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ÜLDINE MAKSUPOLIITIKA

Maksustamisõigus kuulub liikmesriikidele, kusjuures ELil on selles valdkonnas
üksnes piiratud pädevus. Kuna ELi maksupoliitika eesmärk on tagada ühtse turu
tõrgeteta toimimine, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist varem kui otsest
maksustamist. Võitlus maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu
muutus hiljuti poliitiliseks prioriteediks. Liikmesriigid peavad maksumeetmed võtma
vastu ühehäälselt. Euroopa Parlamendiga tuleb maksuküsimustes konsulteerida;
eelarvega seotud küsimustes on ta lausa kaasseadusandja.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise lepingu) maksusätete peatükk (artiklid
110–113), mis puudutab käibemaksu, aktsiisi ja teisi kaudseid makse käsitlevate
õigusaktide ühtlustamist; õigusaktide ühtlustamise peatükk (ELi toimimise lepingu
artiklid 114–118), mis hõlmab makse, millel on kaudne mõju siseturu loomisele,
koos fiskaalsätetega, mille suhtes ei kohaldata seadusandlikku tavamenetlust; muud
maksupoliitika seisukohast olulised sätted, mis käsitlevad isikute, teenuste ja kapitali
vaba liikumist (ELi toimimise lepingu artiklid 45–66), keskkonda (ELi toimimise lepingu
artiklid 191–192) ning konkurentsi (ELi toimimise lepingu artiklid 107–109).
Maksuküsimuste suhtes võib kohaldada ka tõhustatud koostööd (ELi toimimise
lepingu artiklid 326–334). ELi maksusätteid käsitlevate õigusaktide vastuvõtmise puhul
on oluline asjaolu, et nõukogu otsustab komisjoni ettepaneku üle ühehäälselt ja
Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse. Maksuvaldkonnas vastu võetud õigusnormid
hõlmavad direktiive, millega ühtlustatakse riigisiseseid sätteid, ning nõukogu otsuseid.
Kuna komisjon on veendunud, et kõigi maksustamisotsuste puhul ühehäälsuse
säilitamisega on raske saavutada sellist maksude kooskõlastamise taset, mida
Euroopa vajab, esitas ta ettepanekud võtta teatud maksude valdkonnas kasutusele
kvalifitseeritud häälteenamus. Liikmesriigid lükkasid need ettepanekud aga tagasi.
Otsene maksustamine tähendab maksude nõudmist 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 nõuta tulult ega varalt. See hõlmab
käibemaksu, aktsiisi, impordimakse ning energia- ja muid keskkonnamakse. Kuna
ELi maksusätete väljatöötamise eesmärk on tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine,
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käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist varasemas etapis ja põhjalikumalt kui
otsest maksustamist.

EESMÄRGID

ELi maksupoliitika strateegiat on selgitatud komisjoni teatises „Euroopa Liidu
maksupoliitika – tulevaste aastate prioriteedid“ ning hiljuti ka väljaandes „Maksundus:
siseturu ja majanduskasvu edendamine. Lihtsama, õiglasema ja tõhusama
maksustamise poole Euroopa Liidus“. Maksude kehtestamise, kaotamise või
kohandamise pädevus jääb liikmesriikidele. Iga liikmesriik võib eeldusel, et ta järgib ELi
norme, valida maksusüsteemi, mida ta peab kõige asjakohasemaks. Selles raamistikus
on ELi maksupoliitika peamised prioriteedid piiriülese majandustegevuse maksutõkete
kaotamine, võitlus kahjustava maksukonkurentsi ja maksudest kõrvalehoidmise
vastu ning maksuhaldurite tihedama koostöö edendamine kontrolli tagamisel ja
pettusevastases võitluses. Ulatuslikum maksupoliitika kooskõlastamine tagaks, et
liikmesriikide maksupoliitika toetab ELi laiemaid poliitilisi eesmärke, mis on esitatud
ühtse turu aktis. Peale selle on maksustamine üks peamisi poliitikavaldkondi, mida
jälgitakse Euroopa poolaasta – iga-aastase majanduspoliitika koordineerimise tsükli
– kaudu; mitmetes liikmesriikidele esitatud riigipõhistes soovitustes käsitletakse
korrapäraselt võitlust agressiivse maksuplaneerimise, maksudest kõrvalehoidmise või
maksustamise vältimise vastu.

ALGATUSED JA EDUSAMMUD

Komisjoni iga-aastases tegevusaruandes maksustamise kohta esitatakse ELi
saavutused ja maksuküsimused, mis vajavad veel käsitlemist. ELi institutsioonide
töökavas on endiselt tähtsal kohal võitlus maksustamise vältimise, maksudest
kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil. Peale
selle jätkatakse tööd selle nimel, et muuta äriühingute maksustamine ELis õiglasemaks
ja kohandada seda paremini tänapäevase digitaalmajandusega siseturul. Peamised
algatused on järgmised:
— maksustamise vältimise vastases direktiivis (mis võeti vastu 2016. aastal ja

mida muudeti 2017. aastal) nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate
maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad ning käsitletakse kolmandate
riikidega seotud hübriidseid ebakõlasid;

— maksustamisalase halduskoostöö direktiivi (DAC), mis võeti vastu 2011.
aastal maksuteabe vahetamise tõhustamiseks, on viimastel aastatel mitu
korda muudetud, viimati 22. märtsil 2021 DAC7-ga, mis aga ootab veel
rakendamist (vt allpool). Enne seda tehti viimased muudatused direktiiviga
DAC6, mis võeti vastu 25. mail 2018. See direktiiv sisaldab nõuet, et
vahendajad, nagu konsultandid, juristid või finantseerimisasutused, teavitaksid
teatud maksukokkulepetest kohalikke maksuhaldureid, kes peaksid seejärel
kogutud teavet vahetama automaatselt kogu ELi ulatuses;

— 15. juulil 2020 võttis komisjon vastu õiglase ja lihtsa maksustamise maksupaketi,
mis koosneb kolmest eraldiseisvast, kuid üksteist täiendavast algatusest: 1)
õiglase ja lihtsa maksustamise tegevuskava, mis toetab majanduse taastamist:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/procedure/ET/164839
https://eur-lex.europa.eu/procedure/ET/164839
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact/
https://ec.europa.eu/info/european-semester_et
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/eus-economic-governance-explained_en
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-8aca-01aa75ed71a1


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

25 algatust, mille komisjon peaks vastu võtma ja rakendama enne 2024.
aastat, et muuta maksustamine õiglasemaks, lihtsamaks ja paremini kohandatuks
kaasaegsele tehnoloogiale; 2) halduskoostöö direktiivi läbivaatamine (DAC7),
mille nõukogu võttis ametlikult vastu 22. märtsil 2021 ja mille eesmärk on
tagada, et liikmesriigid vahetaksid automaatselt teavet tulude kohta, mida
müüjad digiplatvormidel teenivad, olenemata sellest, kas platvorm asub ELis või
mitte; ettepanek halduskoostöö direktiivi täiendavaks läbivaatamiseks (DAC8), et
käsitleda krüptovarasid ja e-raha käsitlevat teabevahetust, mis on veel pooleli; ning
3) teatis hea maksuhaldustava kohta ELis ja mujal;

— 18. mail 2021 avaldas komisjon teatise äriühingute maksustamise kohta
21. sajandil, milles kutsuti üles integreerima äriühingute maksustamist
käsitlevad ELi meetmed terviklikusse ELi maksukavasse ning pakuti välja rida
meetmeid õiglase ja tõhusa maksustamise tagamiseks. Teatises toetatakse ka
ettepanekut ettevõtete maksustamise pikemaajalise raamistiku kohta (BEFIT
– Äritegevus Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik), liikumist ühiste
maksueeskirjade poole ja maksustamisõiguste õiglasemat jaotamist liikmesriikide
vahel;

— 1. jaanuaril 2018 jõustusid uued eeskirjad, mis kohustavad liikmesriike
andma maksuhalduritele juurdepääsu rahapesuvastaste õigusaktide alusel
kogutud andmetele. Neljanda (AMLD4) ja viienda (AMLD5) rahapesuvastase
direktiivi eesmärk on tõkestada Euroopa finantssüsteemi kasutamist rahapesu
ja terrorismi rahastamise eesmärgil. Selle mõte on tagada riiklikele
maksuhalduritele otsene juurdepääs äriühingute, usaldusühingute ja muude
üksuste tegelikke tulusaajaid käsitlevale teabele, samuti äriühingute kliendi
suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete andmetele. Eeskirjade eesmärk on
ka võimaldada maksuhalduritel kiiresti ja tõhusalt reageerida maksudest
kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise juhtumitele.

Rahapesuvastast võitlust käsitlev seadusandlik ettepanek, mille komisjon esitas 2021.
aasta juulis, hõlmab järgmist:
— uus ettepanek finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil

kasutamise tõkestamise kohta;

— ettepanek rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti asutamise kohta;

— ettepanek rahaülekannetes ja teatavates krüptovaraülekannetes edastatava teabe
kohta.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on üldiselt toetanud maksustamist käsitlevaid komisjoni
programmide põhisuundi, kusjuures maksupettuse, maksudest kõrvalehoidmise ning
rahapesu vastane võitlus oli ja on praeguse ja eelmise õigusloomeperioodi poliitilisi
prioriteete. Parlamendi selle valdkonna soovituste koostamisse on andnud oma panuse
mitmed ajutised komisjonid.
Esimene neist, maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või
mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE), juhtis tähelepanu ühele silmatorkavale
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paradoksile: vaba konkurents maksuküsimustes ja liikmesriikidevahelise koostöö
puudumine on lahutanud teineteisest väärtuste loomise ja kasumi maksustamise
asukohad, mille tulemusena on vähenenud äriühingu tulumaksu maksubaas ja tulud
mitmes riigis, millest osades on rakendatud ka kokkuhoiumeetmeid.
Võttes arvesse Panama dokumentide ja LuxLeaksi paljastusi, mis tõid päevavalgele
suurema koostöö ja läbipaistvuse vajaduse kogu maailmas, jätkas TAXE-komisjoni
tööd erikomisjon TAXE 2. TAXE 2 lõppraporti võttis Euroopa Parlament vastu
oma 6. juuli 2016. aasta resolutsioonina, milles nõuti, et maksuparadiiside musta
nimekirja kantud koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide vastaseid sanktsioone
kohaldataks ka ettevõtjate, pankade ning raamatupidamisettevõtjate ja õigusbüroode
suhtes võimalusega tühistada nende tegevusluba. Selles rõhutati negatiivseid
tagajärgi seoses patenditulu maksustamise erikorraga, mida peamiselt kasutavad
rahvusvahelised äriühingud maksustamise vältimiseks.
Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise komisjon (PANA)
tugines TAXE ja TAXE 2 tööle ning 2015. aasta detsembris vastu võetud
Euroopa Parlamendi resolutsioonile läbipaistvuse, kooskõlastamise ning lähenemise
tagamise kohta liidu äriühingu tulumaksu poliitikas, milles käsitleti regulatiivseid ja
järelevalvealaseid probleeme maksuküsimuste lahendamisel.
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidmist ja maksustamise vältimist käsitleva
komisjoni (TAX3) eesmärk oli jätkata TAXE, TAXE 2 ja PANA-komisjonide tööd ja uurida
küsimusi, mis puudutavad digitaalmajanduse maksustamist, riikide kodakondsuse
andmise programme ja käibemaksupettusi.
Komisjoni lõppraport võeti vastu Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta täiskogul.
Selles rõhutati tungivat ja järjepidevat vajadust eeskirju reformida, et rahvusvahelised,
ELi ja riikide maksusüsteemid tuleksid toime 21. sajandi uute majanduslike,
sotsiaalsete ja tehnoloogiliste keerdküsimustega. Jõuti hinnanguni, mille kohaselt
ei ole kehtivatel maksusüsteemidel ja arvestusmeetoditel võimalik pidada nende
arengusuundumustega sammu ning tagada, et kõik turuosalised tasuvad õiglase osa
maksudest. Parlamendiliikmed pidasid kiiduväärseks tõsiasja, et lõppeval ametiajal
esitas Euroopa Komisjon 26 seadusandlikku ettepanekut eesmärgiga kaotada mõned
lüngad, parandada võitlust finantskuritegevuse ja agressiivse maksuplaneerimise
vastu ning tõhustada maksukogumise tulemuslikkust ja õiglast maksustamist. Samas
peeti äärmiselt kahetsusväärseks, et nõukogus ei olnud toimunud edasiminekut seoses
äriühingu tulumaksu reformi käsitlevate oluliste algatustega, mis olid endiselt lõpule
viimata tõelise poliitilise tahte puudumise tõttu. Nõuti veel lõpetamata algatuste
kiiret vastuvõtmist ja rakendamise tähelepanelikku järelevalvet eesmärgiga tagada
tulemuslikkus ja nõuetekohane jõustamine ning pidada sammu maksupettuse,
maksudest kõrvalehoidmise ja agressiivse maksuplaneerimise mitmekülgsusega.
Lõpetuseks väljendasid parlamendiliikmed seisukohta, et EL peaks välja kujundama
laiapõhjalise strateegia, millega liit aitab liikmesriikidel asjakohaste meetmetega
minna oma kehtivatelt ebaõiglastelt maksusüsteemidelt üle ELi õigusraamistikuga ja
aluslepingute mõttega kooskõlas olevale maksusüsteemile.
Majandus- ja rahanduskomisjoni maksuküsimuste allkomisjon (FISC) loodi 2020. aasta
septembris, et jätkata võitlust maksustamise vältimise vastu, mida parlament oli oma
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eelmisel ametiajal alustanud. Allkomisjoni eesmärk on püüda tagada, et parlament
edendaks õiglast maksustamist riiklikul, ELi ja ülemaailmsel tasandil. Pidades silmas
majanduse kestliku taastumise edendamist kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega,
on allkomisjonil ka ülesanne aidata välja töötada lihtsam, tõhusam ja kestlikum ELi
maksupoliitika. Parlament on maksuküsimuste allkomisjoni raportite alusel juba vastu
võtnud kaks resolutsiooni:
— 15. veebruari 2022. aasta resolutsioon riikide maksureformide mõju kohta ELi

majandusele. Lisaks muudele järeldustele tervitatakse selles Majanduskoostöö
ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja G20 ajaloolist kokkulepet reformida
rahvusvahelist maksusüsteemi, et tagada kasumi ja maksustamisõiguste
õiglasem jaotamine riikide vahel seoses suurimate rahvusvaheliste ettevõtetega,
sealhulgas maksustamisõiguste osaline ümberjaotamine riikidesse, kus väärtus
luuakse, ning kehtestada 15 % suurune ülemaailmne minimaalne tegelik
maksumäär;

— 21. septembri 2011. aasta resolutsioon Pandora dokumentide mõju kohta
rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele
võitlusele. Selle resolutsiooniga nõudis parlament, et EL kaotaks õiguslikud
lüngad, mis võimaldavad maksustamise vältimist, rahapesu ja maksudest
kõrvalehoidmist suures ulatuses ellu viia. Samuti kutsus parlament komisjoni
üles võtma õiguslikke meetmeid liikmesriikide suhtes, kes ei rakenda kehtivaid
õigusakte nõuetekohaselt.

Jost Angerer
08/2022
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