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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ülejäänud laenukasutuse kulu võib 

maha arvata sellel majandusaastal, mil 

need kanti, kuid ainult kuni 30 protsendini 

maksumaksja EBITDAst või kuni 1 000 

000 euro suuruses summas, olenevalt 

sellest, kumb summa on suurem. EBITDA 

arvutatakse, liites maksustatavale tulule 

netointressikulu maksuga korrigeeritud 

summa ja muud intressikuluga 

samaväärsed kulud ning maksuga 

korrigeeritud kulumi- ja 

amortisatsioonisummad. 

2. Ülejäänud laenukasutuse kulu võib 

maha arvata sellel majandusaastal, mil 

need kanti, kuid ainult kuni 10 protsendini 

maksumaksja EBITDAst või kuni 1 000 

000 euro suuruses summas, olenevalt 

sellest, kumb summa on suurem. EBITDA 

arvutatakse, liites maksustatavale tulule 

netointressikulu maksuga korrigeeritud 

summa ja muud intressikuluga 

samaväärsed kulud ning maksuga 

korrigeeritud kulumi- ja 

amortisatsioonisummad. 

Or. en 
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5. Laenukasutuse kulu, mida ei või 

lõike 2 kohaselt jooksval majandusaastal 

maha arvata, võib maha arvata kuni 30 

protsendini järgmiste majandusaastate 

EBITDAst samamoodi nagu neil aastatel 

tekkinud laenukasutuse kulu. 

5. Laenukasutuse kulu, mida ei või 

lõike 2 kohaselt jooksval majandusaastal 

maha arvata, võib maha arvata kuni 10 

protsendini järgmiste majandusaastate 

EBITDAst samamoodi nagu neil aastatel 

tekkinud laenukasutuse kulu. 

Or. en
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(b) üksuse asukohariigis kehtiva üldise 

korra kohaselt kuulub kasum 

maksustamisele äriühingu tulumaksu 

määraga, mis on madalam kui 40 protsenti 

sellest äriühingu tulumaksu määrast, mis 

oleks tasumisele kuulunud maksumaksja 

liikmesriigis kohaldatavas äriühingute 

maksustamise süsteemis; 

(b) üksuse asukohariigis kehtiva üldise 

korra kohaselt kuulub kasum 

maksustamisele äriühingu tulumaksu 

määraga 25 protsenti; see määr 

arvutatakse kasumi alusel enne, kui 

rakendatakse meetmeid, mille need riigid 

on kehtestatud tulumaksuga 

maksustatava maksubaasi 

vähendamiseks; 

Or. en 

 

 


