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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et üldjoontes on ELis maksudest kõrvalehoidumise tõttu saamata 
jääv summa suurem kui liidu kõikide riikide tervishoiueelarveteks eraldatud kogusumma, 
ja et kui maksudest kõrvalehoidumist suudetaks vältida, oleks võimalik ELi kogu 
eelarvepuudujääk tagasi maksta vaid 8,8 aastaga1;

2. märgib, et maksuparadiisi mõiste ei ole enam ajakohane ja et (pooleldi) seaduslikud 
maksukohustuse vältimise või vähendamise viisid on liikmesriikides järjest tavalisemaks 
muutumas: näiteks nö „kirjakastifirmade“ rahaülekanded ainuüksi Madalmaades ulatuvad 
hinnanguliselt 8000 miljardi euroni aastas;

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel on väiksemate 
ettevõtete ja isegi üksikisikute maksumaksmisele laastav mõju, kuna nii tekib mulje, nagu 
oleks maksudest kõrvalehoidumine vastuvõetav;

4. peab kahetsusväärseks, et peamiste tubakatootjate poolt vastavalt kokkulepetele Euroopa 
Liidule makstud suuri summasid ei kasutatud maksupettusevastaste meetmete ja 
programmide väljatöötamiseks, vaid liikmesriigid „konfiskeerisid need 90% ulatuses” ja 
lisasid need oma eelarve tuludesse;

5. rõhutab, et käibemaksust kõrvalehoidumine mõjutab otseselt nii liikmesriikide majandust 
kui ka Euroopa Liidu eelarvet; tuletab meelde kontrollikojas öeldut: „Käibemaksust 
kõrvalehoidumine mõjutab liikmesriikide finantshuve. See mõjutab ELi eelarvet, kuna 
käibemaksupõhised omavahendid vähenevad. Seda puudujääki kompenseeritakse 
rahvamajanduse kogutulu põhistest omavahenditest, mis aga moonutab eraldiseisvate 
liikmesriikide panust ELi eelarvesse. Enamgi veel, maksupettus õõnestab siseturu 
toimimist ja takistab ausat konkurentsi.”2;

6. märgib, et märkimisväärne osa riigitulust (21% 2009. aastal3 ) tuleb ELi 
käibemaksusüsteemist, mis aga põhjustab ka ulatuslikke nõuete täitmisega seonduvaid 
ebaotstarbekaid kulutusi ja maksudest kõrvalehoidumist;

7. osutab asjaolule, et käibemaksu kogumise mudelit ei ole selle kasutuselevõtust saadik 
muudetud; rõhutab, et see mudel on vananenud, arvestades mitmeid tehnoloogilises ja 
majanduslikus plaanis aset leidnud muutusi, ja et sellest tulenevad märkimisväärsed 
kaotused tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisimaksu vallas;

                                               
1 Closing the European Tax Gap. Richard Murphy FCA (Fellow Chartered Accountant), Tax Research UK 

direktori raport Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonile Euroopa Parlamendis.
2 Kontrollikoja eriaruanne nr 13/2011, lk 11, lõik 5.
3 Euroopa Parlamendi uuring „Käibemaksusüsteemi lihtsustamine ja ajakohastamine digitaalsel ühisturul”. 

Kättesaadav aadressil 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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8. taunib asjaolu, et kaks olulist käibemaksupettuse vastase võitluse algatust on jätkuvalt 
nõukogu tasandil blokeeritud, nimelt ettepanek nõukogu direktiivi kohta, millega 
muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses 
käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga (COM(2012)0428), ja 
ettepanek nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses 
tagasipööratud maksustamismehhanismi mittekohustusliku ja ajutise kohaldamisega 
teatavate pettuse ohvriks langeda võivate kaupade ja teenuste tarnete suhtes 
(COM(2009)0511);

9. rõhutab, et tollisüsteemi nõuetekohase toimimise tulemused annavad otseselt tunda 
käibemaksu arvestamisel; tunneb sügavat muret selle pärast, et tollikontroll ELis ei toimi 
korralikult, mille tagajärg on märkimisväärsed käibemaksutulu puudujäägid1; juhib 
tähelepanu sellele, et organiseeritud kuritegevus on praeguse süsteemi nõrkustest vägagi 
teadlik;

10. osutab asjaolule, et maksupettuste vastast võitlust käsitlevad kohtumenetlused on tülikad 
ja aeganõudvad ja et süüdimõistetutele määratavad karistused on üsna kergekujulised, 
mille tõttu on maksupettus muutumas pigem riskivabaks kuriteoks;

11. toonitab e-valitsuse potentsiaali läbipaistvuse suurendamisel ning pettuste ja korruptsiooni 
vastu võitlemisel, mis aitaks kaitsta avalikke vahendeid; rõhutab, et Euroopa on oma 
tööstuspartneritest maha jäänud ning seda muu hulgas süsteemide koostalitlusvõime 
puudumise tõttu2; rõhutab, et Euroopal tuleb suurendada jõupingutusi selleks, et 
rakendada uue põlvkonna e-valitsuse vorme, millega tagataks riigi rahanduse ulatuslikum 
läbipaistvus;

12. mõistab hukka asjaolu, et komisjon ja liikmesriigid ei ole suutnud tagada ajakohastatud 
tolliseadustiku õigeaegset rakendamist; rõhutab, et uue tolliseadustiku rakendamise 
hilinemisest tulenevalt saamata jäänud majanduslik tulu küündib hinnanguliselt 2,5 
miljardi euroni aastastest tegevuskulude säästudest uue tolliseadustiku täies ulatuses 
rakendamisel tekkivate nõuete täitmisega seonduvate kulude pealt, ja lausa 50 miljardi 
euroni laiendatud rahvusvahelisest kaubaturust3.

                                               
1 Kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 13/2011, et juba üksnes tolliprotseduuri 42¹ rakendamine tõi endaga 

kaasa 2009. aastal hinnanguliselt ligikaudu 2,2 miljardi euro¹ suuruse kahju seitsmes liikmesriigis, mida 
kontrollikoda auditeeris; see moodustab 29% käibemaksust, mis on teoreetiliselt kohaldatav nendes 
liikmesriikides 2009. aastal tolliprotseduuri 42 alusel imporditud kauba maksustatava koguse suhtes;

2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Euroopa digitaalne tegevuskava” (COM(2010)245).

3 Euroopa Parlamendi uuring „Digitaalse ühisturu tegevuskava”, kättesaadav aadressil 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120406ATT72127/20120406ATT72127
EN.pdf


