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ÜLDINE MAKSUPOLIITIKA

Maksustamisalane pädevus on üks peamisi ELi liikmesriikide suveräänseid õigusi ja ELile
on selles valdkonnas antud vaid piiratud pädevus. ELi maksusätete väljatöötamine on
suunatud ühtse turu tõrgeteta toimimisele, kusjuures kaudse maksustamise ühtlustamist
käsitleti varasemas etapis ja põhjalikumalt kui otsest maksustamist. Lisaks kõnealustele
jõupingutustele tõhustab EL võitlust maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise
vältimise vastu, mis ohustavad ausat konkurentsi ja vähendavad suurel määral
maksutulusid. Aluslepingu kohaselt peavad liikmesriigid võtma maksumeetmed vastu
ühehäälselt. Samas kui maksupoliitikale avaldab suurt mõju Euroopa Kohtu kohtupraktika,
on Euroopa Parlamendil selles valdkonnas ainult õigus olla konsulteeritud, välja
arvatud eelarveküsimustes, kus tal on eelarvepädeva institutsioonina koos nõukoguga
otsustamisõigus.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu maksusätete peatükk (artiklid 110–113), mis puudutab
käibemaksu, aktsiisi ja teisi kaudseid makse käsitlevate õigusaktide harmoneerimist;
õigusaktide ühtlustamise peatükk (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 114–118), mis
hõlmab makse, millel on kaudne mõju siseturu rajamisele, koos fiskaalsätetega, mille suhtes ei
kohaldata seadusandlikku tavamenetlust; muud maksupoliitika seisukohast olulised sätted, mis
käsitlevad isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid
45–66), keskkonda (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 191–192) ning konkurentsi
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 107–109).
Ka tõhustatud koostööd (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 326–334) võib kohaldada
maksuküsimuste suhtes. ELi maksusätete üks peamine element õigusaktide vastuvõtmise puhul
on asjaolu, et nõukogu otsustab komisjoni ettepaneku üle ühehäälselt ja Euroopa Parlamendiga
üksnes konsulteeritakse. Maksuvaldkonnas vastu võetud õigusnormid hõlmavad direktiive,
millega ühtlustatakse siseriiklikke sätteid, ning nõukogu otsuseid.
Otsene maksustamine tähendab maksude võtmist nii üksikisikute kui ka äriühingute tulult,
varalt ja kapitalilt. Üksikisiku tulumaks iseenesest ELi õigusnormidega hõlmatud ei ole (pigem
põhineb ELi tegevus selles valdkonnas Euroopa Kohtu kohtupraktikal). ELi tegevus äriühingu
tulumaksu valdkonnas on seevastu rohkem arenenud, kuigi selle puhul keskendutakse vaid
meetmetele, mis on seotud ühtse turu põhimõtetega. Kaudne maksustamine hõlmab makse,
mida ei võeta tulult ega varalt. See hõlmab käibemaksu, aktsiisi, impordimakse ning energia- ja
muid keskkonnamakse. Kuna ELi maksusätete väljatöötamine on suunatud ühtse turu tõrgeteta
toimimisele, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist varasemas etapis ja põhjalikumalt kui
otsest maksustamist.
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EESMÄRGID

ELi maksupoliitika strateegiat selgitatakse komisjoni teatises „Euroopa Liidu maksupoliitika
– tulevaste aastate prioriteedid” (COM(2001)0260). Iga liikmesriik võib eeldusel, et ta järgib
ELi eeskirju, valida maksusüsteemi, mida ta peab kõige asjakohasemaks. Selles raamistikus on
ELi maksupoliitika peamised prioriteedid piiriülese majandustegevuse maksutõkete kaotamine,
võitlus kahjustava maksukonkurentsi[1] vastu ja maksuametite tihedama koostöö edendamine
kontrolli tagamisel ja pettusevastases võitluses. Ulatuslikum maksupoliitika kooskõlastamine
tagaks selle, et liikmesriikide maksupoliitika toetab ELi laiemaid poliitikaeesmärke, mis viimati
esitati aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias „Euroopa 2020”.

SAAVUTUSED

Komisjoni avaldatavates maksuvaldkonna tegevusaruannetes[2] tutvustatakse ELi saavutusi ja
lahendamist vajavaid maksuküsimusi. Viimati esitatud aruandes (2013) käsitletakse otsest ja
kaudset maksustamist, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist, maksualast
kooskõlastamist, maksualase riigiabi otsuseid ja rikkumismenetlusi.
Komisjoni teatises piiriüleste maksutõkete kõrvaldamise kohta ELi kodanike hüvanguks
(COM(2010)0769) tuuakse välja kõige tõsisemad maksuprobleemid, millega ELi kodanikud
piiriülestes olukordades kokku puutuvad (nt diskrimineerimine, topeltmaksustamine, raskused
maksutagastuse sissenõudmisel ja raskused teabe saamisel välismaiste maksueeskirjade kohta).
Äriühingute maksustamise, käibemaksu, aktsiisi ja automaksude osas on juba võetud teatavaid
kooskõlastatud meetmeid maksutõkete ja ebatõhususe vastu. Meetmeid on võetud ka maksudest
kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks hoiuste intresside maksustamise direktiivi (2003/48/EÜ)
ja direktiividega, millega nähakse ette maksuametite vaheline vastastikune abi. Ka komisjon
on muutunud proaktiivsemaks õiguslike meetmete võtmisel, kui liikmesriikide siseriiklikud
maksueeskirjad või maksustamistavad ei ole kooskõlas aluslepinguga.
Olulised kaudse maksustamise alased poliitikaalgatused on roheline raamat käibemaksu
tuleviku kohta (COM(2010)0695) koos sellele järgnenud teatisega käibemaksusüsteemi
uuendamise kohta (COM(2011)0851), ettepanek võtta vastu direktiiv, millega muudetakse
energia maksustamise direktiivi (2003/96/EÜ) eesmärgiga muuta energia maksustamine ELis
arukamaks (COM(2011)0169), koos sellele lisatud teatisega (COM(2011)0168), direktiiv
1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise
eest, komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv sõiduautodega seotud maksude kohta
(COM(2005)0261), direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ning
arvukad üksikud aktsiisi (nt alkoholi-, tubaka- ja energiaaktsiisi) puudutavad õigusaktid.
Poliitiline tegevus otsese maksustamise valdkonnas on peamiselt keskendunud äriühingute
maksustamise ühtlustamisele haldusabi direktiivi (77/799/EMÜ), sissenõudmise direktiivi
(76/308/EMÜ), ühinemisdirektiivi (90/434/EMÜ), emaettevõtjate ja tütarettevõtjate direktiivi
(90/435/EMÜ), topeltmaksustamise kõrvaldamise vahekohtukonventsiooni (90/436/EMÜ)
ning intressimaksete ja litsentsitasude direktiivi (2003/49/EÜ) kaudu ning ettepaneku
kaudu ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta, millega
kehtestatakse ELis tegutsevatele äriühingutele ühtsed eeskirjad maksustatava kasumi
arvutamiseks (COM(2011)0121). Märkimisväärsed meetmed üksikisikute maksustamise
valdkonnas on hoiuste intresside maksustamise direktiiv (2003/48/EÜ), teatis dividendide

[1]Vt nõukogu käitumisjuhendi töörühma 23. novembri 1999. aasta aruannet majandus- ja rahandusküsimuste
nõukogule käitumisjuhendi (äriühingute maksustamine) kohta (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
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maksustamise kohta (COM(2003)0810), teatis maksutõkete kõrvaldamise kohta ametipensioni
piiriülesel tagamisel (COM(2001)0214), ettepanek kehtestada finantstehingute maks
(COM(2011)0594) ning direktiiv 2008/7/EÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta.
Euroopa Kohus on teinud arvukaid otsuseid ELi kodanike otsese maksustamise kohta.
ELi tegevuskavas suurt tähtsust omav maksupoliitiline küsimus on võitlus maksudest
kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu, mille komisjon on seadnud prioriteediks[3].
Võitlus maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu hõlmab nii otsest maksustamist
(eelkõige kahjulike maksumeetmete vastu võitlemise meetmed) kui ka kaudset maksustamist
(tasumata käibemaks). Seejuures tuginetakse eelkõige teabe jagamisele. ELis jääb igal aastal
maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõttu saamata umbes triljon eurot
maksutulu ning see ohustab ausat konkurentsi ja seetõttu jäävad riikidel saamata väga
suured tulud. Komisjon on võtnud maksupettuse vastu võitlemiseks vastu tegevuskava
(COM(2012)0722) ning kaks soovitust, millest üks käsitleb agressiivset maksuplaneerimist
(C(2012)8806) ja teine hea maksuhaldustava kohaldamise julgustamist (C(2012)8805). See
toimus järelmeetmena 2012. aasta juuni teatisele konkreetsete viiside kohta, kuidas tugevdada
võitlust maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu (COM(2012)0351).
Nõukogu võttis 2013. aasta mais vastu järeldused maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste
kohta[4], rõhutades vajadust teha ühiseid jõupingutusi riiklikul, ELi ja ülemaailmsel tasandil
ning kinnitades toetust G8s, G20s ja OECDs toimuvale tööle automaatse teabevahetuse
alal. Samaaegselt arutas nõukogu ka hoiuste intresside maksustamise direktiivi läbivaatamist,
et laiendada selle kohaldamisala kõigile hoiuseliikidele ning intressi teenivatele toodetele.
Nõukogu võttis 24. märtsil 2014. aastal vastu direktiivi, millega muudetakse ELi hoiuste
intresside maksustamise direktiivi (2003/48/EÜ). Muudetud direktiiviga laiendatakse kehtivate
eeskirjade kohaldamisala, et kõrvaldada teatavad lüngad, tugevdades hoiuste intresse
puudutava teabe vahetamist käsitlevaid ELi eeskirju ning võimaldades liikmesriikidel võidelda
tulemuslikumalt maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu. Liikmesriikidel on aega
kuni 1. jaanuarini 2016. aastal, et võtta vastu direktiivi nõuete täitmiseks vajalikud siseriiklikud
õigusaktid.
ELi äriühingu tulumaksu eeskirjade tugevdamine agressiivse maksuplaneerimise valdkonnas
(siirdehindade tehingud, grupisisesed maksed), kahjustava maksukonkurentsi ennetamine ja
käibemaksukuulekuse parandamine võivad aidata kõrvaldada maksualaseid lünkasid. Neid
lünkasid käsitletakse ELi õigusloome protsessis. Edusamme tehakse näiteks grupisiseste
maksete käsitamisel maksustamisel ja siirdehindade tehingute käsitamisel[5]. Äriühingu
tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kehtestamine võimaldab kaotada
mitmed maksuplaneerimisvõimalused koos suurema osa maksutõketega, mis mõjutavad ühtse
turu majanduslikku tõhusust. See ettepanek on olnud läbirääkimiste laual juba kolm aastat ilma
igasuguste edusammudeta. Siiski eeldatakse selle uuesti käsile võtmist reageeringuna muredele,
mis on tekkinud seoses maksualaste eelotsuste kasutamisega hargmaiste ettevõtjate kasuks.
Rahvusvahelisel tasandil on tehtud edusamme teabe jagamisel. 29. oktoobri 2014. aasta
kokkuleppes OECD uue automaatse teabevahetuse ühise standardi varase kohaldamise kohta
on ette nähtud, et allakirjutanute (50 riiki, sealhulgas 28 ELi liikmesriiki) poolt alates 31.
detsembrist 2015. aastal kogutava teabe vahetamine algab 2018. aasta asemel 2017. aastal.
USA 2010. aasta välismaiste kontode maksukuulekuse seadus (FATCA) sisaldab elemente,

[3]Vt Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri ja asepresidendi Timmermansi 12. novembri 2014. aasta kirja nõukogu
eesistujale ja Euroopa Parlamendi presidendile.
[4]Nõukogu dokument 9405/13.
[5]Näiteks nõukogu 8. juuli 2014. aasta direktiivis 2014/86/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/96/EL eri
liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (grupisiseste maksete
käsitamine maksustamisel).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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mis sarnanevad OECD standardis sisalduvatega. ELi liikmesriigid hakkavad kohaldama
automaatset teabevahetust 2017. aastal muudetud halduskoostöö direktiivi alusel, mille eesmärk
on võtta ELi õigusesse üle automaatse teabevahetuse ühine OECD standard, nagu lepiti kokku
nõukogus 14. oktoobril 2014. aastal. ELi hoiuste intresside maksustamise direktiivi sätted
on piiratumad ning selle direktiivi kohaldamine peatatakse siis, kui alustatakse automaatse
teabevahetuse kohaldamist.
G20/OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava raames
tegeletakse riiklike maksusüsteemide lünkadega, mida hargmaised ettevõtjad kasutavad ära
maksude maksmise vältimiseks või oma maksustatava tulu vähendamiseks.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on maksustamist käsitlevaid komisjoni programme üldjoontes toetanud.
Euroopa Parlament on eri raportites tunnistanud, et maksukonkurents võib iseenesest olla
mõjus vahend kõrgete maksumäärade vähendamiseks ning võib aidata halduskoormust
vähendada, konkurentsivõimet tõsta ning Euroopa sotsiaalset mudelit ajakohastada.
Paljudes valdkondades on tuvastatud vajadus võtta ELi tasandi meetmeid, mis hõlmavad
diskrimineerimise, topeltmaksustamise ja bürokraatlike takistuste kõrvaldamist, üleminekut
lõplikule käibemaksusüsteemile, mille puhul kohaldatakse täielikult päritoluriigi põhimõtet,
ning põhimõtte „saastaja maksab” toetamist energia maksustamisel.
Ühehäälsuse nõude säilitamine kõigi maksustamist puudutavate otsuste puhul teeb ELi jaoks
vajaliku maksude koordineerimise taseme saavutamise raskeks ja komisjon esitas ettepanekud
hakata teatavate maksustamise aspektide puhul kasutama kvalifitseeritud häälteenamusega
hääletamist. Liikmesriigid ei olnud aga nende ettepanekutega nõus.
Euroopa Parlament võttis 2. veebruaril 2010. aastal vastu raporti heade maksuhaldustavade
edendamise kohta[6], milles ta toetas vastutustundlikku maksupoliitikat, läbipaistvust ning
teabevahetust kõigil tasanditel (riiklikul, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil) ja õiglast
maksukonkurentsi.
12. detsembril 2013. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni nõudmise
kohta kehtestada ELis mõõdetavad ja siduvad kohustused maksudest kõrvalehoidumise
ja maksustamise vältimisega võitlemiseks[7], võttes aluseks komisjoni tegevuskava
maksupettuste vastu võitlemiseks. Euroopa Parlament tundis heameelt komisjoni jõupingutuste
üle intensiivistada maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise ning agressiivse
maksuplaneerimise vastast võitlust, et vähendada maksutulu puudujääki.
25. märtsil 2015. aastal võttis Euroopa Parlament vastu majandus- ja rahanduskomisjoni
koostatud resolutsiooni 2014. aasta maksuraporti kohta[8]. Resolutsioonis toodi esile ELi
maksupoliitika kolm prioriteetset valdkonda: i) siseturu eeliste suurendamine maksupoliitika
kaudu, ii) võitlus maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise, agressiivse maksuplaneerimise ja
maksuparadiiside vastu ning iii) toimiva maksustamise koordineerimise edendamine pikaajalise
kasvule suunatud majanduspoliitika huvides.
Resolutsioonis väljendati heameelt automaatse teabevahetuse kokkuleppe üle ja nõuti
pangasaladuse täielikku kaotamist ELis alates 2015. aasta juunist. Selles nõuti ühtlasi
maksukokkulepete sõlmimist ka kolmandate riikidega enne 30. juunit 2015. aastal ning

[6]ELT C 341, 16.12.2010, lk 29.
[7]Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0593.
[8]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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kooskõlastatud tegevust ELi tasandil, et jätkata kolmandate riikide suhtes läbipaistvuse
standardite kohaldamist, lisades need standardid tulevastesse kaubanduslepingutesse.
Dario Paternoster
05/2016
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