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Hugues Bayet 

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 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 arendustegevusega on enamasti 

kunstlikud ja/või meelevaldsed ning et 

patenditulu maksustamise erikordade 

tulemusena väheneb tihtipeale oluliselt 

kõigi, sealhulgas ka sellist poliitikat 

järgivate valitsuste maksutulu, kuna 

praeguste mudelite tagajärjeks on võistlus 

selles, kes suudab pakkuda 

rahvusvahelistele korporatsioonidele 

kõige madalamaid tegelikke 

maksukulusid. Pealegi ei ole patendi-, 

teadmiste ning teadus- ja arendustegevuse 

tulu erikorrad kuni viimase ajani liidus 

innovatsiooni elavdanud ning uurimis- ja 

arendustegevust saab paremini edendada 

subsiidiumide või kulude maksustatavast 

tulust maha arvamisega. 
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Hugues Bayet 

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks 

COM(2016)0026 – C7-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

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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Hugues Bayet 

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 a 

 Litsentsitasude maha arvamise kord 

 1. Litsentsitasud võib täiel määral 

maksustatavast tulust maha arvata samal 

majandusaastal, mil need tasuti, 

tingimusel et maksumaksjalt üle kantud 

litsentsitasude saaja vastav tulu on 

maksustatud tegeliku määraga, mis on 

vähemalt sama kõrge, nagu oleks olnud 

maksumaksja jaoks kehtiv tegelik 

maksumäär juhul, kui litsentsitasusid ei 

oleks saanud tulust maha arvata. 

 2. Kui litsentsitasude lõpliku saaja 

vastav tulu on maksustatud tegeliku 

maksumääraga, mis on madalam 

tegelikust maksumäärast, mis oleks 

maksumaksja jaoks kehtinud juhul, kui 

litsentsitasusid ei oleks saanud tulust 

maha arvata, võib maksumaksja 

litsentsitasud maksustatavast tulust maha 

arvata kõnealuste tegelike maksumäärade 

suhtega proportsionaalselt. 

 „Proportsionaalne“ käesoleva lõike 

mõistes tähendab seda, et kui 

maksumaksja suhtes ja litsentsitasude 

lõpliku saaja suhtes kohaldatavate 

tegelike maksumäärade suhe on x %, võib 

maksumaksja oma tuludest maha arvata x 

% litsentsitasude kulust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 b 

 Immateriaalse vara maksustamise 

sooduskord 

 1. Maksumaksja, kes on saanud või 

hakkab enne 30. juunit 2016 saama kasu 

immateriaalse vara maksustamise 

sooduskorrast (nn patenditulu või 

intellektuaalomanditulu maksustamise 

erikord), mis ei kajasta muudetud 

seosepõhist lähenemisviisi, kaotab pärast 

31. detsembrit 2017 õiguse neile 

soodustustele. 

 2. Nimetatud soodustusi ei saa ükski 

maksumaksja, kes ei saanud juba enne 

30. juunit 2016 kasu immateriaalse vara 

maksustamise sooduskorrast (nn 

patenditulu või intellektuaalomanditulu 

maksustamise erikord), mis ei kajasta 

muudetud seosepõhist lähenemisviisi. 

 3. Muudetud seosepõhist 

lähenemisviisi kajastavast immateriaalse 

vara maksustamise sooduskorrast (nn 

patenditulu või intellektuaalomanditulu 

maksustamise erikord) kasu saav 

maksumaksja kaotab õiguse neile 

soodustustele pärast 31. detsembrit 2021. 

Or. en 



 

AM\1097065ET.doc  PE596.865v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

1.6.2016 A8-0189/111 

Muudatusettepanek  111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Raport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 c 

 Maksuparadiisid ja madalate maksudega 

riigid 

 1. Liikmesriik peab kinni maksu 

selles liikmesriigis asuva üksuse maksetelt 

käesolevas direktiivis määratletud 

maksuparadiisis või madalate maksudega 

riigis asuvale üksusele juhul, kui 

maksuparadiisis või madalate maksudega 

riigis asuv üksus ei ole minimaalse 

tegeliku maksumääraga maksustatud. 

 2. Lõike 1 sätted hõlmavad ka 

makseid, mida ei tehta vahetult 

maksuparadiisis või madalate maksudega 

riigis asuvale üksusele, kuid mille puhul 

võib mõistlikult eeldada, et need on 

kavandatud sellise üksuseni jõudma, 

näiteks teistes riikides asuvate 

vahendajate kaudu. 

 3. Kõnealuse kollektiivse 

kaitsemeetme kasutuselevõtmist segavate 

õiguslike taksituste kõrvaldamiseks 

ajakohastavad liikmesriigid õigeaegselt 

oma topeltmaksustamise vältimise 

lepinguid, mis praegu ei võimalda sellisel 

määral maksude kinnipidamist. 

Or. en 


