põhiseaduslike süsteemide 
ja käesoleva direktiiviga kooskõlas 
meetmeid võtta.

Or. nl

Selgitus

Asjaolu, et teatavates liikmesriikides on kasutusel erilised piirkondlikud valitsemissüsteemid, 
ei takista CCCTB kasutuselevõtmist.

Muudatusettepanek 6

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/EL liikmesriikide pädevate 
asutuste vastastikuse abi kohta otsese 
maksustamise ja kindlustusmaksete 

(20) Süsteem peaks sisaldama tõhusat
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/EL liikmesriikide pädevate 
asutuste vastastikuse abi kohta otsese 
maksustamise ja kindlustusmaksete 
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maksustamise valdkonnas ning 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
käsitlevate eeskirjadega.

maksustamise valdkonnas ning 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. nl

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesolev direktiiv sisaldab ettevõtte 
tulumaksu olulise komponendi täiesti uut 
käsitlust. Seetõttu tuleks niipea, kui seda 
on mõistlik teha, viia läbi direktiivi mõju 
analüüs ja hindamine. Direktiivi 
jõustumisele järgneva esimese viie aasta 
jooksul ei ole võimalik direktiivi mõju 
kohta ettevõtte tulumaksu kohaldamise ja 
rakendamise tsükli tõttu tõsiseltvõetavat 
hinnangut koostada.

Or. nl

Selgitus

Mõned asjaosalised pooldavad mõju hindamist kolme aasta pärast. Majandusaasta 
lõpetamise, tuludeklaratsioonide esitamise, maksuametite poolt läbiviidavate kontrollide ja 
maksude maksmise ajalist järgnevust arvestades ei ole see aga mõistlik, sest see tähendaks 
seda, et hindamise ajaks on läbitud liiga vähe tsükleid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Läbivaatamisklausli alusel toimuv 
analüüs peaks muu hulgas hõlmama 
järgmisi punkte: CCCTB vabatahtlikkuse 
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aspekt, ühtlustamise puhul 
maksustamisbaasiga piirdumine, 
jaotamisvalem ja kasulikkus VKEde 
seisukohast.

Or. nl

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 Artikkel 80

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

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

Esimest lõiku ei kohaldata reaalse 
äritegevuse suhtes, mille korral 
maksumaksja on võimeline valima kahe 
või enama võimaliku tehingu vahel, millel 
on sama äritulemus, kuid mille 
maksustatavad summad on erinevad.

Esimest lõiku ei kohaldata reaalse 
äritegevuse suhtes, mille korral 
maksumaksja on võimeline valima kahe 
või enama võimaliku tehingu vahel, millel 
on sama äritulemus, kuid mille 
maksustatavad summad on erinevad.

Or. nl

Selgitus

Üldise kuritarvituse vastase reegli puhul on õigesti arvesse võetud nii faktilist aspekti kui ka 
kavatsust. Raportöör on aga seisukohal, et sooritatud kunstlike tehingute korral (faktiline 
aspekt) peaks piisama sellest, et selle taga on selge kavatsus maksustamist vältida.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 133 Artikkel 133

Läbivaatamine Läbivaatamine
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 peab tingimata hõlmama
mõjuhinnangut käesoleva direktiivi 
peatükiga XVI ettenähtud mehhanismi 
kohta, mis käsitleb maksustamisbaaside 
jaotamist liikmesriikide vahel.

Or. nl

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 133 Artikkel 133

Läbivaatamine Läbivaatamine
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 kõnealuse 
vahendi vabatahtlikkuse aspekti analüüsi 
ja mõjuhinnangut käesoleva direktiivi 
peatükiga XVI ettenähtud mehhanismi 
kohta, mis käsitleb maksustamisbaaside 
jaotamist liikmesriikide vahel.
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Or. nl

Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamine on ELis niivõrd 
uus mõte, et parem on lubada seda esialgu vabatahtlikkuse alusel katsetada. Kui CCCTB 
(mille saab heaks kiita ainult nõukogu ühehäälse otsusega) on vabatahtlik, oleksid 
liikmesriigid ka selle kasutamisest rohkem huvitatud. Peame siiski olema valmis 
vabatahtlikkuse aspektile viie aasta pärast ja ka hiljem hinnangut andma.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 133 Artikkel 133

Läbivaatamine Läbivaatamine
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 analüüsi selle 
kohta, kas lisaks maksustamisbaasi 
ühtlustamisele on soovitav ühtlustada ka 
maksumäärasid, ning mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel.

Or. nl

Selgitus

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamise puhul on kohane 
alustada maksustamisbaasist ja jätta määrade üle otsustamise õigus liikmesriikidele. 
Ettepaneku mõju hindamisel tuleks aga vaadelda ka seda aspekti.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 133 Artikkel 133

Läbivaatamine Läbivaatamine
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. Aruanne hõlmab 
muu hulgas analüüsi selle kohta, kuidas 
VKEd on seda vahendit kasutanud ja kas 
see on nende jaoks kasulik. 

Or. nl

Selgitus

VKEd on Euroopa Liidus suurimad tööandjad ja nad loovad kõige rohkem uusi töökohti. 
Arvestades eelkõige seda, et kuna ettepaneku sisu on ainult CCCTB ja mitte (vastupidiselt 
ootustele) piiriüleselt tegutsevate VKEde maksustamine päritoluliikmesriigi eeskirjade 
kohaselt, siis peab mõjuhinnang sisaldama ka analüüsi selle kohta, kuidas VKEd CCCTBd 
tegelikult kasutavad ja kas selle kasutamine on teostatav.
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SELETUSKIRI

Ettepaneku sisu

Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) direktiiviga 
sätestatakse Euroopa Liidus tegutsevate ettevõtete suhtes kohaldatava maksustamisbaasi 
arvutamiseks ühtsed eeskirjad. 

ELi maksundusraamistik hõlmab tervet rida eeskirju selle kohta, kuidas ettevõtte või filiaali 
maksustamisele kuuluvat tulemit konsolideerida, kuidas seda tulemit (kasum või kahjum) 
konsolideerida teiste ettevõtete grupi liikmete olemasolul ja kuidas konsolideeritud 
maksustamisbaas − kui see on positiivne − kõigi asjaomaste liikmesriikide vahel osadeks 
jagada.

Konsolideeritud maksustamisbaasi osadeks jagamine toimub kolme kaalutud tegurit (käive, 
tööjõud ja varad) sisaldava kindlaksmääratud valemi alusel. 

Iga liikmesriik kohaldab temale jagatud maksustamisbaasi osa suhtes oma maksumäära. 
Ühtlustatakse ainult maksustamisbaasi arvutamine ja osadeks jagamine. Maksumäärade 
kehtestamise õigus jääb liikmesriikidele. 

Samuti ei puuduta ühtlustamine riikide oma eeskirju finantsaruannete kohta.

CCCTB on vabatahtlik. Kõigil ettevõtetel − olgu nad väikesed või suured − on võimalik 
sõltumata sellest, kas nad piiriüleselt tegutsevad või mitte, CCCTBd kohaldada. Kedagi aga ei 
sunnita seda tegema. Ettevõte, kes otsustab CCCTBd kohaldada, peab seda tegema vähemalt 
viis aastat, ning kui ettevõte kolm kuud enne kohaldamisperioodi lõppu ei otsusta süsteemi 
kohaldamisest loobuda, pikeneb süsteemi kohaldamise aeg automaatselt kolme aasta võrra. 

Ettepanek hõlmab ka kuritarvituse vastaseid nõudeid ja selles sätestatakse, kuidas 
liikmesriigid peaksid CCCTBd ühe maksuhalduri põhimõtte alusel haldama. 

Direktiiviga antakse komisjonile neljas valdkonnas piiramata ajaks volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.

Direktiiv sisaldab läbivaatamisklauslit, mida kohaldatakse eelkõige maksustamisbaasi 
jaotamise valemi suhtes.

Direktiivi ülevõtmisel peavad liikmesriigid esitama komisjonile vastavustabeli.

Raportööri seisukoht

Raportöör on seisukohal, et CCCTB on hädavajalik vahend nii Euroopa siseturu 
väljakujundamiseks kui ka euroala stabiilsuse huvides toimuvaks Euroopa majanduse 
integreerimiseks. Praegune kriis ei tohi saada mitte takistuseks, vaid selles tuleb pigem näha 
CCCTB kasutuselevõtmist kiirendavat tegurit. 
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Raportööril on seetõttu hea meel, et kõigi käesolevale raportile eelnenud Euroopa või euroala 
tippkohtumiste järeldustes on CCCTBd eraldi mainitud. Raportöör sedastab, et 18. augustil 
2011 saatsid Saksamaa kantsler ja Prantsusmaa president Euroopa Ülemkogu eesistujale ühise 
kirja, milles nad nõudsid, et CCCTB üle peetavad läbirääkimised viidaks enne 2012. aasta 
lõppu lõpule, ning andsid selgesõnaliselt teada (surve avaldamiseks?), et nad on välja 
töötamas Prantsuse-Saksa valitsustevahelist kahepoolset algatust.

CCCTB vastu huvi tundmine peaks Euroopa Parlamendile igati meeltmööda olema ja seda 
eelkõige seetõttu, et viimastel aastatel on parlament ise samuti korduvalt CCCTB 
kasutuselevõtmist nõudnud. 
Raportöörina soovin seetõttu direktiivi ettepanekut täielikult toetada ning ma palun nõukogul 
ettepaneku arutamist viivitamata jätkata ning selle suhtes positiivne otsus vastu võtta. 

Teatavate riikide parlamendid on esitanud kaebusi selle kohta, et komisjon on subsidiaarsuse 
põhimõtet rikkunud. Raportöör nende väidetega ei ühine. Siseturu moonutusi on võimalik 
vähendada vaid siis, kui kehtestatakse ühtne eeskirjade süsteem, mis hõlmab nii ühtseid 
haldusmenetlusi kui ka ühe halduriga süsteemi. Seetõttu toetab raportöör komisjoni otsust 
seda ettepanekut mitte ümber vaadata. 

Raportöör soovib rõhutada CCCTB kasutuselevõtmise peamisi eeliseid. Nendeks on
 maksunduse läbipaistvuse suurendamine, tänu millele muutub maksusüsteem 

õiglasemaks ja tõhusamaks; 
 jõustamiskulude ja bürokraatia vähendamine, tänu millele on piiriüleselt tegutsevatel 

ettevõtetel laienemiseks paremad väljavaated, Euroopa Liit välisinvestorite silmis 
atraktiivsem ning siseturg ettevõtetele, kes piiriüleselt veel ei tegutse, ligipääsetavam; 

 ootus, et siseturul tehtavate jaotamisotsuste puhul lähtutakse senisest suuremal määral 
maksustamist mittemõjutavatest sotsiaalsetest ja majanduslikest kaalutlustest; 

 kahe maksundusalase probleemi − ühelt poolt maksudest kõrvalehoidumine ja 
maksupettus ning teiselt poolt topeltmaksustamine − leevendamine.

Mida suurem on CCCTB süsteemis osalejate arv, seda suurem on sellest saadav kasu. See 
võib tekitada ahvatluse süsteem vabatahtliku asemel kohustuslikuks muuta. Kuna aga 
konsolideeritud maksustamisbaasi kasutuselevõtmine Euroopa Liidus on juba niigi uus, 
radikaalne ja tõtt-öelda ka omajagu eksperimentaalne idee ning praeguses majandustsükli 
etapis ei ole ehk kohane sundida kõiki, nii väikseid kui ka suuri ettevõtteid radikaalseid 
muudatusi tegema, siis eelistab raportöör jätta CCCTB vabatahtlikuks. Raportöör teeb aga 
ettepaneku see põhimõte teatava aja pärast läbi vaadata ning esitab seetõttu 
läbivaatamisklausli kohta muudatusettepaneku.

Et CCCTBst saadav kasu oleks võimalikult suur, on soovitatav võtta see kasutusele kogu 
Euroopa Liidus. Raportööri arvates oleks parem, kui CCCTB võetaks kogu Euroopa Liidus 
kasutusele vabatahtlikuna ja mitte tõhustatud koostöö vormis kohustuslikuna. Kui aga 
nõukogul ei õnnestu kõigi liikmesriikidega rahuldavat kokkulepet saavutada, tuleb tõhustatud 
koostööd siiski kaaluda. Sellisel juhul peab eesmärk olema kaasata kõik euroalasse kuuluvad 
või sellega eeldatavasti ühinevad liikmesriigid, kelle majanduslik integratsioon on oluline 
mitmel põhjusel.

Veel üks küsimus, mida aruteludes on käsitletud, on ühtlustamise ulatus. Ühest küljest oleks 
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raportööri arvates hea muuta määrad üksteisega sarnasemaks (kehtestades miinimumid või 
lubatava vahemiku). Teisest küljest saab raportöör aru, et siseturu tõrgeteta toimimiseks ei ole 
see tegelikult oluline ja et ajal, mil enamik liikmesriike näeb vaeva rahandussüsteemis korra 
loomisega või selle säilitamisega, ei ole radikaalse ühtlustamise taotlemine mõistlik. Kui aga 
mingi aja pärast selgub, et liikmesriikide vaheline maksukonkurents toob pigem kahju kui 
kasu, võib ühtlustamisega alati kaugemale minna. Kuigi käesolevat direktiivi ei peaks mingil 
juhul pidama ettevõtte tulumaksu määrade ühtlustamist ennetavaks dokumendiks, on 
raportöör seisukohal, et määrade küsimus tuleks läbivaatamisklauslis ära märkida.

Raportöör pooldab igati konsolideerimise põhimõtet, sest see suurendab siseturu tõhusust ja 
tekitab ettevõtjates CCCTB vastu huvi. Konsolideerimine ei saa liikmesriikide seisukohast 
takistuseks olla, sest esiteks on CCCTB süsteemi kohane maksustamisbaas laiem kui 
liikmesriikide keskmine baas ja teiseks on määrad liikmesriikide endi poolt määratud. 

Kuna maksustamisbaas on laiapõhjaline, liikmesriigid võivad määrasid ise kehtestada ja
toimub konsolideerimine, siis CCCTB ei ettevõtete ega riigirahanduse seisukohast 
maksustamist ei mõjuta.

Direktiivis ettenähtud kindlaks määratud jaotamisvalem ei mõjuta maksustamisbaasi, vaid 
ainult selle jaotamist liikmesriikide vahel. Jaotamine peab olema õiguskindel, prognoositav, 
majanduslikult põhjendatud ja õiglane. Kolm tegurit, mida ettepanekus on kasutatud, on seega 
hästi valitud: andmed on teada ja tulenevad raamatupidamisaruannetest, neid on raske võltsida 
ja need annavad tunnistust kasumi olemasolu või selle puudumise kohta. Tööjõutegur on 
jagatud õigesti palgakuludeks ja töötajate arvuks, tänu millele muutub eri liikmesriikide 
palgatasemete vahelise erinevuse mõju suuresti tühiseks. Seetõttu on raportöör 
jaotamisvalemi poolt, kuid samas on raportöör komisjoniga nõus, et ka valemi suhtes oleks 
mõistlik läbivaatamisklauslist kohaldada. 

Loomulikult pooldab raportöör ühe halduri põhimõtet ja liikmesriikide maksuametite vahelise 
koostöö tihendamist. Ainus küsimus, mis raportööril selle seoses on, puudutab seda, kas 
peamise maksuhalduri kindlaksmääramise alus on reaalse majanduseluga piisavalt kooskõlas 
ja tagab liikmesriikides piisava leviku.

Lõpetuseks soovib raportöör öelda seda, et tal ei ole mingeid vastuväiteid ettepanekule, mille 
kohaselt peaks CCCTB olema raamatupidamiseeskirjadest sõltumatu. Alternatiivne variant 
oleks rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel põhinev süsteem. Sellisel juhul oleks 
maksustamisbaasi kindlaksmääramine suunatud kaudselt erasektorile ja tulemuseks oleks 
süsteem, mis ei pruugi VKEdele sobida. 


