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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Konsolideeritud maksubaasi 

jaotusvalem peaks koosnema kolmest 

võrdse kaaluga tegurist: tööjõud, vara ja 

sihtkohajärgne käive. Need võrdse kaaluga 

tegurid peaks peegeldama tasakaalustatud 

lähenemisviisi maksustatava kasumi 

jaotamisele asjaomaste liikmesriikide vahel 

ja tagama, et kasumit maksustatakse seal, 

kus see saadi. Tööjõu- ja varategur tuleks 

seetõttu omistada sellele liikmesriigile, kus 

tööd tehakse või vara asub, mis võimaldab 

kohaselt arvesse võtta päritoluliikmesriigi 

huve, ning käive tuleks omistada kaupade 

või teenuste sihtliikmesriigile. Selleks et 

oleks võimalik arvesse võtta palgaerinevusi 

kogu liidus ja võimaldada nii ühtse 

konsolideeritud maksubaasi õiglasemat 

jaotamist, peaks tööjõutegur hõlmama nii 

palgafondi kui ka töötajate arvu (st kumbki 

aspekt moodustab sellest tegurist poole). 

Varategur peaks aga hõlmama kogu 

materiaalset põhivara, kuid mitte 

immateriaalset vara ja finantsvara nende 

mobiilse laadi ja ohu tõttu, et käesoleva 

direktiivi sätetest võidakse mööda hiilida. 

Kui erakorralistest asjaoludest tulenevalt ei 

kajasta jaotamise tulemus õiglaselt 

äritegevuse ulatust, nähakse kaitseklausliga 

(10) Konsolideeritud maksubaasi 

jaotusvalem peaks koosnema neljast 

võrdse kaaluga tegurist: tööjõud, vara, 

sihtkohajärgne käive ning 

veebiplatvormide ja -teenuste kasutajate 

isikuandmete kogumine ja kasutamine. 

Need võrdse kaaluga tegurid peaks 

peegeldama tasakaalustatud lähenemisviisi 

maksustatava kasumi jaotamisele 

asjaomaste liikmesriikide vahel ja tagama, 

et kasumit maksustatakse seal, kus see 

saadi. Tööjõu- ja varategur tuleks seetõttu 

omistada sellele liikmesriigile, kus tööd 

tehakse või vara asub, mis võimaldab 

kohaselt arvesse võtta päritoluliikmesriigi 

huve, ning käive tuleks omistada kaupade 

või teenuste sihtliikmesriigile. Selleks et 

oleks võimalik arvesse võtta palgaerinevusi 

kogu liidus ja võimaldada nii ühtse 

konsolideeritud maksubaasi õiglasemat 

jaotamist, peaks tööjõutegur hõlmama nii 

palgafondi kui ka töötajate arvu (st kumbki 

aspekt moodustab sellest tegurist poole). 

Varategur peaks aga hõlmama ainult 

materiaalset põhivara. Kui erakorralistest 

asjaoludest tulenevalt ei kajasta jaotamise 

tulemus õiglaselt äritegevuse ulatust, 

nähakse kaitseklausliga ette tulude 
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Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga korratakse majandus- ja rahanduskomisjonis vastu võetud 

muudatusettepanekut 10, kuid pannakse „põhivara“ ette tagasi sõna „materiaalne“. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Komisjon peaks koheselt tegema 

uue mõjuhinnangu, tuginedes OECD 

standardi kohase riigipõhise aruandluse 

alusel saadud põhjalikumatele ja 

täpsematele andmetele, millega 

liikmesriikide maksuhalduritel on nüüd 

võimalik eraviisiliselt tutvuda. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 c. Isikuandmete kogumise ja ärilistel 

eesmärkidel kasutamise määratlus 

veebiplatvormide ja -teenuste kasutajate 

isikuandmete kogumise ja kasutamisega 

seoses määratakse kindlaks vastavalt 

määrusele 2016/679/EL. 

 i) Andmete kogumine liikmesriikide 

kaupa tähendab ainult andmete kogumist 

veebiplatvormide ja -teenuste kasutajate 

algses päritolukohas ja mitte läbivate või 

hoitavate andmete kogumist. 

 ii) Veebiplatvormide ja -teenuste 

kasutajate isikuandmete kasutamise 

kaalumisel tuleks tagada, et valemis ei 

toimuks muude tegurite, nt müügi 

dubleerimist. 

Or. en 

 

 


