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Muudatusettepanek 20
Zuzana Roithová

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 27 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 vastu võetud teatisega 
„Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia”. Maksustamisbaasi on vaja
veel rohkem integreerida, selleks et
edendada konkurentsivõimelist sotsiaalset 
turumajandust ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 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 tõhusa ja õiglase
süsteemi saaks kõige paremini luua, 
allutades ettevõtted ja äriühingud, kes on 
maksukohustuslased rohkem kui ühes 
liikmesriigis, ühtsetele maksustamisbaasi 
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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.

arvutamise eeskirjadele ning võimaldades 
neil suhelda ühe maksuhalduriga („one-
stop-shop”).

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Iliana Ivanova

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, valida võimalus 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 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Zuzana Roithová

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.
Seega säilitavad liikmesriigid ka oma 
pädevuse võtta maksustamise valdkonnas 
vastu ettevõtetele suunatud teatud
stiimuleid.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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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, peaksid 
liikmesriigid kasutama oma vabadust 
otsustada ettevõtete maksustamise 
riigisises(t)e määra(de)
kindlaksmääramiseks, mis aitaks tagada 
mõne liikmesriigi konkurentsivõimet.

Or. lt

Muudatusettepanek 26
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 
edendavad kogu ELi konkurentsivõimet, 
ei tohiks süsteem (ettevõtte tulumaksu 
ühtne konsolideeritud maksustamisbaas, 
(CCCTB)) mõjutada liikmesriikide 
vabadust otsustada ettevõtete 
maksustamise riigisises(t)e määra(de) üle.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev direktiiv ei ole esimene 
samm liikmesriikide ettevõtete tulumaksu 
ühtlustamise suunas, mis peaks jääma 
liikmesriikide eksklusiivseks 
eelisõiguseks, nagu see tuleneb Euroopa 
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Liidu toimimise lepingu asjakohastest 
sätetest.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) toimimine vastavalt käesolevale 
direktiivile ei tohiks mõjutada 
liikmesriikide maksustamisest saadavaid 
tulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Kui CCCTB kasutamine mõjutab 
piirkondlike või kohalike omavalitsuste 
maksutulu, on liikmesriikidel õigus selle 
olukorra parandamiseks võtta meetmeid 
oma põhiseaduslike süsteemide kohaselt 
ja viisil, mis vastab käesolevale 
direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 viieks aastaks, kuid
selle tagasikandmine peaks olema keelatud.
Kahjumi tagasikandmine on liikmesriikide 
praktikas suhteliselt vähelevinud ja teeb 
asja liiga keeruliseks. Edasi ei tohiks 
kanda kahjumit, mis tekkis enne 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 33
Zuzana Roithová

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 
maksustamise valdkonnas ning 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 

(20) Süsteem peaks sisaldama tõhusat 
üldist kuritarvitusevastast 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 
maksustamise valdkonnas ning 
välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
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käsitlevate eeskirjadega. käsitlevate eeskirjadega. Liikmesriike ei 
tohiks takistada omavahel kehtestamast 
ega koordineerimast lisameetmeid, selleks 
et vähendada negatiivset mõju, mis 
tuleneb väljastpoolt ELi madala 
maksumääraga riikidest, kes vajalikku 
maksuteavet ei vaheta.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Uue omavahendina ja osana 
suunast rahaliidu poole ning selleks, et 
võimaldada suuremat solidaarsust 
majanduslikult nõrgemate piirkondadega, 
tuleks käesoleva direktiiviga kehtestada 
kogu ELis 5% suuruse maksumääraga 
ettevõtte tulumaks neile äriühingutele, 
kelle suhtes ei kohaldata komisjoni 6. mai 
2003. aasta soovitust 2003/361/EÜ 
(mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlemise kohta)1.
____________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Äriühingute grupid peaksid saama (23) Äriühingute grupid peaksid saama 
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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.

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 
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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

(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 
nõuded andmete elektroonilise esitamise, 
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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 üle.

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 üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Selleks et vältida süsteemi [ettevõtte 
tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB)] 
kohaldamisest tingitud moonutusi, mis 
viib kapitali ja kasumi eraldumiseni 
Euroopa Liidus, on oluline vähendada 
erinevusi ettevõtete tulumaksumääras, 
kehtestades kõikidele liikmesriikidele 
minimaalne tulumaksumäär.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Konsolideeritud maksustamisbaasi 
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arvutamise ühtsed eeskirjad ei tohiks 
äriühingutele kaasa tuua täiendavaid ja 
ebaproportsionaalseid halduskulusid, 
mis kahjustaks nende konkurentsivõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Läbivaatamisklauslile tuginev 
analüüs peaks hõlmama ka analüüsi 
CCCTB vabatahtliku olemuse ning 
praktilisuse kaalutluste kohta VKEde 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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.
Samuti kehtestatakse sellega 
minimaalse ettevõtte tulumaksumäära 
sisseseadmise eeskirjad liikmesriikides.

Or. fr
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Muudatusettepanek 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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 kehtestatakse kõigile 
liikmesriikidele ettevõtte tulumaksu 
minimaalne kogumäär, mis on 15% 2013. 
aastaks, 20% 2015. aastaks ja 25% 2017. 
aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Pascal Canfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse alates 
käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevast 
kogu ELis 5% suuruse maksumääraga 
ettevõtte tulumaks neile äriühingutele, 
kelle suhtes ei kohaldata soovitust 
2003/362/EÜ ning kelle tulu koosneb 
täiendavatest omavahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad äriühingud Äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemi

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad äriühingud Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
äriühingud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatus

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 on asutatud 
liikmesriigi seaduste alusel, kui järgmised 
kolm tingimust on täidetud:

Or. lt

Muudatusettepanek 46
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ettevõtte suhtes kohaldatakse 
partnerlusstaatust.

Or. lt

Muudatusettepanek 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisalasse kuuluvad kolmanda 
riigi äriühinguvormid

Äriühinguvormid, mille suhtes 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud süsteemi

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – 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 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 1
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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 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – 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 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – 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 kohustust kohaldada käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi või kes ei 
ole otsustanud seda teha;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
3. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

OTSUS KASUTADA KÄESOLEVA 
DIREKTIIVIGA ETTENÄHTUD 
SÜSTEEMI

RESIDENTSUSE MÄÄRAMINE 
MAKSUSTAMISE SEISUKOHAST JA
KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
ETTENÄHTUD SÜSTEEMI 
REGULEERIV SEADUS 

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valik Residentsus maksustamise seisukohast

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Soovitusega 2003/361/EÜ hõlmamata 
äriühing, kelle suhtes kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ning kes on 
liikmesriigi resident maksustamise 
seisukohast, kasutab käesoleva 
direktiiviga kehtestatud süsteemi 
direktiivis sätestatud tingimustel.

Or. en
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Selgitus

CCCTB tuleks muudele kui väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kohustuslikuks teha, 
et täita lüngad ELi ettevõtte tulumaksu kogumise süsteemis, mis võimaldab suurettevõtetel 
riiklike erinevuste pealt kasumit teenida, suunates tulusid kunstlikult, et vähendada nende 
tegelikku tulumaksumäära, mõnikord nullini.

Muudatusettepanek 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7
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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 ning kellele kohaldatakse
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

Muudatusettepanek 60
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Liikmesriikide võimalus loobuda

Liikmesriigid võivad valida võimaluse 
käesoleva direktiivi sätteid mitte 
kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 

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 

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

käesoleva direktiiviga, välja arvatud juhul, 
kui on teisiti märgitud.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) saadud kasumieraldised; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 63
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mahaarvatavateks kuludeks tuleks pidada 
ka jooksvaid kulusid, mis on 
seotud keskkonnakaitse ja kasvuhoonegaa
side heitkoguste vähendamisega.

Or. lt

Muudatusettepanek 64
Liem Hoang Ngoc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMIGA
LIITUMINE JA SELLE 
KASUTAMISEST LOOBUMINE

KÄESOLEVA DIREKTIIVIGA 
KEHTESTATUD SÜSTEEMIGA 
LIITUMINE

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44

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 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – esimene lõik

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 liitus 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemiga, 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

Muudatusettepanek 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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 liitus
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
süsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 liitus süsteemiga, kuid mida 
ei ole maha arvatud, on mahaarvatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Kahjum enne süsteemiga liitumist

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 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud
Süsteemist loobumise põhireegel

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

Muudatusettepanek 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 välja jäetud
Varakogumina amortiseeritud põhivarad

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
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Muudatusettepanek 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 välja jäetud
Pikaajalised lepingud süsteemist 

loobumisel
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 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud
Eraldised ja mahaarvamised süsteemist 

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 välja jäetud
Kahjum süsteemist loobumisel

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 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Konsolideerimisel ei arvestata aastaid 
enne käesoleva direktiivi jõustumist. Enne 
käesoleva direktiivi jõustumist tekkinud 
kahjumit ei saa konsolideerida.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a
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Tagasiulatuva jõu puudumine

Konsolideerimine kehtib ainult 
maksustatava kasumi kohta, mis on 
saadud alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a
Kahjumi edasikandmine

Kahjumit ei saa edasi kanda rohkem kui 
viieks aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
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
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Muudatusettepanek 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – 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;

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – 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 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasumimaks kõnealuse kolmanda riigi 
üldise korra alusel seadusega ettenähtud 

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

ettevõtte tulumaksu määra ulatuses, mis on 
madalam kui 70% liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – esimene lõik – 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 87
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 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 70% liikmesriikides 
kohaldatavast keskmisest seadusega 
ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast;

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 
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juhtimis- ja operatiivtegevusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 nende arvestuslik väärtus.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud
Süsteemiga liitumise teatis

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Robert Rochefort
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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 
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.
Pärast süsteemiga liitumise heakskiitmist 
tagab peamine maksuhaldur 
maksujärelevalve koordineerimise 
kõikides liikmesriikides, kus grupi liikmed 
elavad või asuvad.

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 välja jäetud
Grupi tegevuse kestus süsteemis

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 
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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 95
Rolandas Paksas

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 

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 peab üksik 
maksumaksja järgima käesolevas 
direktiivis sätestatud süsteemi või 
tema suhtes kohaldatakse siseriiklikke 
õigusakte, mille reguleerimisalasse ta 
kuulub. See kehtib kõigi käesoleva 
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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.

direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
ettevõtete 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 lõppu.

Or. lt

Muudatusettepanek 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 välja jäetud
Süsteemiga liitumise teatises sisalduv 

teave
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.
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Muudatusettepanek 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 107 välja jäetud
Süsteemiga liitumise teatise kontrollimine
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 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsus süsteemiga liitumise teatise 
tagasilükkamise kohta;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 126 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVII PEATÜKK A
ETTEVÕTETE MAKSUSTAMISE 

ALAMMÄÄR

Artikkel 126 a
Ettevõtte tulumaksu kehtestamise 

eeskirjad 

Liikmesriigid peavad kehtestama oma 
ettevõtte riikliku tulumaksu määra, mis ei 
ole väiksem kui 3% keskmisest 
seadusega ette nähtud ettevõtte 
tulumaksumäärast, mida liikmesriigid 
kohaldavad.

Seadusega ette nähtud ettevõtte 
tulumaksu määra, mida liikmesriigid 
kohaldavad, avaldab igal aastal komisjon.
See määratakse aritmeetilise keskmise 
alusel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 126 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 126 b

Efektiivsete ettevõtte 
tulumaksumääradega seotud 

kaitseklausel
Liikmesriigid 
hoiduvad võtmast meetmeid, 
mille tulemusel väheneb nende 
efektiivne ettevõtte tulumaksumäär.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 130

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. Kõik edaspidised 
hinnangud kõnealuse instrumendi kohta 
tuleb edastada Euroopa Parlamendile.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133

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 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige analüüsi 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
laiendamise (sealhulgas loobumise 
võimalus) või piiramise kohta ning selle 
sätete meenutamist. Samuti hõlmab 
aruanne selle uurimist, kuidas VKEd 
käesolevat direktiivi kasutavad ning kui 
praktiline see VKEde jaoks on.
Komisjon viib kaheksa aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi mõju 
hindamise selle kohta, kui soovitatav on 
kasutada käesoleva direktiivi peatükkides 
IX kuni XII ja XVI kehtestatud 
konsolideeritud maksustamisbaasi 
käsitlevaid sätteid kõigi liikmesriikide 
majanduste suhtes, eriti mis puudutab 
neutraalset mõju riikide eelarvetele.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande mõju hindamise 
kohta. Juhul kui mõju hindamise analüüs 
näitab mitmes liikmesriigis 
märkimisväärset kahju maksutuludes, 
esitab komisjon ettepaneku käesoleva 
direktiivi peatükkides IX kuni XII ja XVI 
kehtestatud konsolideeritud 
maksustamisbaasi kasutamise 
edasilükkamiseks kuni kõnealuse 
negatiivse mõju lõppemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133

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. Lisaks sellele peab 
aruanne sisaldama analüüsi mõju kohta, 
mida direktiiv avaldab kohalikele ja 
piirkondlike kogukondade.

Or. lt

Muudatusettepanek 104
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133

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 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. Samuti hõlmab 
aruanne kõnealuse mehhanismi riikide 
majandustele ja riiklikele 
maksusüsteemidele avalduva mõju 
hindamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 133 a
Liikmesriikide katseprojektid ja nähtavuse 

uuringud
Liikmesriigid viivad ...* läbi 
katseprojektid, selleks et testida käesoleva 
direktiivi sätete tegelikku mõju 
maksumaksjatele ja maksuametitele.
Liikmesriigid esitavad aruanded 
kõnealuste katseprojektide kohta 
komisjonile, kes avaldab need ühtses 
vormis ning teavitab sellest Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu.
Liikmesriigid viivad ...** läbi nähtavuse 
uuringud, selleks et hinnata käesoleva 
direktiivi peatükkides IX kuni XII ja XVI 
kehtestatud konsolideeritud 
maksustamisbaasi käsitlevate sätete 
tegelikku mõju riikide eelarvetele.
Liikmesriigid esitavad aruanded 
kõnealuste nähtavuse uuringute kohta 
komisjonile, kes avaldab need ühtses 
vormis ning teavitab sellest Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu.
_____________
*ELT: palun sisestage kuupäev: kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.
**ELT: palun sisestage kuupäev: seitse 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 134 – lõige 1 – esimene lõik

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 võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ning 
peatükkide IX kuni XII ja XVI korral 
kaheksa aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Nad edastavad komisjonile 
viivitamata nende õigusnormide teksti ning 
nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi 
sätete vastavustabeli.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 134 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad neid õigusnorme 
alates […].

Liikmesriigid kohaldavad neid õigusnorme 
hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist, välja arvatud 
peatükkide IX kuni XII ja XVI korral, 
mida kohaldatakse kümme aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en


