
 

Maksustamise vältimine: hargmaised ettevõtjad
hakkavad maksma makse seal, kus kasum
teenitakse
 
Äriühingud kasutavad maksusüsteemide vahelisi lünki maksustamise vältimiseks, nt
paigutades kasumi ümber madalamate maksumääradega ELi riikidesse. Uued ELi
eeskirjad teeksid sellele lõpu.
 
Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid 15. märtsil kava üle kehtestada ELis äriühingu
tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas. See raskendaks äriühingutel kasumi
ümberpaigutamist madalama äriühingu tulumaksu määraga liikmesriikidesse.
 
 
 
Lõpp agressiivse maksuplaneerimise skeemidele 
 
 
 
Äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi reguleeriva õigusraamistiku raportöör
Alain Lamassoure (PPE, Prantsusmaa) väljendas heameelt asjaolu üle, et Euroopa Komisjon
tõi hiljuti välja agressiivse maksuplaneerimisega seotud liikmesriigid, kelle seas on Belgia,
Küpros, Ungari, Iirimaa, Luksemburg, Malta ja Madalmaad.
 
 
 
Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas on nii oluline seetõttu, et selle abil
„nurjatakse kõik katsed kasutada agressiivse maksuplaneerimise skeeme, mille abil
tõmmatakse maksutulud kunstlikult mõnda liikmesriiki teiste liikmesriikide arvel,“ ütles ta.
 
 
 
„Liikmesriikide ja ELi juhid on hakanud aru saama, et praegused süsteemid on iganenud ning
kodanikele ja väikeettevõjatele kahjulikud. Impulss on antud, me jätkame surve avaldamist,“
ütles Paul Tang (S&D, Madalmaad).
 
Kuidas reeglid toimima hakkaksid 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/et/1204/ALAIN_LAMASSOURE_home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1683_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/125020/PAUL_TANG_home.html


•

•

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku, et liikmesriigid rakendaksid järjest kaks õigusakti:
 
 
 

1.  etapp  –  äriühingu  tulumaksu  ühtne  maksubaas:  üks  eeskirjade  kogum
äriühingu maksustatava kasumi arvutamiseks kõigis ELi liikmesriikides (praegu
arvutavad  eri  riikides  tegutsevad  äriühingud  tütarettevõtjatete  kasumit  eri
maksuseadustike  alusel);
 

 
 

2.  etapp  –  är iüh ingu  tu lumaksu  ühtne  konsol ideer i tud  maksubaas:
konsolideerimine võimaldaks äriühingutel liita kõigi oma ELi tütarettevõjate kasumi
ja kahjumi ning saada selle tulemusel maksustatava puhaskasumi näitaja.
 

 
 
Kindlaksmääratud maksubaasi korral jagatakse vastav kasum nende ELi riikide vahel, kus
äriühingul on tütarettevõtjad, nii et neil riikidel oleks võimalik maksustada oma vastav osa
kehtiva äriühingu tulumaksu määra alusel.
 
 
 
Kasumijaotus toimuks vastavalt valemile, milles võetakse arvesse äriühingul konkreetsetes ELi
liikmesriikides olevaid hooneid, masinaid, töötajate arvu ja müügitulu.
 
 
 
Euroopa Parlamendi roll maksuküsimustes
 
 
 
Euroopa Parlamendil on maksualaste ELi õigusaktide üle otsustamisel nõuandev roll.
Liikmesriigid peavad uued eeskirjad nõukogus ühehäälselt vastu võtma.
 
 
 
Üks Euroopa Parlamendi prioriteete on võitlus maksustamise vältimise ja maksupettuse vastu.
1. märtsil 2018 moodustasid Euroopa Parlamendi liikmed erikomisjoni, et uurida rikkumisi
maksustamise valdkonnas.
 
 
 
Tutvuge ka artiklitega, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi tööd maksustamise valdkonnas.
 
 
 
Kas Teil on jäänud selgusetuks, mis on maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine
? Tutvuge maksustamist käsitleva sõnavaraga.
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20180226IPR98613/uus-finantskuritegusid-ja-maksudest-korvalehoidumist-kasitlev-erikomisjon
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/labipaistev-maksustamine/20150529STO61068/maksusonavara


Lisateave
ECON-komisjon toetab äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi (21/02/2018)
Maksustamise vältimine: Euroopa Parlamendi liikmed süüdistavad nõukogu ELi
usaldusväärsuse õõnestamises

Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas nõukogus
Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas ja laiem ELi maksureform (Euroopa
Komisjon)
Küsimused ja vastused äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta (Euroopa
Komisjon)
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20180219IPR98113/new-eu-corporate-tax-plan-embracing-digital-presence-approved-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20180126STO94140/maksudest-korvalehoidumine-saadikute-arvates-oonestab-noukogu-eli-usaldatavust
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20180126STO94140/maksudest-korvalehoidumine-saadikute-arvates-oonestab-noukogu-eli-usaldatavust
http://www.consilium.europa.eu/et/policies/ccctb/
http://www.consilium.europa.eu/et/policies/ccctb/
http://www.consilium.europa.eu/et/policies/ccctb/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm
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