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OTSENE MAKSUSTAMINE EHK FÜÜSILISTE
ISIKUTE JA ÄRIÜHINGUTE MAKSUSTAMINE

Otsese maksustamise valdkond on Euroopa Liidu õigusaktidega otseselt reguleerimata.
Mitmete direktiivide ja Euroopa Kohtu lahenditega on aga äriühingute ja füüsiliste isikute
maksustamiseks ühtlustatud norme siiski kehtestatud. Peale selle on koostatud teatisi, milles
on rõhutatud, et maksudest kõrvalehoidumist ja topeltmaksustamist tuleb tingimata vältida.
Poliitiline arutelu käib ka maksualaste siduvate eelotsuste üle, mis teatavates liikmesriikides
on vastu võetud suurte äriühingute kohta ja mis võivad moonutada konkurentsi.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu lepingus ei ole otseste maksude valdkonna seadusandlikku pädevust
selgesõnaliselt sätestatud. Äriühingute maksustamist käsitlevate õigusaktide alus on tavaliselt
Euroopa Liidu toimimise leping (ELi toimimise lepingu) artikkel 115, mille kohaselt võib
liit kehtestada direktiive liikmesriikide niisuguste õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks,
mis mõjutavad otseselt siseturgu, ning milles on ette nähtud ühehäälne otsustamine ja
konsulteerimismenetlus.
ELi toimimise lepingu artiklis 65 (kapitali vaba liikumine) on liikmesriikidel lubatud eristada
maksumaksjaid nende elukoha või nende kapitali investeerimise koha põhjal. 1995. aastal
otsustas Euroopa Liidu Kohus aga (kohtuasi C-279/93), et maksude ja sotsiaalkindlustuse
valdkonnas on otseselt kohaldatav ELi toimimise lepingu artikkel 45; artiklis on sätestatud, et
töötajate liikumisvabadus „nõuab igasuguse kodakondsusel põhineva […] diskrimineerimise
kaotamist nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul“. ELi
toimimise lepingu artiklitega 110–113 kohustatakse liikmesriike alustama läbirääkimisi, et
topeltmaksustamine ELis kaotada. ELi toimimise lepingu artikliga 55 keelatakse liikmesriikide
kodanike diskrimineerimine äriühingute kapitalis osalemisel. Enamik otsese maksustamise
eeskirju on aga kehtestatud väljaspool ELi õigust. Piiriüleste tuluvoogude maksustamise
tagab nii liikmesriike kui ka kolmandaid riike hõlmav ulatuslik kahepoolsete maksulepingute
võrgustik.

EESMÄRGID

Kaks konkreetset eesmärki on tõkestada maksudest kõrvalehoidumist ja kaotada
topeltmaksustamine. Üldiselt on äriühingute maksustamise teatav ühtlustamine õigustatud,
sest see aitab vältida konkurentsi moonutamist (eelkõige investeerimisotsuste puhul) ja
maksukonkurentsi ning vähendada raamatupidamises manipuleerimise võimalusi.



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 2

SAAVUTUSED

A. Äriühingute maksustamine
Äriühingu tulumaksu ühtlustamise ettepanekuid on arutatud juba mitukümmend aastat (1962.
aasta Neumarki aruanne, 1970. aasta van den Tempeli aruanne, 1975. aasta direktiivi ettepanek
maksumäärade ühtlustamise kohta 45 % ja 55 % vahel). 1980. aastal tõdes komisjon,
et maksumäärasid ühtlustada tõenäoliselt ei õnnestu (COM(80) 0139), ning keskendus
siseturu väljakujundamise meetmetele. Äriühingute maksustamist käsitlevates 1990. aasta
suunistes (SEC(90) 0601) võeti vastu kolm järgmist ettepanekut: ühinemisdirektiiv 90/434/
EMÜ (praegune direktiiv 2009/133/EÜ), ema- ja tütarettevõtjaid käsitlev direktiiv 90/435/
EMÜ (praegune direktiiv 2011/96/EL) ning vahekohtu konventsioon (90/436/EMÜ). See, mis
toimus 1991. aastal esitatud ettepanekuga direktiivi kohta, mis käsitleb eri liikmesriikides
ema- ja tütarettevõtjate vahel tasutud intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatavat
ühtset maksustamissüsteemi, on hea näide sellest, et sageli kulgevad liikmesriikidega peetavad
läbirääkimised väga visalt. Nimelt võttis komisjon vaatamata muudatusele ja Euroopa
Parlamendilt heakskiidu saamisele ettepaneku tagasi, sest nõukogus ei suudetud üksmeelt
saavutada. Monti paketi raames esitati 1998. aastal uus versioon, mis võeti lõpuks direktiivina
2003/49/EÜ vastu.
1991. aastal loodi sõltumatutest ekspertidest koosnev Rudingu komisjon, kelle aruandes
soovitati vastu võtta tegevuskava, mille eesmärk oli kaotada topeltmaksustamine, ühtlustada
äriühingu tulumaksu määrasid ja tagada liikmesriikide poolt investeeringute toetamiseks
tehtavate eri maksusoodustuste täielik läbipaistvus. Komisjon esitas mitu ettepanekut, mis võeti
hiljem tagasi.
1996. aastal võttis komisjon kasutusele uue maksustamiskäsitluse. Äriühingute maksustamise
valdkonnas oli tähtsaim saavutus äriühingute maksustamise käitumisjuhend, mille nõukogu
võttis resolutsioonina vastu 1998. aastal. Nõukogu moodustas ka käitumisjuhendi töörühma
(Primarolo rühm), kelle ülesandeks sai uurida äriühingute ebaõiglase maksustamise
juhtumeid. Rühm tegi kindlaks 66 maksutava, mis tuli viie aasta jooksul kaotada.
2001. aastal koostas komisjon Euroopa Ühenduses äriühingute maksustamise kohta
analüütilise uuringu (SEC(2001) 1681). Sellele lisatud komisjoni teatises (COM(2001)
0582) märgiti, et äriühingute jaoks on suurim probleem see, et nad peavad siseturul
täitma eri liikmesriikide eeskirju. Komisjon pakkus äriühingutele ELis toimuva äritegevuse
konsolideeritud maksubaasi loomiseks välja mitu lahendust: koduriigipõhine maksustamine,
vabatahtlik ühtne konsolideeritud maksubaas, Euroopa äriühingu tulumaks ning kohustuslik
ja täielikult ühtlustatud maksubaas. 2004. aastal moodustati töörühm, kelle töötulemusi võeti
arvesse komisjoni ettepanekus (COM(2011) 0121). Kavandatud äriühingu tulumaksu ühtne
konsolideeritud maksubaas tähendaks seda, et äriühingud saaksid maksutagastustaotluste
esitamiseks kasutada üht keskset kohta. Samuti on äriühingutel võimalik kogu ELis teenitud
kasumit ja tekkinud kahjumit konsolideerida. Äriühingu tulumaksu jaoks riigisiseste määrade
kehtestamine jääks täielikult liikmesriikide pädevusse. Euroopa Parlamendi võttis oma
seadusandliku resolutsiooni selle kohta vastu 2012. aasta aprillis. Nõukogus peetavatele
läbirääkimistele uue hoo andmiseks esitas komisjon 2015. aasta juunis strateegia, mille
alusel esitada 2016. aastal äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta
uus ettepanek. Komisjon otsustas kaheetapilise menetluse kasuks ning lahutas ühtse
maksubaasi ja konsolideerimise üksteisest ja esitas kaks omavahel seotud seadusandlikku
ettepanekut: ühe äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi ja teise äriühingu tulumaksu ühtse
konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta. Kuigi selle kohaselt oleks äriühingu tulumaksu
ühtne konsolideeritud maksubaasi kehtestamine kohustuslik, nähtaks ka ette sätted, kuidas

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1497602882502&uri=CELEX%3A52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX%3A52016PC0683
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX%3A52016PC0683
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kehtestada see järk-järgult. Uues ettepanekus, mida on muudetud nii, et selles saaks arvesse
võtta OECD töö tulemusi, võiks ühtlasi ette näha, et maksustamise vältimise probleemi
lahendamiseks kaotatakse eri riikide süsteemide vahel õiguslikud tühimikud, tänu millele ei
oleks enam võimalik maksude vältimisel levinud tavasid kasutada.
B. Õiglane maksustamine, maksusüsteemi läbipaistvus ning maksustamise vältimise ja
kahjuliku maksukonkurentsi vastu võitlemine
2008. aastal alguse saanud finantskriisi ajal hakati tähelepanu pöörama maksustamise vältimise
vastasele võitlusele ja äriühingute võrdsele maksustamisele. Üheks võimaluseks neid eesmärke
saavutada peetakse läbipaistvuse suurendamist, mida näitas 18. märtsil 2015. aastal esitatud
maksustamise läbipaistvust käsitlev õigusaktide pakett, mis sisaldas nõukogu direktiivi
maksualaseid eelotsuseid puudutava teabe automaatse liikmesriikidevahelise vahetuse kohta
(direktiiv (EL) 2015/2376) ning teatist maksustamise läbipaistvuse kohta, et võidelda
maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu (COM(2015)0136). 2015. aastal
võttis komisjon vastu Euroopa Liidu õiglase ja tõhusa äriühingute maksustamise süsteemi
tegevuskava (COM(2015)0302), mis sisaldab sätteid selle kohta, kuidas ELi äriühingute
maksustamist reformida, et võidelda maksualaste kuritarvitustega, tagada jätkusuutlikud tulud
ning parem ettevõtluskeskkond siseturul. 2016. aasta jaanuaris esitas komisjon maksustamise
vältimise vastaste meetmete paketi, mis sisaldas nõukogu direktiivi ettepanekut, millega
nähakse ette otseselt siseturu toimimist mõjutava maksustamise vältimise vastased eeskirjad
(COM(2016) 0026). Nõukogu võttis selle direktiivi vastu 2016. aasta juulis. 2016. aasta
aprillis esitas komisjon ettepaneku direktiivi 2013/34/EL muutmiseks seoses tulumaksualase
teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt. Ettepaneku kohaselt peavad
rahvusvahelised ettevõtjad (kelle konsolideeritud käive on vähemalt 750 miljonit eurot) teatava
osa teabest, mille nad esitavad maksuhaldurile, avalikustama.
Liikmesriikide maksusüsteemid peavad olema kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Seoses
sellega, et komisjon uurib teatavate äriühingute kohta tehtud maksualasid eelotsuseid,
moodustas Euroopa Parlament maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või
mõjuga meetmete ajutise erikomisjoni (TAXE) ja seejärel erikomisjoni TAXE 2. Erikomisjoni
TAXE 2 volitused lõppesid 2016. aasta augustis.
C. VKEde maksustamine
Alates 2001. aastast on komisjon rakendanud koduriigipõhise maksustamise põhimõtet, mille
kohaselt võivad VKEd arvutada oma kasumit (k.a teistes liikmesriikides teenitud kasumit)
vastavalt neile tuttavatele, päritoluriigis kehtivatele eeskirjadele. Tööd alustas piiriülese
riskikapitali maksutõkete kõrvaldamist käsitlev eksperdirühm, kes esitas oma aruande 2010.
aastal.
D. Füüsiliste isikute maksustamine
1. Tulumaks
Nende inimeste maksustamine, kes töötavad või saavad pensioni ühes liikmesriigis, kuid kes
elavad või kel on ülalpeetavaid perekonnaliikmeid teises liikmesriigis, on alati probleem olnud.
Kahepoolsete kokkulepetega on üldjuhul võimalik topeltmaksustamist vältida, kuid need ei
ole lahendanud selliseid küsimusi nagu töökohariigis saadud sissetuleku suhtes elukohariigis
kehtivate eri maksusoodustuste kohaldamine. Residentide ja mitteresidentide võrdse kohtlemise
tagamiseks esitas komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv tulumaksusätete ühtlustamise kohta
seoses töötajate liikumisvabadusega (COM(1979) 0737), mille kohaselt oleks maksustamine
toimunud üldjuhul elukohariigis. Kuna nõukogu lükkas ettepaneku tagasi, võeti see tagasi ja
komisjon esitas mitteresidentide sissetuleku maksustamise põhimõtete kohta kõigest soovituse.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0136
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/home.html
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Peale selle algatati teatavate liikmesriikide vastu mittekodanikest töötajate diskrimineerimise
tõttu kohtumenetlusi. Euroopa Kohus otsustas 1993. aastal (kohtuasi C-112/91), et liikmesriik
ei tohi ELi teise liikmesriigi kodanikku kohelda otseste maksude kohaldamisel oma riigi
kodanikest halvemini (kohtuasi C-279/93). Seega võib öelda, et üldiselt on füüsiliste isikute
otsese maksustamise valdkonda ühtlustatud seadusandlike ettepanekute asemel pigem Euroopa
Liidu Kohtu otsuste kaudu. 2016. aastal võttis komisjon vastu ettepaneku võtta vastu direktiiv
(COM(2016) 0686), millega parandada Euroopa Liidus topeltmaksustamisega seotud vaidluste
lahendamise mehhanisme.
2. Mitteresidentidele makstud panga- ja muude intresside maksustamine
Üldjuhul peavad maksumaksjad intressitulu deklareerima. Tegelikkuses on aga kapitali vaba
liikumise ja pangasaladuse tõttu võimalik maksudest kõrvale hoiduda. Mõned liikmesriigid
peavad intressitulult maksu kinni. Kui aga Saksamaa kehtestas 1989. aastal sellise maksu
tagasihoidliku, 10% määraga, hakati kapitali massiliselt Luksemburgi üle kandma, mistõttu
tuli Saksamaal kehtestatud maksu kogumine peatada. Samal aastal esitas komisjon ettepaneku
intressitulult kinnipeetava 15% määraga maksu ühtse süsteemi kohta, kuid võttis selle
tagasi ja asendas uue ettepanekuga, mille eesmärk oli hoiuseintresside tõhusa maksustamise
miinimumtase (20% maksumäär). Pärast pikki läbirääkimisi jõuti kompromissile ja nõukogu
direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta võeti vastu. Vahepeal asendati
see põhjalikuma direktiiviga 2014/107/EL, milles nähakse koos direktiiviga 2011/16/EL ette
maksuametite vaheline ulatuslik teabevahetus.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Maksustamist käsitlevate ettepanekute puhul piirdub Euroopa Parlamendi roll üldjuhul
nõuandemenetlusega. Euroopa Parlamendi resolutsioonides on komisjoni ettepanekuid
äriühingute ja füüsiliste isikute otsese maksustamise kohta enamasti toetatud, ent parlament on
soovitanud kohaldamisala laiendada.
Euroopa Parlament tegeleb ka iga-aastaste maksuraportitega. Neist esimene, mille koostamiseks
korraldati seminar, võeti vastu 2012. aasta veebruaris (2011/2271(INI)). Selles käsitletakse
eelkõige topeltmaksustamise küsimusi. 2013. aasta raportis käsitletakse maksude ja
majanduskasvu ning maksustamise koordineerimise teemasid (2013/2025(INI)). 2015. aasta
raportis mõistetakse hukka agressiivne maksupoliitika ning pooldatakse ühist käsitlust, millega
võidelda maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu tõhusamalt ning tagada ühtse turu
korrektseks toimimiseks parem raamistik (2014/2144(INI)).
Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni
töö põhjal võttis Euroopa Parlament vastu kaks resolutsiooni (TAXE ja TAXE 2).
Pärast Panama dokumentide lekkimist moodustas Euroopa Parlament 2016. aastal rahapesu,
maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel
ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni.
Dražen Rakić
11/2017
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