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LÜHISELGITUS

Raportöör toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut kehtestada ELis tervet ELi hõlmav 
vabatahtlik ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas (CCCTB). 

ELi riikides on erinevad maksustamisbaasid, mis tegelikkuses toimivad majanduskasvu ja 
tööhõivet pärssivate kaubandustõketena. 

CCCTB ettepanek viiks märkimisväärsete muutusteni äriühingute maksustamisel Euroopas, 
millega võidakse parandada piiriüleselt tegutsevate äriühingute tingimusi, vähendades nende 
halduskulusid ja piirates bürokraatiat. Sellega saavutatakse tõhusam ühtne turg, suurendatakse 
ELi äriühingute konkurentsivõimet ja parandatakse ELi ülemaailmset külgetõmbevõimet 
võrreldes muude suurte turgude, näiteks Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga.

Raportööri peamised rõhuasetused

CCCTB peab olema äriühingute jaoks vabatahtlik. Kohustuslik süsteem toob kaasa 
suuremad kulud, eriti VKEdele, ega kiirenda seetõttu majanduskasvu ega suurenda 
konkurentsivõimet Euroopa turul. Ka on kasulik, kui on olemas konkureerivad süsteemid ja 
organisatsioonide-vaheline konkurents. Süsteemi ei ole soovitatav teha kohustuslikuks enne, 
kui on saadud praktilisi kogemusi ja süsteemi mõju on teada. 

1. Maksumäära tase peaks jääma riikide parlamentide otsustada. Eesmärk on edendada 
äriühingute maksustamissüsteemi, mitte ühtlustada maksmäärasid.

2. Piiriülesed tõkked tuleks kõrvaldada. Seetõttu peab süsteem võimaldama kasumi ja 
kahjumi konsolideerimist algusest peale, et soodustada piirülese tegevuse elavnemist.

3. CCCTB peab võimaldama lihtsustamist, nii et kogu grupi kohta on vaja esitada ainult üks 
aruanne nn koondsüsteemi põhimõtte kohaselt. Halduskoormuse ja bürokraatia 
vähendamine on CCCTB süsteemi keskne element. Sellega vähendatakse mitte ainult 
täitmisega seotud kulusid, vaid simuleeritakse ka ühtse maksukohtlemise poole 
püüdlemist.

4. Süsteem peaks olema nii huvipakkuv, et äriühingud otsustaksid CCCTBs osalemise 
kasuks, kuna see annab tegelikke eeliseid.

Raportööri teeb ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks: 

Valemi muutmine: jätta välja käive. Konsolideeritud maksustamisbaasi jaotamise valem 
peaks koosnema ainult kahest tegurist: tööjõust ja varast.
Sihtkohajärgne käive erineb oluliselt praegusest põhimõttest, mille kohaselt lõplik 
maksustamisõigus jääb lähteriigile. Lähteriigi põhimõte on ELi liikmesriikide käsituses 
tugevat kinnistunud ja see on olnud pikka aega suunav põhimõte rahvusvahelise 
maksustamise alases OECD tegevuses. 
Ka kaotaksid väikese koduturuga väikesed ja keskmise suurusega liikmesriigid selle valemi 
kohaselt väga suuri maksutulusid.
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Sihtkohajärgset käibenäitajat oleks ka üsna lihtne manipuleerida. Võib sõlmida lepingu 
(CCCTB välises riigis asuva) sõltumatu müügiesindajaga, kes vahendab grupi nimel müüki 
asjaomasel turul ja seega liigub müügi sihtkoht nn määratud riigist valitud riiki. Sellised 
maksuplaneerimisvõimalused kahjustaksid selle teguri õiguspärasust ja suure tõenäosusega 
tooksid kaasa keerulised maksude vältimist takistavad eeskirjad.

CCCTB foorum. Liikmesriikide-vahelise CCCTB foorumi loomine vaidluste kohtuväliseks 
lahendamiseks (põhjenduse 26 ja artikli 123 muudatused).

Kiirem läbivaatamine. Komisjon peaks korraldama läbivaatamise CCCTB mõju 
hindamiseks juba kolme aasta pärast (artikkel 133).

CCCTB mõju hindamine direktiivi läbivaatamisel. Komisjon hindab kolme aasta pärast 
kohustusliku süsteemi kehtestamise plusse ja miinuseid eesmärgiga luua ELis üks CCCTB. 

Komisjon analüüsib ka direktiivi mõju liikmesriikide maksubaasile riigi, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, sealhulgas majandustegevuse ja töökohtade ELi siseselt mujale viimisega 
seonduvaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid.

Kaaluda tuleks ka CCCTB laiendamist muudele üksustele kui aktsiaseltsid, näiteks 
osaühingutele. Mõnes liikmesriigis tegutsevad paljud ettevõtjad osaühingutena. Komisjon 
peaks analüüsima seda, kas osaühinguid saab käsitleda sarnaselt aktsiaseltsidega.

Täidetud osa protsent pikaajalistes lepingutes. Artikkel 24 tuleks välja jätta, kuna 
äriühingutele ei tuleks panna kohustust seda arvutust pelgalt maksustamise eesmärgil teha. 
See ei ole liikmesriikide raamatupidamissüsteemides tavapärane ja muudab süsteemi 
keerulisemaks.

CCCB atraktiivsuse suurendamine. CCCTB sätted peavad olema äriühingutele praegustest 
riiklikest süsteemidest kasulikumad. 

Amortiseerimise eeskirjad peavad olema äriühingutele soodsad. Artiklis 39 esitatud määr 
tuleks tõsta 25%lt 35%ni äriühingu varakogumi amortisatsioonibaasist.

Artiklis 59 sisalduv nõue kirjendada grupisisesed tehingud tundub küsitav, kuna see paneks 
äriühingutele täiendava halduskoormuse ja tooks kaasa lisakulud.

Auditit käsitlevate sätete selgitamine: artikkel 122. Olukord, kus iga pädev asutus võib 
algatada kogu grupi või grupi liikmete auditeid maksujurisdiktsioonist olenemata, tooks kaasa 
vastuvõetamatud halduslikud tagajärjed.

Rangem kuritarvituste vastane reegel. Tuleb muuta artiklit 80, nii et kunstlikke tehinguid, 
mida on tehtud peamiselt maksustamise vältimise eesmärgil, ei võeta maksustamisbaasi 
arvutamisel arvesse.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Maksukonkurents avaldab 
valitsustele survet hoida kulud kontrolli 
all. Kogu ELi hõlmava vabatahtliku 
ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB) kehtestamine 
ei tohiks takistada maksukonkurentsi, 
kuna süsteem ei sisalda maksumäärade 
ühtlustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Siseturu parandamine on kõige 
olulisem majanduskasvu ja töökohtade 
loomist soodustav tegur. CCCTB 
kehtestamine peaks kiirendama 
majanduskasvu ja viima töökohade arvu 
kasvuni ELis, kuna sellega vähendatakse 
äriühingute, eriti mitmes liikmesriigis 
tegutsevate väikeettevõtjate halduskulusid 
ja bürokraatiat.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21



PE475.872v01-00 6/14 PA\882659ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Komisjon peaks algatama 
siirdehindade ühisfoorumiga sarnase uue 
CCCTB foorumi, mille poole äriühingud 
ja liikmesriigid saavad CCCTB-ga seotud 
küsimuste ja vaidluste korral pöörduda. 
See foorum peaks suutma anda 
äriühingutele ja liikmesriikidele suuniseid 
ning peaks kvalifitseeruma ELi toimimise 
lepingu artikli 267 teise lõigu kohaselt 
kohtuna.

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Komisjon peaks vaatama direktiivi 
kohaldamise läbi kolm aastat pärast selle 
jõustumist ja liikmesriigid peaksid 
komisjoni abistama, esitades selleks 
vajalikud andmed,

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mahaarvatavad kulud hõlmavad kõiki 
müügikulusid ja kulusid ilma 
mahaarvatava käibemaksuta, mis 
maksumaksjal on tekkinud seoses 
sissetuleku saamise või tagamisega, 
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse 
kulud ning kulud, mis on tekkinud seoses 
omakapitali hankimise või ärilisel 
eesmärgil võetud laenuga.
Keskkonnakaitse ja CO2 heite 
vähendamisega seotud korduvad kulud 
loetakse samuti mahaarvatavateks 
kuludeks.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud

Pikaajalised lepingud
1. Pikaajaline leping vastab järgmistele 
tingimustele:
a) see on sõlmitud tootmise, 
seadmestamise või ehituse või teenuste 
osutamise kohta;
b) selle tähtaeg ületab või tõenäoliselt 
ületab 12 kuud.
2. Olenemata artiklist 18 kajastatakse 
pikaajalise lepinguga seotud tulud 
maksustamise eesmärgil summas, mis 
vastab lepingu täidetud osale vastaval 
maksuaastal. Täidetud osa protsent 
määratakse kindlaks kas kõnealuse aasta 
kulude suhte alusel hinnangulistesse 
kogukuludesse või eksperdi hinnangu 
alusel selle kohta, kui suures ulatuses on 
maksuaasta lõpu seisuga leping täidetud.
3. Pikaajalise lepinguga seotud kulud 
võetakse arvesse nende tekkimise 
maksuaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Muud kui artiklites 36 ja 40 osutatud 
põhivarad amortiseeritakse koos ühe 
varakogumina aastase määraga 35 %
amortisatsioonibaasist.

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80 – lõige 1

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 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konsolideeritud maksustamisbaas 
jagatakse igal maksuaastal grupi liikmete 
vahel jaotusvalemi alusel. Grupi liikmele A 
jaotatud osa kindlaksmääramiseks 

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

kasutatakse valemit järgmisel kujul, andes 
võrdse osatähtsuse tööjõu- ja varategurile:

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – valem

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

maksubaasritudKonsolidee
Varad
Varad

arvTöötajate
arvTöötajate

2
1

Palgafond
Palgafond

2
1A Osa Grupp

A

Grupp

A

Grupp

A


















2
1

2
1

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 95 välja jäetud

Käibeteguri koostisosad
1. Käibetegur koosneb suhtarvust, milles 
grupiliikme (sh püsiv tegevuskoht, mida 
peetakse olemasolevaks artikli 70 lõike 2 
teise lõigu tähenduses) kogukäive on 
lugeja ja grupi kogukäive on nimetaja.
2. Käive on kogu kauba müügist ja 
teenuste osutamisest saadud tulu pärast 
hinnaalanduste ja tagastamiste 
mahaarvamist, v.a käibemaks ning muud 

maksubaasritudKonsolidee
Varad

Varad
3
1

arvTöötajate
arvTöötajate

2
1

Palgafond
Palgafond

2
1

3
1

Käive
Käive

3
1 A Osa Grupp

A

Grupp

A

Grupp

A

Grupp

A
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maksud ja lõivud. Maksuvaba tulu, 
intresse, dividende, litsentsitasusid ja 
põhivara müügist saadud tulu ei arvestata 
käibeteguri hulka, v.a juhul, kui see on 
tavapärase kaubandus- või äritegevuse 
käigus saadud tulu. Grupisisest kauba 
müüki ja teenuste osutamist käibeteguri 
hulka ei arvestata.
3. Käivet hinnatakse vastavalt artiklile 22.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 16
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 

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

kohaldamist kolme maksuaasta pikkuste 
perioodide kaupa, v.a juhul, kui ta esitab 
teatise süsteemi kohaldamise lõpetamise 
kohta. Teatise süsteemi kohaldamise 
lõpetamise kohta võib esitada 
maksumaksja oma pädevale 
maksuhaldurile või, kui tegemist on 
grupiga, peamine maksumaksja peamisele 
maksuhaldurile kolme kuu jooksul enne 
esialgse tegevusperioodi või ühe sellele 
järgneva perioodi lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 122 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Peamine maksuhaldur võib algatada ja 
koordineerida grupi liikmete auditeid.
Auditi võib algatada ka pädeva asutuse 
taotlusel liikmesriigis, mille resident grupi 
liige on.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 123 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 a
CCCTB foorum – vaidluste lahendamise 

organ
Komisjon algatab sarnaselt siirdehindade 
ühisfoorumile uue CCCTB foorumi, mille 
poole ettevõtted ja liikmesriigid saavad 
CCCTB-ga seotud küsimuste ja vaidluste 
korral pöörduda. See foorum annab 
suuniseid ning kvalifitseerub ELi 
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toimimise lepingu artikli 267 teise lõigu 
kohaselt kohtuna.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 133 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon vaatab kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist läbi selle 
kohaldamise ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi toimimise kohta.
Aruanne hõlmab eelkõige mõjuhinnangut 
käesoleva direktiivi peatükiga XVI 
ettenähtud mehhanismi kohta, mis käsitleb 
maksustamisbaaside jaotamist 
liikmesriikide vahel. Aruanne sisaldab 
analüüsi selle direktiivi mõju kohta 
liikmesriikide maksubaasile riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil. 
Komisjon analüüsib ka CCCTB-st 
tulenevat sotsiaalmajanduslikku mõju 
seoses majandustegevuse ja töökohtade 
mujale viimisega ELi siseselt. Komisjon 
hindab ka võimalust maksustada 
osaühinguid kui aktsiaseltse ning mitte 
kui läbipaistmatuid üksuseid. Aruanne 
sisaldab ka analüüsi selle kohta, millised 
on süsteemi kohustuslikuks muutmise 
head ja halvad küljed. Aruandega 
kaasnevad vajaduse korral asjakohased 
õigusakti ettepanekud.

Or. en


