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Töödokumendi eesmärk on võtta kokku ettepaneku põhisisu ja osutada mitmele erilist 
tähelepanu vajavale võtmeküsimusele, et lihtsustada komisjonis toimuvat arutelu. Olenevalt 
arutelu käigust võib raportöör Barbara Weiler esitada muudatusettepanekuid kas eespool 
nimetatud või muudes küsimustes, mis tekivad komisjoni nõupidamistel ja 4. novembri 
lühikuulamisel.

I. Käesoleva ettepaneku taust

2000. aasta mais vastu võetud ja 8. augustist 2002. aastal kehtiv direktiiv 2000/35/EÜ1, mille 
eesmärgiks on võidelda hilinenud maksmisega äritehingute puhul, on praktikas avaldanud 
piiratud mõju. Äritehingute puhul on hilinenud maksmine ELis üldiselt laialt levinud, samas 
erinevad liikmesriigid üksteisest maksetähtaegade poolest märgatavalt.

Hilinenud maksmine mõjutab ettevõtete konkurentsivõimet ja elujõulisust siseturul. 
Makseviivitused võivad põhjustada muidu elujõuliste, potentsiaaliga ettevõtete pankroti. Ühe 
ettevõtte likviidsusraskused võivad käivitada isegi pankrotiseeria kogu tootmisahelas. 
Hilinenud maksmise negatiivne mõju teravneb eelkõige majanduslanguse perioodidel, mil 
rahaliste vahendite kättesaadavus on eriti problemaatiline.

Eelkõige mõjutab hilinenud maksmine väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Nad on 
ohustatumad, kuna nende rahavoogude alternatiivsed allikad on piiratud, neil puuduvad 
asjakohased krediidihaldussüsteemid, neil pole vahendeid hilinenud maksete käsitlemiseks ja
nende juurdepääs alternatiivsetele rahastamisviisidele on piiratud. 

Uuringud on näidanud, et avalikus sektoris esineb hilinenud maksmist sageli. Ühe 2008. 
aastal läbi viidud uuringu kohaselt on riigiasutused ELis kõige halvemad maksjad, viivitades 
arve tasumisega keskmiselt 65 päeva, sellal kui ettevõtetel kulub selleks 55 päeva. 

Lisaks eeltoodule takistab hilinenud maksmine märkimisväärsel moel piiriülest kaubandust.
Ettevõtjad tegelevad piiriülese kaubandusega tõrksamalt, kuna ebakindlus ja 
sissenõudmiskulud kasvavad märgatavalt. Paljud võlgnikud on vähem mures oma 
reputatsiooni kahjustamise pärast, kui võlausaldaja ja võlgnik asuvad erinevates ELi 
liikmesriikides.

II. Ülesande määratlemine

Euroopa Komisjoni mõjuhinnangus2 on kindlaks tehtud hulk põhjuseid, miks äritehingute 
puhul maksmisega hilinetakse. Nendeks põhjusteks on turu struktuur, äritsükkel, juurdepääs 
rahastamisele ja eelarvelised kitsendused, võlausaldajate ja võlgnike sisekorraldus ning 
tulemuslike ja tõhusate parandusmeetmete puudumine. Komisjon märgib, et direktiivi 
2000/35/EÜ mitmeid olulisi sätteid tuleb selgitada, kuna neid on praktikas raske rakendada.

Nimetatud põhjused on omavahel seotud ja neid kõiki ei saa lahendada Euroopa tasandil. ELil 
pole volitust tegeleda probleemi põhjuste mõne olulise tahuga. Hilinenud maksmise vastu 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/35/EÜ hilinenud maksmisega võitlemise 
kohta äritehingute puhul, EÜT L 200, kd. 43, 8.8.2000, lk 35.
2 KOM(2009)126, SEK(2009)315.
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suunatud meetmete tulemuslikkust ja tõhusust parandav direktiiv oleks siiski oluline samm 
hilinenud maksmise küsimuse lahendamise suunas.

III. Komisjoni ettepanek

Direktiivi 2000/35/EÜ uuesti sõnastamise eesmärk on parandada hilinenud maksmise vastu 
suunatud meetmete tulemuslikkust ja tõhusust mitme olulise muudatusettepaneku abil. 

Ettepanekus kehtestatakse õigus nõuda sisse halduskulud, mis on tekkinud seoses maksete 
hilinemisega. Võlgade sissenõudmiskuludeks on 1000 eurost väiksema võla korral 40 eurot, 
1000 euro või suurema, kuid 10 000 eurost väiksema võla korral 70 eurot ning võla korral, 
mis on 10 000 eurot või suurem 1% sellest summast (vt artikkel 4 lõige 1). 

Lisaks eespool nimetatud õigusele nõuda sisse halduskulud on võlausaldajal õigus nõuda 
„kõigi … ülejäänud sissenõudmiskulude mõistlikku hüvitamist” (vt artikkel 4 lõige 3).

Riigiasutuste puhul seatakse ettepanekus eesmärgiks lühendada maksetähtaegu, ühtlustades 
riigiasutuste poolt tehtavate maksete tähtajad 30 päevale. Ettepanekus võimaldatakse leppida 
kokku pikemas ajavahemikus ainult kahel tingimusel: kui „võlgnik ja võlausaldaja on selles 
eraldi kokku leppinud” ja kui „see on konkreetseid tingimusi silmas pidades nõuetekohaselt 
põhjendatud, näiteks objektiivse vajadusega jaotada maksed pikema ajavahemiku peale” (vt 
artikkel 5 lõige 4).

Lisaks püütakse ettepanekus panna riigiasutusi hoiduma maksmisega hilinemast, kehtestades 
viivituse esimesest päevast kindlasummalise hüvitise, mis ulatub 5%ni arve summast. See 
hüvitis lisandub artiklis 4 kehtestatud viivisele ja sisenõudmiskulude hüvitusele.

Oluline on meeles pidada, et nimetatud meetmed on ettevõtjatele vabatahtlikud selles mõttes, 
et nad saavad õiguse võtta meetmeid, kuid pole kohustatud seda tegema. 

Ettepaneku artikliga 6 tugevdatakse äärmiselt ebaõiglaste lepingutingimuste suhtes kehtivaid 
eeskirju. Selles sisaldub säte, mille kohaselt lepingutingimust, mis välistab makse hilinemise 
korral viivise tasumise, peetakse alati äärmiselt ebaõiglaseks.

Artikliga 9 kohustatakse liikmesriike tagama, et täitmisele pööratava omandiõiguse saab 90 
kalendripäeva jooksul alates vaidlustamata hagi esitamisest.

Artikli 1 lõikega 2 kaotatakse võimalus 5 eurost väiksemad viivisenõuded arvestamata jätta.

IV. Raportööri üldmärkused

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku heaks, kuna sellega parandatakse siseturu toimimist, 
võttes eelkõige arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda. 

Raportöör märgib, et tulemuslike ja tõhusate parandusmeetmete puudumine on vaid üks 
siseturul hilinenud maksmise põhjustest. Nii komisjoni mõjuhinnangu tulemused kui mitmed 
sidusrühmade panused ja uuringud näitavad, et väga sageli hoiduvad ettevõtjad hilinenud 
maksete eest viivise sissenõudmisest, kartes kliendisuhteid rikkuda või kliente kaotada. 
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Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt on kliendi kaotamise hirm kõige sagedasem põhjus 
hilinenud maksete eest viivise sissenõudmisest hoidumisel. 

Raportöör märgib lisaks, et komisjoni mõjuhinnangus osundatud interaktiivse 
poliitikakujundamise (IPM) portaali Your Voice in Europe ja Euroopa Ettevõtete Testpaneeli 
kaudu korraldatud konsultatsioonidest nähtub, et ettevõtjad ei nõua kunagi sisse viivist muu 
hulgas seetõttu, et nad pole teadlikud oma õigusest hilinenud maksete eest viivist nõuda.1  

Neid järeldusi silmas pidades märgib raportöör, et probleemi vaid ühe põhjuse lahendamisest 
kindlasti ei piisa. Hilinenud maksmisega saab võidelda vaid paljude erinevate, üksteist 
täiendavate meetmete abil. Nende meetmete hulka peaks kuuluma ettevõtjate ja eelkõige 
VKEde teadlikkuse tõstmine, teavitades neid nende õigustest. Edendada tuleks õigeaegset 
maksmist lihtsustavate praktiliste meetmete, näiteks e-arvete kasutamist. Raportöör toetab ka 
heade ja halbade maksjate nimede avalikustamist ning õigeaegset maksmist edendavate heade 
tavade levikut. 

Vaid nimetatud meetmete koosmõju võib lõpuks luua teistsuguse ärikultuuri, milles 
pooldatakse õigeaegseid makseid ja milles hilinenud maksmist peetakse kliendi positsiooni 
vastuvõtmatuks ärakasutamiseks ja lepingu rikkumiseks, mitte tavapraktikaks. Hilinenud 
maksmist käsitlev uuesti sõnastatud tekst on tähtis samm õiges suunas, kuid see ei peaks 
olema ainuke meede.

Raportöör soovib üksikasjalikumalt arutleda, kuidas parandada komisjoni ettepaneku järgmisi 
tahke:  

1) riigiasutuste ja ettevõtjate erinev kohtlemine

Raportöör on seisukohal, et tuleb jätkata arutelu vajaduse üle kohelda riigiasutusi ja 
ettevõtjaid erinevalt. 

Raportöör tunnistab, et eelarve planeerimise kord ja juurdepääs rahastamisele on riigiasutustel 
ja ettevõtjatel erinevad. Pole siiski enesestmõistetav, et nendest põhjustest piisab 
riigiasutustele ja ettevõtjatele põhjapanevalt erinevate maksetähtaegade ja karistuste 
kohaldamiseks. Raportöör usub, et ettevõtja ja riigiasutuse vaheline ärisuhe sarnaneb paljuski 
kahe ettevõtja vahelisele ärisuhtele. 

Teisest küljest soovib raportöör uurida võimalust kohaldada riigiasutuste reegleid ka 
kommunaalettevõtetele (veevarustus- või energiaettevõtted). 

2) võlgade sissenõudmiskulude hüvitamise künnised (artikkel 4 lõige 1) 

Artiklis 4 nähakse ette, et võlausaldajal on õigus nõuda sisse halduskulud, mis on tekkinud 
seoses maksete hilinemisega. Raportöör on seisukohal, et hüvitis sisehalduskulude eest peaks 
olema nii kõrge, et see julgustaks võlausaldajaid raha tagasi nõudma ja paneks võlgnikke 
loobuma maksmisega hilinemisest isegi väikeste makstavate summade puhul. Seetõttu näib 40 
euro suurune hüvitis olevat mõistlik 1000 eurost väiksema võla korral, isegi kui makstav 

                                               
1 KOM(2009)126, SEK(2009)315, lk 9.
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summa on nt 5 eurot. Siiski on küsitav, kas võla korral, mis on 10 000 eurot või suurem, on 
sellest summast 1% maksmine õigustatud. Nii väikeste kui suurte võlgade sissenõudmiskulud 
on põhimõtteliselt sama suured. Raportöör usub, et on vaja jätkata proportsionaalsuse 
põhimõttest lähtuvat arutelu künniste üle. 

3) „ülejäänud” sissenõudmiskulude sisu (artikkel 4 lõige 3)

Raportöör soovib selgitada „ülejäänud” sissenõudmiskulude mõistet. Eri liikmesriikides 
võidakse terminit „sissenõudmiskulud” mõista erinevalt, nt kas töötajate töötasu arvestatakse 
sissenõudmiskuludesse või mitte. Raportöör arvab, et oleks vajalik lisada selgitus (nt 
põhjenduse kujul) selle kohta, mida sissenõudmiskulud hõlmavad. 

See peaks tugevdama ettepaneku loodetavat ühtlustavat mõju ja suurendama olukorra 
prognoositavust võlgniku jaoks, võttes arvesse asjaolu, et lisasissenõudmiskuludel, mida 
võlausaldajal on õigus nõuda, pole peale summa „mõistlikkuse” piiresse jäämise konkreetset 
ülemmäära.

4) riigiasutuste makstav 5%ne kindlasummaline hüvitis (artikkel 5 lõige 5)

Artiklis 5 nähakse riigiasutuse poolse maksega hilinemise korral ette kindlasummaline 
hüvitis, mis moodustab 5% makstavast summast. See hüvitis lisandub viivisele ja 
sisenõudmiskulude hüvitusele. Raportöör soovib uurida, kas 5% on asjakohane lahendus.

5) Ettepaneku mõju riigihaiglatele

Raportöör peab oluliseks tagada, et ettepaneku tulemusel ei tekiks vahetegemist era- ja 
riigihaiglate vahel. Ta pooldab pigem riigi- ja erahaiglate võrdset kohtlemist hilinenud 
maksmise kohta kehtivate reeglite puhul. 

V. Kokkuvõte

Käesolevas töödokumendis on raportöör püüdnud mõningaid võtmeküsimusi esile tõsta. Jättes 
endale õiguse tõstatada muid küsimusi pärast komisjoni ettepaneku edasist uurimist, on 
praegusel etapil raportööri eesmärgiks algatada arutelu ettepaneku sisu ja käesolevas 
dokumendis esitatud lisa- või alternatiivsete lähenemiste üle.


