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Muudatusettepanek  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Intellektuaalomandi, patentide 

ning teadus- ja arendustegevusega seotud 

maksustamiskavad on Euroopa Liidus 

laialt levinud. Samas nähtub mitmetest 

komisjoni uuringutest selgelt, et 

patenditulu maksustamise erikorra seosed 

teadus- ja arendustegevuse edendamisega 

on sageli meelevaldsed. OECD on 

töötanud patenditulu maksustamise 

erikorra reguleerimiseks välja muudetud 

seosepõhise lähenemisviisi. Selle 

meetodiga tagatakse, et patenditulu 

maksustamise erikorra raames 

kohaldatakse maksusoodustust ainult 

selle tulu suhtes, mis on seotud 

kulutustega teadus- ja arendustegevusele. 

Samas on juba näha, et liikmesriikidel on 

raskusi seosepõhisuse ja majandusliku 

sisu mõistete kohaldamisega 

innovatsiooni maksustamise erikorra 

suhtes. Juhul kui liikmesriigid ei ole 

2017. aasta jaanuariks muudetud 

seosepõhist lähenemisviisi ikka veel 

täielikult ja ühetaoliselt kasutusele 

võtnud, et kaotada ära praegu kehtivad 

kahjulikud patenditulu maksustamise 

erikorrad, peaks komisjon esitama uue 

siduva seadusandliku ettepaneku Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 116 alusel 

eesmärgiga lükata vanade kahjulike 

erikordade tühistamine edasi 30. juunini 

2017. aastal, lühendades ajavahemikku, 
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mille vältel kohaldatakse ajutiselt 

kohaldatavat varasemalt kehtinud nõuet. 

Äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas peaks 

kaotama ära intellektuaalomandiga 

seonduva kasumi maksuplaneerimise 

kaudu ümberpaigutamise probleemi. 

Äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas peaks 

kaotama ära intellektuaalomandiga 

seonduva kasumi maksuplaneerimise 

kaudu ümberpaigutamise probleemi. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/102 

Muudatusettepanek  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid ei vabasta 

maksumaksjat selliselt välimaalt saadud 

tulult tasumisele kuuluvast maksust, mille 

ta sai kolmanda riigi üksuse poolt kasumi 

jaotamisel või kolmanda riigi üksuse 

aktsiate või osade võõrandamisel või 

kolmandas riigis asuva püsiva tegevuskoha 

tuluna, kui see üksus või püsiv tegevuskoht 

on oma asukohariigis kohustatud tasuma 

tulumaksu seadusjärgse äriühingu 

tulumaksu määras, mis on madalam kui 40 

protsenti seadusjärgsest maksumäärast, 

mida oleks kohaldatud maksumaksja 

liikmesriigis kohaldatava äriühingu 

tulumaksu süsteemi alusel. Sellisel juhul 

on maksumaksja kohustatud maksma 

välisriigist saadud tulult maksu, arvates 

maksuresidentsuse riigis maksustatavast 

summast maha maksu, mille ta tasus 

kolmandas riigis. Maha ei või arvata 

suuremat summat kui selle tuluga seotud 

maksusumma enne mahaarvamist, millelt 

maksu võib nõuda. 

1. Liikmesriigid ei vabasta 

maksumaksjat maksu tasumisest 

välismaalt saadud tulult, mis ei ole saadud 

aktiivsest majandustegevusest ja mille 

maksumaksja sai kolmanda riigi üksuse 

poolt kasumi jaotamisel või kolmanda riigi 

üksuse aktsiate või osade võõrandamisel 

või kolmandas riigis asuva püsiva 

tegevuskoha tuluna, kui see üksus või 

püsiv tegevuskoht on oma asukohariigis 

kohustatud tasuma tulumaksu äriühingu 

tulumaksu määras, mis on madalam kui 

15 %. Sellisel juhul on maksumaksja 

kohustatud maksma välisriigist saadud 

tulult maksu, arvates maksuresidentsuse 

riigis maksustatavast summast maha 

maksu, mille ta tasus kolmandas riigis. 

Maha ei või arvata suuremat summat kui 

selle tuluga seotud maksusumma enne 

mahaarvamist, millelt maksu võib nõuda. 

Selleks, et saada vabastust maksu 

tasumisest, peab maksumaksja tõendama 

oma maksuhalduritele, et välismaalt 

saadud tulu on pärit aktiivsest 

majandustegevusest, ning 

majandustegevusele omistatud tulu 

õigustavad selle juurde kuuluvad 

mõistliku suurusega personal, varustus, 

varad ja hooned. 

Or. en 
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Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui skeeme või skeemide rida ei 

võeta lõike 1 alusel arvesse, arvutatakse 

maksukohustus siseriiklike õigusnormide 

alusel majanduslikust sisust lähtudes. 

3. Kui skeeme või skeemide rida ei 

võeta lõike 1 alusel arvesse, arvutatakse 

maksukohustus siseriiklike õigusnormide 

alusel ja lähtudes majanduslikust sisust, 

nagu see on määratletud artiklis 2. 

Or. en 
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 Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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, mis on madalam kui 15 protsenti; 

seda määra hinnatakse kasumi alusel, 

enne kui kohaldatakse nende riikide poolt 

kehtestatud meetmeid tulumaksuga 

maksustatava maksubaasi 

vähendamiseks; määr vaadatakse igal 

aastal läbi, võttes arvesse majanduslikke 

muutusi maailmakaubanduses; 

Or. en 



 

AM\1097068ET.doc  PE596.865v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

1.6.2016 A8-0189/105 

Muudatusettepanek  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0189/2016 
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Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei kohalda lõiget 1 juhul, kui 

üksus on liikmesriigi või EMP lepingu 

osalisest kolmanda riigi maksuresident, ega 

kolmanda riigi üksuse püsiva tegevuskoha 

suhtes, mis asub liikmesriigis, välja arvatud 

juhul, kui üksuse püsiv tegevuskoht on 

puhtalt kunstlik või kui üksus osaleb oma 

majandustegevuse käigus fiktiivsetes 

skeemides, mille peamine eesmärk on 

saada maksusoodustust. 

Liikmesriigid kohaldavad lõiget 1 juhul, 

kui üksus on liikmesriigi või EMP lepingu 

osalisest kolmanda riigi maksuresident, või 

kolmanda riigi üksuse püsiva tegevuskoha 

suhtes, mis asub liikmesriigis, välja arvatud 

juhul, kui maksumaksja suudab tõendada, 

et välismaine kontrollitav äriühing on 

asutatud reaalsetel ärilistel põhjustel ja 

teostab majandustegevust ning 

majandustegevusele omistatud tulu 

õigustavad selle juurde kuuluvad 

mõistliku suurusega personal, varustus, 

varad ja hooned. Kindlustusandjate puhul 

loetakse fiktiivseks asjaolu, kui 

emaettevõtja kindlustab oma riskid edasi 

omaenda tütarettevõtjate kaudu. 

Or. en 

 

 


