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 ET 

LÜHISELGITUS 

Eesmärk ja kohaldamisala 

  

Komisjoni ettepanek on osa laiemast käibemaksupaketist, mille eesmärk on viia 

käibemaksueeskirjad kooskõlla üha digitaalsemaks muutuva majanduse tegelikkusega. Paketi 

kui terviku eesmärk on vähendada nõuete täitmisega seotud kulusid ja keerukust ettevõtjate 

jaoks, vähendada nõuete järgimata jätmise tõttu saamata jäänud tulusid liikmesriikide jaoks 

ning tagada, et ELi ettevõtjad ei ole ELi-väliste ettevõtjatega võrreldes ebasoodsamas 

olukorras imporditud kaupade suhtes kohaldatavate käibemaksueeskirjade tõttu. Pakett oli 

juba välja kuulutatud digitaalse ühtse turu strateegias ja käibemaksu tegevuskavas. 

 

Konkreetne ettepanek muuta direktiivi 2006/112/EÜ (käibemaksudirektiiv) võimaldaks 

liikmesriikidel kohaldada sama käibemaksumäära e-väljaannete (nt e-raamatud, e-ajalehed ja 

e-ajakirjad) ja trükiste suhtes. Kehtivate eeskirjade kohaselt käsitletakse e-väljaandeid 

elektrooniliselt osutatavate teenustena ning seetõttu kohaldatakse nende suhtes vähemalt 

15 %-list maksumäära. Liikmesriigid võivad aga maksustada füüsilisel kandjal väljaandeid 

vähendatud määral (vähemalt 5 %), samas kui mõnele liikmesriigile on antud õigus kohaldada 

teatud väljaannete suhtes oluliselt vähendatud maksumäära (alla 5 %) või lausa nullmäära. 

 

Ettepanekus esildatakse käibemaksudirektiivi väikseid tehnilisi kohandusi, mis võimaldavad 

liikmesriikidel kohaldada käibemaksu vähendatud määrasid, oluliselt vähendatud 

maksumäärasid või nullmäärasid ka e-väljaannete suhtes.  

 

Arvamuse koostaja seisukoht  
 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku üle, mis kajastab Euroopa Parlamendi 

pikaajalist seisukohta, et käibemaksuõiguses tehtav vahe füüsilisel kandjal ja elektroonilisel 

kujul väljaannete vahel on digitaalajastul põhjendamatu. Uue õigusaktiga tuleks luua selgus 

meedia- ja raamatuturul, aidata ettevõtetel uurida uusi mudeleid (näiteks pakkumised, milles 

kombineeritakse füüsilisel kandjal ja e-raamatuid, mis varem oli võimatu) ja alandada 

lõppeesmärgina tarbijahindu, edendades sel viisil juurdepääsu kultuurilisele sisule. 

 

Arvamuse koostaja tegi komisjoni ettepaneku kohta kaks sihipärast muudatusettepanekut. 

Esimeses rõhutatakse, et käibemaksueeskirjades võrdsete võimaluste loomine füüsilisel 

kandjal ja elektroonilistele väljaannetele peaks aitama suurendada innovatsiooni ja 

loomesisusse tehtavaid investeeringuid ning parandada üldist juurdepääsu kultuuriväärtustele 

ja õppematerjalidele. Arvamuse koostaja rõhutab sellega seoses digitaalse kultuurilise ja 

loomingulise infosisu levitamise järjest suurenevat rolli kultuurimaterjalide kättesaadavuse 

hõlbustamisel ning autoritele ja infosisu pakkujatele uute ja suuremate sihtrühmadeni 

jõudmise võimaldamisel. Teine muudatusettepanek on lihtsalt täpsustus. Kuna audio-

väljaandeid käsitletakse praegu käibemaksustamise eesmärgil samamoodi nagu klassikalisi 

füüsilisel kandjal trükiseid, tuleb ka e-väljaannete audio- ja kohandatud versioone käsitleda 

samamoodi nagu tavapäraseid e-väljaandeid. See on oluline tagamaks, et pimedatel, 

nägemispuudega või trükikirja lugemise puudega inimestel oleks käibemaksueeskirjade 

muutmisest kasu. Komisjon on selgitanud, et e-väljaannete audio- ja kohandatud versioonide 

suhtes saaks ettepaneku kohaselt kohaldada vähendatud käibemaksumäära. Põhjenduse kohta 

esitatud muudatusettepanekus on seepärast rõhutatud seda punkti ja selgitatud selle põhjust.  
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Euroopa Parlament tuletas oma 

13. oktoobri 2011. aasta resolutsioonis 

käibemaksu tuleviku kohta1a meelde, et 

käibemaksu üks olulisemaid omadusi on 

neutraalsuse põhimõte, ning leidis 

seetõttu, et „olenemata formaadist tuleks 

/.../ kõiki raamatuid, ajalehti ja ajakirju 

käsitleda ühtemoodi“. 

 _________________ 

 1a P7_TA(2011)0436. 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Kooskõlas komisjoni digitaalse 

ühtse turu strateegiaga8 ja et pidada sammu 

tehnoloogia arenguga digitaalmajanduses, 

peaks liikmesriikidel olema võimalik 

ühtlustada e-väljaannete 

käibemaksumäärad ja füüsilisel kandjal 

väljaannete madalamad 

käibemaksumäärad. 

(2) Kooskõlas komisjoni digitaalse 

ühtse turu strateegiaga8 ja et pidada sammu 

tehnoloogia arenguga digitaalmajanduses, 

selleks et soodustada innovatsiooni, 

loomingulisust, investeeringuid ja uue 

sisu tootmist, ja et hõlbustada e-õpet, 

teadmussiiret ning juurdepääsu kultuurile 

ja selle edendamist digitaalses 

keskkonnas, peaks liikmesriikidel olema 

võimalik ühtlustada e-väljaannete 

käibemaksumäärad ja füüsilisel kandjal 

väljaannete madalamad 

käibemaksumäärad. Elektrooniliste ja 

füüsilisel kandjal väljaannete 

käibemaksumäärade ühtlustamisest 
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saadav tulu tuleks taasinvesteerida, et 

tagada sektori kasv. 

__________________ __________________ 

8 COM(2015) 0192 (final). 8 COM(2015) 0192 (final). 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Liikmesriikide võimalus 

kohaldada trükistele ja elektroonilistele 

väljaannetele vähendatud, oluliselt 

vähendatud või nullmaksumäära peaks 

tagama majandusliku kasu ülekandumise 

tarbijatele, edendades seeläbi lugemist, ja 

ka kirjastajatele, soodustades seeläbi 

investeeringuid uue sisu tootmisse ning 

vähendades ajalehtede ja ajakirjade puhul 

tuginemist reklaamile. 

 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Selleks et vältida vähendatud 

käibemaksumäärade laialdast kohaldamist 

audiovisuaalsisu suhtes, peaks 

liikmesriikidel olema võimalus kohaldada 

vähendatud käibemaksumäära raamatute, 

ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes 

ainult siis, kui kõnealused väljaanded, nii 

füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliselt 

edastatuna, ei koosne täielikult või 

peamiselt muusika- või videosisust. 

(5) Selleks et vältida vähendatud 

käibemaksumäärade laialdast kohaldamist 

audiovisuaalsisu suhtes, peaks 

liikmesriikidel olema võimalus kohaldada 

vähendatud käibemaksumäära raamatute, 

ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes 

ainult siis, kui kõnealused väljaanded, nii 

füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliselt 

edastatuna, ei koosne täielikult või 

peamiselt muusika- või videosisust. 

Arvestades, kui oluline on hõlbustada 

juurdepääsu raamatutele, ajalehtedele ja 

perioodikaväljaannetele pimedate, 

nägemispuudega või muu trükikirja 
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lugemise puudega isikute jaoks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi ...1a 

tähenduses, ei tohiks kohandatud ja audio 

e-raamatuid, -ajalehti ning -

perioodikaväljaandeid käsitleda täielikult 

või peamiselt muusika- või videosisust 

koosnevatena. Seega saab vähendatud 

käibemaksumäärasid kohaldada ka 

nendele formaatidele. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv ..., mis käsitleb autoriõigusega ja 

sellega kaasnevate õigustega kaitstud 

teoste ja muu materjali teatavaid lubatud 

kasutusviise pimedate, nägemispuudega 

või muu trükikirja lugemise puudega 

isikute huvides ning millega muudetakse 

direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 

sellega kaasnevate õiguste teatavate 

aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (COM(2016) 596 final, 

2016/0278 (COD)) (ELT ..., lk ...). 
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