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KAUDSED MAKSUD

Kaudsete maksude hulka kuuluvad käibemaks ning alkoholi-, tubaka- ja energiaaktsiis. Ühist
käibemaksusüsteemi kohaldatakse üldiselt ELis kasutamiseks või tarbimiseks ostetavate
või müüdavate kaupade ja teenuste suhtes. Aktsiisiga maksustatakse teatavate konkreetsete
toodete müüki või kasutamist. ELi seadusandlik tegevus on suunatud käibemaksualaste
õigusaktide kooskõlastamisele ja ühtlustamisele ning alkoholi-, tubaka- ja energiaaktsiiside
ühtlustamisele, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine.

1. KÄIBEMAKS

A. Õiguslik alus
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 113.
B. Areng
Käibemaksu ühtlustamine on toimunud mitmes etapis, eesmärgiga saavutada EÜ-siseses
kaubanduses läbipaistvus. Aastal 1970 tehti otsus rahastada Euroopa Majandusühenduse
eelarvet ühenduse omavahenditest. Need pidid hõlmama makseid, mis põhinevad
käibemaksuosal ja mis saadakse ühtlustatud viisil kindlaks määratava maksubaasi alusel ühise
maksumäära kohaldamisel. Aastal 2007 vastu võetud käibemaksudirektiiviga 2006/112/EÜ
kodifitseeriti kõik tehtud muudatused ühte õigusakti.
Aastal 1985 avaldas komisjon siseturgu käsitleva valge raamatu (COM(1985)310), mille III
osas käsitleti maksutõkete kaotamist. Tegutsemisvajadus käibemaksu valdkonnas oli tingitud
sihtkoha põhimõttest.
C. Tulemused
1. Käibemaksusüsteem
a. Üleminekusüsteem
Aastal 1987 tegi komisjon ettepaneku minna üle nn päritolukoha põhimõttele, mille
kohaselt oleksid liikmesriikidevahelised tehingud maksustatud juba päritoluriigis vastavalt
selle riigi määrale ja ettevõtjad saanuks selle sisendkäibemaksuna maha arvata. Komisjon
tegi lisaks ettepaneku luua kliiringsüsteem, et suunata päritoluriikides kogutud käibemaks
ümber riikidele, kus toimub tarbimine. Need ettepanekud osutusid aga liikmesriikide jaoks
vastuvõetamatuteks. Alternatiivse lahendusena pakkusid nad välja sihtkoha põhimõtte tehingute
puhul, mis hõlmavad käibemaksukohustuslaseks registreeritud ettevõtjaid, ja see sai aluseks
üleminekusüsteemile, mis jõustus 1993. aastal (direktiivid 91/680/EMÜ ja 92/111/EMÜ).
b. Teostatav strateegia süsteemi parandamiseks
Alates 2000. aastast hakkas komisjon tookordse üleminekukorralduse parandamiseks meetmeid
võtma. ELi keskne käibemaksualane õigusakt on praegu käibemaksudirektiiv 2006/112/EÜ.
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Sellele järgnesid 2008. aastal direktiiv 2008/8/EÜ ja direktiiv 2008/9/EÜ. Nende kohaselt tuleb
käibemaks ettevõtetevahelistelt teenustelt tasuda teenuse osutamise riigis.
Aastal 2005 loodi alus ELi eeskirjade ühtlasemaks kohaldamiseks (rakendusmäärus (EL) nr
282/2011). Kõik liikmesriigid said võimaluse kohaldada käibemaksustamise lihtsustamiseks
erieeskirju. Määruse (EÜ) nr 37/2009 (halduskoostöö kohta käibemaksu valdkonnas, et võidelda
ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega) vastuvõtmine parandas süsteemi.
2. Käibemaksumäärad
Direktiiviga 92/77/EMÜ nähti ette hariliku maksumäära miinimumtase 15%, mis vaadatakse
läbi iga kahe aasta tagant. Hiljem pikendas nõukogu miinimumtaseme kehtivust 2017.
aasta lõpuni. Vähendatud käibemaksumäärad on aga korduvalt põhjustanud liikmesriikide
vahel lahkhelisid. Sellele vaatamata võeti vastu direktiiv 2009/47/EÜ vähendatud
käibemaksumäärade kohta, mida kohaldatakse kohapeal osutatavate töömahukate teenuste
suhtes. 2016. aastal võttis komisjon vastu nõukogu direktiivi ettepaneku, mis nägi ette
elektrooniliselt levitatavate väljaannete suhtes samade käibemaksumäärade kohaldamise, mida
liikmesriigid praegu kohaldavad trükitud väljaannete suhtes. Parlament kiitis komisjoni
ettepaneku heaks 2017. aasta juunis.
3. Praegune areng
Aastal 2010 avaldas komisjon rohelise raamatu käibemaksu tuleviku kohta (COM(2010)0695).
Eesmärk oli algatada mõttevahetus käibemaksusüsteemi üle. 2012. aastal moodustas komisjon
käibemaksu eksperdirühma (edaspidi „käibemaksukomitee”), kes avaldab korrapäraselt
suuniseid.
7. aprillil 2016 esitas komisjon tegevuskava ELi käibemaksusüsteemi ajakohastamiseks.
Tegevuskava hõlmab tulevase ühtse Euroopa käibemaksusüsteemi põhimõtteid, lühiajalisi
meetmeid käibemaksupettuste vastu võitlemiseks, kavasid vähendatud käibemaksumäärade
muutmiseks ja ettepanekuid käibemaksueeskirjade lihtsustamiseks ning selles tehakse teatavaks
käibemaksupakett meetmetega, mille eesmärk on lihtsustada VKEde tegevust. Kesksel kohal
on ettepanek hakata kaupade piiriülesel tarnimisel kasutama sihtriigis maksustamise põhimõtet.
Selle kohaselt peaks käibemaksu maksma eksportija selles liikmesriigis, kuhu kaup tarnitakse.
Esimese sammuna peaks see kehtima ainult ettevõtetevaheliste tarnete puhul. Samuti näeb
tegevuskava ette kaks varianti paindlikkuse võimaldamiseks vähendatud käibemaksumäärade
kehtestamisel liikmesriikide poolt.
2017. aastal esitab komisjon terve rea tegevuskavast tulenevaid seadusandlikke ettepanekuid,
sealhulgas ettepanek piiriülese kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi kohta ja ettepanek
käibemaksumäärade reformimise kohta.
D. Euroopa Parlamendi roll
Vastavalt käibemaksu käsitlevatele liidu õigusaktidele piirdub Euroopa Parlamendi roll
konsulteerimisega. Aastal 2014 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni komisjoni
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/
EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, standardse käibedeklaratsiooni osas (hiljem võeti
see tagasi). 24. novembril 2016 võttis parlament vastu komisjoni tegevuskava käsitleva
resolutsiooni, milles väljendati heameelt kavatsuse üle pakkuda välja lõplik käibemaksusüsteem
ja täiendavad meetmed pettuste vastu võitlemiseks.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0138
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2. ALKOHOLI-, TUBAKA- JA ENERGIAAKTSIIS

A. Õiguslik alus
ELi toimimise lepingu artikkel 113 ning energia maksustamist silmas pidades ELi toimimise
lepingu artikkel 192, et saavutada ELi toimimise lepingu artiklis 191 seatud eesmärgid.
B. Eesmärgid
Aktsiisimaksu määrad ja struktuur erinevad liikmesriigiti ja mõjutavad konkurentsi. Väga
suured erinevused konkreetsele tootele kehtestatud maksude vahel võivad kaasa tuua maksudest
tingitud kaupade liikumise, tulude vähenemise ja pettuse. Alates 1970. aastate algusest on
püütud ühtlustada nii aktsiisi struktuuri kui ka määrasid, kuid seda on saatnud vähene edu.
C. Tulemused
1. Üldreeglid
Direktiiviga 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, kehtestatakse aktsiisikauba
maksustamise üldine kord, et tagada kaupade vaba liikumine ja seega ELi siseturu nõuetekohane
toimimine.
2. Alkohol
Alkoholi maksustamise põhimõtteline küsimus seisnes selles, mil määral erinevad tooted
üksteisega konkureerivad. Komisjon (COM(79)0261) ja Euroopa Liidu Kohus (kohtuasi
170/78, EKL 1985) on seisukohal, et kõik alkohoolsed joogid on asendatavad ja üksteisega
konkureerivad tooted. Alles 1992. aastal võeti vastu direktiiv 92/83/EMÜ, milles on määratud
kindlaks see, milliste toodete suhtes ja millise meetodi alusel aktsiisi kohaldatakse. Sellele
järgnesid kaks olulist direktiivi (92/84/EMÜ ja 92/83/EMÜ). Ettepanek direktiivi 92/84/EMÜ
(alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta) muutmiseks võeti 2015.
aasta märtsis tagasi, sest nõukogu ei suutnud selles kokkuleppele jõuda.
Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse (REFIT) platvormi raames hindas komisjon direktiivi
92/83/EMÜ ja esitas selle põhjal 2016. aasta oktoobris nõukogule raporti. Seejärel võttis
nõukogu vastu järeldused ning palus komisjonil korraldada vajalikud uuringud ja valmistada
ette võimalik seadusandlik ettepanek. Komisjon alustas ettevalmistava tööga 2017. aastal.
3. Tubakatooted
Tubakaaktsiisi põhistruktuur on koondatud ühte konsolideeritud direktiivi (2011/64/EÜ).
Vastupidiselt komisjoni algsetele ettepanekutele kehtestati ainult alammäärad. Maksustatavad
tubakatooted on jaotatud erinevatesse rühmadesse. Sigarettide puhul peavad maksud
moodustuma proportsionaalsest (ad valorem) määrast ja eriaktsiisist. Muude tubakatoodete
suhtes kehtestatakse väärtuseline (ad valorem) aktsiis, eriaktsiis või nn kombineeritud aktsiis.
Nii nagu alkoholiaktsiisi puhul, ilmnes ka tubakatoodete puhul REFIT-hinnangust, et on
võimalusi tubakatooteid käsitleva direktiivi läbivaatamiseks. Nõukogu palus komisjonil teha
ettevalmistused võimaliku seadusandliku ettepaneku esitamiseks.
4. Energiatooted (mineraalõlid, gaas, elekter, alternatiivenergia, lennukikütus)
Mineraalõlide aktsiiside põhistruktuur ühenduses kehtestati 1992. aastal. Nagu ka alkoholi ja
tubaka puhul kehtestati siinkohal vastupidiselt esialgsetele plaanidele (täielik ühtlustamine) vaid
alammäärad. Komisjoni 1997. aasta ettepanekud võeti vastu ulatuslike muudatustega (direktiiv
2003/96/EÜ, erandid direktiivides 2004/74/EÜ ja 2004/75/EÜ).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_676_en.pdf
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Aastal 2000 avaldatud komisjoni teatisest õhusõidukikütuse maksustamise kohta
(COM(2000)0110) tulenes üksnes see, et direktiiviga 2003/96/EÜ on tehtud kohustuslikuks
vabastada maksust energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks õhusõiduki kütusena, välja
arvatud eraviisilisteks lõbulendudeks. Siin toodi esimest korda sisse sätted, mis lubavad
liikmesriikidel maksustada riigisisesteks lendudeks mõeldud lennukikütust ja kahepoolsete
kokkulepete teel ühendusesisesteks lendudeks kasutatavat kütust.
Aastal 2001 esildati meetmed biokütuste kasutamise edendamiseks, sealhulgas võimalus
kohaldada vähendatud aktsiisimäära, ning need võeti 2003. aastal vastu direktiivina 2003/30/
EÜ.
5. Muude kütuste käibemaks
Aastal 2002 esitati ettepanek maagaasi ja elektrienergia suhtes kohaldatava käibemaksu kohta,
mille kohaselt on ettevõtete maksustamiskoht see koht, kus on ostja asukoht. Lõpptarbijate puhul
oleks see tarbimiskoht. Ka see ettepanek on praeguseks vastu võetud (direktiiv 2003/92/EÜ).
6. Uuemad algatused
Komisjoni viimane algatus oli energia maksustamise direktiivi ettepanek (COM(2011)0169),
mille eesmärk oli ajakohastada energiatoodete maksustamise eeskirju. Liikmesriigid oleksid
seeläbi saanud kõik oma maksustruktuurid niimoodi ümber korraldada, et maksukoorma
ülekandmisega töölt tarbimisele oleks aidatud kaasa majanduskasvule ja tööhõivele. Ettepanek
võeti 2015. aasta märtsis tagasi.
D. Euroopa Parlamendi roll
1. Alkoholi ja tubaka maksustamine
Oma 2002. aasta resolutsioonis ELi maksupoliitika kohta laitis parlament komisjoni
tubakaaktsiisi ja alkohoolsete jookide aktsiisi käsitlevat poliitikat ega nõustunud eelkõige
ülespoole ühtlustamisega. Aastal 2009 toetas parlament küll järkjärgulist maksude tõstmist
sigarettide ja muude tubakatoodete puhul, kuid mitte komisjoni esildatud ulatuses.
2. Mineraalõlide ja energia maksustamine
Oma 2002. aasta resolutsioonis maksupoliitika kohta oli parlament seisukohal, et „saastaja
maksab“ põhimõtet tuleb kohaldada laialdasemalt, eelkõige energiatoodete sektoris. Oktoobris
2002 esitas EP positiivse arvamuse biokütuseid käsitlevate ettepanekute kohta ja võttis vastu
muudatusettepanekud, mille eesmärk on neid ettepanekuid tugevdada. 2012. aastal võttis
parlament vastu resolutsiooni energia maksustamise direktiivi ettepaneku kohta, mis võeti
hiljem tagasi.
Dražen Rakić
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-136
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