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Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste 

vastane võitlus 

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta resolutsioon lõpliku käibemaksusüsteemi 

väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta (2016/2033(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 7. aprilli 2016. aasta teatist käibemaksu tegevuskava kohta 

(COM(2016)0148), 

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 3. märtsi 2016. aasta eriaruannet nr 24/2015 

„Võitlus ühendusesisese käibemaksupettusega: vajatakse täiendavaid jõupingutusi“, 

– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb 

ühist käibemaksusüsteemi, 

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni käibemaksu tuleviku kohta1, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 

milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust 

kriminaalõiguse abil (COM(2012)0363), 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri 

asutamise kohta (COM(2013)0534), 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta2, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 

Koostöö Ameti (Eurojust) kohta (COM(2013)0535), 

– võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta 

vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta3, 

                                                 
1  ELT C 94 E, 3.4.2013, lk 5. 
2  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0234. 
3  ELT C 346, 21.9.2016, lk 27. 



 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni 

ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0307/2016), 

A. arvestades, et 1. jaanuaril 1993. aastal käivitunud ühtse turu loomisega kaotati varem 

ühendusesisesele kaubandusele kehtinud piirikontroll, ning arvestades, et praeguse 

käibemaksudirektiivi artiklite 402–404 kohaselt on 1993. aastast kehtiv Euroopa Liidu 

käibemaksusüsteem vaid ajutine ja üleminekukord; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 113 kohaselt peab nõukogu 

võtma ühehäälselt vastu direktiivid ühise käibemaksusüsteemi täiendamiseks ning 

eelkõige selleks, et järk-järgult piirata erandeid sellest süsteemist või need kaotada;  

C. arvestades, et komisjon on kohustatud esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga 

nelja aasta järel aruande praeguse käibemaksusüsteemi toimimise kohta ning eelkõige 

üleminekukorra toimimise kohta; 

D. arvestades, et käibemaks, millest saadav tulu moodustas 2014. aastal peaaegu triljon 

eurot, on liikmesriikide jaoks märkimisväärne ja kasvav sissetulekuallikas ja see 

kaasatakse ELi omavahenditesse, ELi kogutulu käibemaksupõhistest omavahenditest 

moodustas 2014. aastal 17 667 miljonit eurot ehk 12,27 % ELi kogutulust1; 

E. arvestades, et praegust käibemaksusüsteemi, eriti kui suured äriühingud kohaldavad 

seda piiriüleste tehingute puhul, ohustavad pettused, maksustamise vältimise 

strateegiad, käibemaksu kogumata jäämine maksejõuetuse tõttu või arvutusvead; 

arvestades, et hinnanguline käibemaksu alalaekumine on ligikaudu 170 miljardit eurot 

aastas ja et selle alalaekumise vähendamiseks on saadaval järjest parem 

digitehnoloogia; 

F. arvestades, et komisjoni uuringu2 kohaselt põhjustab ainuüksi varifirmadega seotud 

ühendusesisene pettus (mida harilikult kutsutakse karussellpettuseks) igal aastal 

ligikaudu 45 miljardi euro kuni 53 miljardi euro suuruse käibemaksutulu saamata 

jäämise; 

G. arvestades, et liikmesriikide vahel esineb erinevusi käibemaksupettuse ja 

käibemaksuga maksustamise vältimise vastase võitluse tulemuslikkuses, kuna 

käibemaksu alalaekumise määr on sõltuvalt asjaomasest riigist hinnanguliselt alla 5 % 

kuni üle 40 %; 

H. arvestades, et Europoli hinnangul kaotavad liikmesriigid igal aastal 40 kuni 60 

miljardi euro väärtuses käibemaksutulusid organiseeritud kuritegelike rühmituste tõttu, 

ning et 2 % neist rühmitustest on 80 % varifirmadega seotud ühendusesiseste pettuste 

taga; 

I. arvestades, et piiriüleste käibemaksupettuste tõttu saamata jäänud tulu mõõtmine on 

väga problemaatiline ülesanne, võttes arvesse, et sellealast statistikat koguvad ja 

levitavad ainult kaks liikmesriiki – Ühendkuningriik ja Belgia; 

                                                 
1  Euroopa Komisjon, 2014. aasta finantsaruanne.  
2  http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/ 

common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf


 

 

J. arvestades, et Eurojusti ja Europoli koordineerimise all on mitu liikmesriiki viinud 

hiljuti läbi kolm edukat ja järjestikust operatsiooni Vertigo, mille käigus tuvastati 

karussellpettuse skeem kokku 320 miljoni euro ulatuses; 

K. arvestades, et praegune käibemaksusüsteem põhjustab eelkõige piiriüleste tehingute 

puhul suuri halduskulusid, mida oleks võimalik eelkõige väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate jaoks märkimisväärselt vähendada, sealhulgas digitaalseid 

aruandlusvahendeid ja ühiseid andmebaase kasutavate lihtsustamismeetmete abil; 

L. arvestades, et eelkõige piiriüleseid koostööprojekte mõjutavate haldus- ja maksutõkete 

vähendamisel on veel palju arenguruumi; 

M. arvestades, et käibemaks on tarbimismaks, mis põhineb osadena maksmise süsteemil, 

võimaldades maksmise eest vastutavate isikute enesekontrolli, ning arvestades, et seda 

peab maksma üksnes lõpptarbija, et tagada selle neutraalsus ettevõtjate jaoks; 

arvestades, et liikmesriikide kohus on korraldada käibemaksuga maksustamise 

praktika nii, et seda maksaks lõpptarbija; 

N. arvestades, et 23 aastat pärast käibemaksudirektiivi vastuvõtmist ei ole nn 

rakendamiskeelu vormis erandid enam ajakohased, eelkõige kaasaegset 

digitaalmajandust silmas pidades; 

O. arvestades, et viimase kahe aastakümne jooksul on komisjon algatanud üle 40 

rikkumismenetluse rohkem kui kahe kolmandiku liikmesriikide vastu, sest nad ei ole 

täitnud direktiivi nõudeid;  

P. arvestades, et päritoluriigis maksustamise põhimõttele tugineva lõpliku 

käibemaksusüsteemi kehtestamiseks ei ole võimalik häälteenamust saavutada, kuna 

siis oleks ulatuslike konkurentsimoonutuste vältimiseks vaja maksumäärad rohkem 

ühtlustada; 

Q. arvestades, et võitlus maksupettustega on liikmesriikide jaoks üks tähtsamaid 

maksualaseid väljakutseid; 

R. arvestades, et käibemaksupettus on äärmiselt kahjulik tegevus, mis viib liikmesriikide 

eelarvetuludest suuri summasid, takistades nende jõupingutusi riigieelarve 

konsolideerimiseks; 

S. arvestades, et piiriülene maksupettus läheb liikmesriikidele ja Euroopa 

maksumaksjatele maksma ligi 50 miljardit eurot aastas; 

T. arvestades, et käibemaksupettuste liigid on mitmetahulised, pidevalt muutuvad ja 

puudutavad mitmeid majandussektoreid ning nõuavad seetõttu asjaomaste õigusaktide 

kiiret kohandamist, et liikuda jätkusuutlikuma ja lihtsama käibemaksusüsteemi poole, 

mis võimaldaks vältida maksupettust ning maksutulu võimalikku kadu; 

U. arvestades, et pöördmaksustamise katseprojektid ei tohi põhjustada ega tuua kaasa 

viivitusi komisjoni tegevuskavas ette nähtud lõpliku käibemaksusüsteemi 

kehtestamisel; 

V. arvestades, et kõige levinum käibemaksupettuse liik on nn karussellpettus; arvestades, 

et seda tüüpi pettuse puhul, mida esineb väga tihti elektroonikaosade, mobiiltelefonide 



 

 

ja tekstiiliga kauplemisel, liigutatakse kaupu mitmete eri liikmesriikides asuvate 

ettevõtete vahel, kasutades ära asjaolu, et liidusisestelt kaubatarnetelt ei koguta 

käibemaksu; 

W. arvestades, et viivitamata on vaja liikmesriikidevahelisi tõhustatud ja järjepidevaid 

koostööpingutusi, et kehtestada ulatuslik ja integreeritud pettusevastase võitluse 

strateegia, võttes eelkõige arvesse ELi praeguseid eelarvepiiranguid ning e-

kaubanduse ja internetikaubanduse kasvu, mis on nõrgendanud territoriaalset kontrolli 

käibemaksu kogumise üle; 

X. arvestades, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide finantshuvide kaitse on keskse 

tähtsusega element liidu poliitilises tegevuskavas, mille eesmärk on tugevdada ja 

suurendada kodanike usaldust ning tagada nende raha nõuetekohane kasutamine; 

Y. arvestades, et käibemaksupettuse tagajärjel jääb liikmesriikidel tulu saamata ning 

seetõttu loob see ELi jaoks moonutatud maksukeskkonna, mis on eriti kahjulik 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, ning seda kasutavad kuritegelikud 

organisatsioonid, kes kasutavad ära seadusandlikke lünkasid, mis esinevad 

liikmesriikide ja nende pädevate järelevalveasutuste vahel; 

Z. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda jõudis oma eriaruandes nr 24/2015 järeldusele, 

et käibemaksupettuse puhul on enamikul juhtudel tegemist kuritegeliku tavaga, millele 

tuleb lõpp teha; 

AA. arvestades, et kohtuasjas C-105/14: Taricco jt märkis Euroopa Kohus, et Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artiklis 1 määratletud pettuse mõiste 

hõlmab käibemaksutulusid; 

1. tervitab komisjoni kavatsust esitada 2017. aastaks ettepanek lõpliku 

käbemaksusüsteemi kohta, mis on lihtne, õiglane, tugev, tõhus ja pettusekindlam;  

2. rõhutab, et digitaalse ühtse turu nõuetekohaseks toimimiseks on vajalik lihtne 

käibemaksusüsteem, mis nõuab vähem erandeid; 

3. leiab, et komisjoni tegevuskava ettepanekute aluseks olev eksperdihinnang sisaldab 

mitmeid väärtuslikke soovitusi; rõhutab, et komisjoni ettepanekute loetelu tugeva, 

lihtsa ja pettusekindla käibemaksusüsteemi saavutamiseks ei ole ammendav; 

4. tervitab komisjoni hiljutist 7. aprilli 2016. aasta teatist ning kavatsust võtta täiendavaid 

meetmeid pettuste vältimiseks ning praeguse käibemaksusüsteemi edasiarendamiseks; 

5. on seisukohal, et praeguse süsteemi edasiarendamine on samuti vajalik, ning nõuab 

põhjalikku reformi, millega kõrvaldada praeguse süsteemi probleemid või neid 

vähemalt oluliselt vähendada, eelkõige Euroopa käibemaksu kogumise probleem; 

6. on seisukohal, et komisjon peaks kõiki võimalikke valikuid võrdselt ja avatult 

analüüsima ning need seadusandlikku menetlusse lisama;  

7. märgib, et lõpliku käibemaksusüsteemi kokkuleppimiseks on vaja teha liikmesriikide 

ühiseid jõupingutusi; 

8. tunnistab, et paremini toimiva käibemaksusüsteemi osas kokkuleppele jõudmise 



 

 

vajalik eeltingimus on ühehäälsus, ning nõuab seetõttu selget nägemust lihtsuse ja 

vähemate erandite osas koos pragmaatilise lähenemisviisiga, mille puhul võetakse 

arvesse kiiresti areneva digitaalmajanduse huvisid; 

9. märgib, et selleks, et võidelda tõhusamalt maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamise vältimise vastu ning saada lõpuks lahti praegusest käibemaksu 

alalaekumisest, on hädavajalik, et liikmesriigid võtaksid vastu koordineeritud 

maksupoliitika ning suurendaksid ühendusesisest kauplemist puudutavate andmete 

omavahelise vahetuse kiirust ja sagedust; 

10. ergutab komisjoni ja valitsusasutusi uurima ja katsetama osana 

reguleerimistehnoloogiaid käsitlevast tegevuskavast (RegTech) uusi tehnoloogiaid, 

nagu hajusandmebaasi tehnoloogia ja reaalajas järelevalve, et vähendada oluliselt 

praegust märkimisväärset käibemaksu alalaekumist liidus; 

11. rõhutab, et liikmesriikide maksuametite ülesanne on tagada käibemaksu kogumine 

lihtsal ja VKE-sõbralikul viisil, mida on võimalik lihtsustada riikide ametiasutuste 

vahelise suurema koostöö abil; 

12. on seisukohal, et koostöö ja teabevahetus liikmesriikide maksuametite vahel ei ole 

minevikus olnud piisav ning ka Eurofisci senine tegevus ei ole andnud rahuldavaid 

tulemusi; on seisukohal, et Eurofisci kaudu vahetatav teave peaks olema rohkem 

suunatud pettustele; ootab komisjoni peatset ettepanekut Eurofisci toimimise 

parandamiseks; 

13. märgib, et käibemaksuteabe vahetamise süsteem (VIES) on osutunud kasulikuks 

vahendiks võitluses pettustega, võimaldades maksuametitel kooskõlastada andmed 

ettevõtjate kohta eri riikide vahel, kuid et selle rakendamises esineb endiselt puudusi, 

eriti mis puudutab teabe esitamise õigeaegsust, teabenõuetele vastamise kiirust ja 

väljatoodud vigadele reageerimise kiirust; soovitab seetõttu, et liikmesriigid kaaluksid 

tõsiselt nende puudustega tegelemist; 

14. märgib, et riikide ametiasutuste poolt Eurofiscile esitatavaid andmeid ei filtreerita nii, 

et edastataks üksnes kahtlusalused juhtumid, takistades nii rühma optimaalset 

toimimist; toetab mitmete liikmesriikide algatust, kes pooldavad siseriiklike 

riskianalüüsivahendite loomist, mis võimaldaks filtreerida andmeid nii, et üheski 

liikmesriigis ei tekiks kahtlusaluste juhtumite väljajätmise riski, ja võimaldaks 

Eurofiscil reageerida kiiresti piiriülestele maksupettustele; 

15. rõhutab, et liikmesriikide maksuametite ülesanne on tagada käibemaksu maksmine 

nõuetekohasel ja lihtsal viisil; 

16. tuletab meelde, et seoses liidusisese kaubandusega sõltuvad liikmesriigid suurel 

määral teistelt liikmesriikidelt saadud teabest, et suuta oma territooriumil käibemaksu 

koguda; kutsub vastutavaid ametiasutusi üles vahetama käibemaksu- ja eelkõige 

aktsiisialast teavet automaatselt ning kasutama usaldusväärseid ja kasutajasõbralikke 

IT-vahendeid, nagu elektroonilised tüüpvormid, et registreerida piiriülesed kaupade ja 

teenuste tarned lõpptarbijale; usub sellega seoses, et kasulikuks abivahendiks võiks 

olla käibemaksu lokaatornumbrite (VAT Locator Numbers – VLNs) kasutamine, mille 

kohaselt kliendid ei saa sisendkäibemaksu maha arvata, kui arvel on kirjas käibemaks 

ilma kehtiva VLNita; 



 

 

17. usub, et võrreldavate andmete ja piisavate asjakohaste näitajate puudumine 

liikmesriikide tulemuste mõõtmiseks mõjutab negatiivselt liidusisese 

käibemaksupettuse vastu võitlemiseks loodud ELi süsteemi tulemuslikkust, ning 

kutsub maksuameteid seetõttu üles looma koostöös komisjoniga süsteemi liidusiseste 

pettuste mahu hindamiseks ning seejärel seadma eesmärke selle vähendamiseks, kuna 

see võimaldaks hinnata liikmesriikide tulemuslikkust selle küsimusega tegelemisel; 

18. kutsub liikmesriike üles lihtsustama ka teabevahetust kohtu- ja õiguskaitseasutustega, 

nagu Europol ja OLAF, nagu kontrollikoda on soovitanud; 

19. märgib, et tolliprotseduur 42, millega nähakse ette käibemaksuvabastus ühte 

liikmesriiki imporditud kaupadelt, mis saadetakse seejärel edasi teise liikmesriiki, on 

osutunud vastuvõtlikuks pettuslikele kuritarvitamistele; märgib, et maksuametite 

andmete tulemuslik ristkontrollimine tolliametite andmetega on ülioluline seda tüüpi 

pettuse tuvastamiseks ja elimineerimiseks; kutsub liikmesriike ja komisjoni seetõttu 

üles võtma meetmeid selleks, et lihtsustada tolli- ja maksuametkondade vahelist 

teabevahetust seoses tolliprotseduuri 42 alusel tehtud imporditehingutega, nagu 

kontrollikoda on soovitanud; 

20. toetab tegevuskava eesmärki kehtestada ühtne Euroopa käibemaksuala, mis toetaks 

tugevamat ja õiglasemat ühtset turgu ning aitaks kaasa õiglase maksustamise, säästva 

tarbimise, tööhõive, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime 

edendamisele, piirates samal ajal ka võimalusi käibemaksupettuseks; 

21. nõuab sellega seoses, et teenused viidaks võimalikult kiiresti täielikult uue süsteemi 

alla, ning nõuab eelkõige finantsteenuste käibemaksuga maksustamist; 

22. nõustub komisjoni seisukohaga, et kokku lepitav käibemaksusüsteem peaks põhinema 

kaupade ja teenuste sihtriigis maksustamise põhimõttel, kuna päritoluriigi põhimõtte 

rakendamine ei ole olnud võimalik; 

23. pooldab sihtriigi põhimõtte üldist kohaldamist üksikisikutele toimuva kaugmüügi 

korral ning ühtlustatud meetmete kehtestamist väikeettevõtjate jaoks; 

24. nõuab, et kokku lepitud käibemaksusüsteemi juurutamisel kaasataks olemasolevatesse 

maksumudelitesse digitaalmaailmas toimunud tehniline areng, et süsteem vastaks 

21. sajandi vajadustele; 

25. märgib, et praegu üheaegselt kehtivad paljud erinevad käibemaksumäärad põhjustavad 

suurt ebakindlust ettevõtjatele, kes kauplevad piiriüleselt, eriti teenustesektoris ja 

VKEde jaoks; märgib, et ebakindlust põhjustavad ka küsimus, kes vastutab 

käibemaksu kogumise eest, ühendusesiseste tarnete tõendamine, varifirmadega seotud 

pettuse osaliseks sattumise risk, rahavoogude küsimused ja erinevad 

käibemaksumäärad eri tootekategooriatele sama riigi piires; kutsub seetõttu komisjoni 

üles uurima 2017. aasta keskpaigaks varifirmadega seotud pettuse mõju; nõuab, et 

liikmesriigid lepiksid kokku käibemaksumäärade suuremas lähendamises; 

26. kutsub komisjoni üles hindama maksumäärade liidu tasandil ühtlustamata jätmise 

mõju, eelkõige piiriülesele tegevusele, ning hindama võimalusi nende takistuste 

kõrvaldamiseks; 

27. toetab komisjoni väljapakutud vähendatud määraga kaupade ja teenuste loetelu 



 

 

korrapärase läbivaatamise varianti, millele nõukogu peab veel nõusoleku andma; 

nõuab, et selle loetelu puhul võetaks arvesse poliitilisi prioriteete, nagu sotsiaalsed, 

soolised, tervise-, keskkonna-, toitumis- ja kultuuriaspektid; 

28. on seisukohal, et komisjoni alternatiivina välja pakutud käibemaksu alammäärade 

täielik kaotamine võib põhjustada ühtsel turul märkimisväärseid 

konkurentsimoonutusi ja probleeme; on seisukohal, et arvesse tuleks võtta vajadust 

senisest suurema ühtlustamise järele, mis on vajalik ühtse turu nõuetekohase 

toimimise jaoks; 

29. nõuab, et uuritaks võimalust koostada Euroopa ühtne vähendatud maksumääraga 

kaupade ja teenuste loetelu, eesmärgiga leida praegusele vähendatud 

käibemaksumäärade süsteemile alternatiiv, mis võiks märkimisväärselt parandada 

käibemaksusüsteemi tõhusust, võimaldades süsteemi praegusest suuremat 

struktureeritust; 

30. on seisukohal, et käibemaksupettuste vastu võitlemiseks on oluline vähemate erandite 

olemasolu ning et parim ja tõhusaim viis pettuste tõkestamiseks on võimalikult madala 

määraga lihtne käibemaksusüsteem;  

31. on seisukohal, et praegust keerulist süsteemi saaks oluliselt lihtsustada, kui kaupade ja 

teenuste arvu, millele võib kohaldada vähendatud maksumäärasid, vähendataks ja 

mõned kaubad ja teenused, millele võib kohaldada vähendatud maksumäärasid, 

määrataks liikmesriikide poolt ühiselt kindlaks ELi tasandil, võimaldades 

liikmesriikidel samal ajal otsustada maksumäärade üle, niikaua kui need on kooskõlas 

käibemaksudirektiivis sätestatud käibemaksu alammääradega ja eeldusel, et see ei too 

kaasa ebaausa konkurentsi riski; 

32. nõuab, et tooted kuuluksid sihtriigi põhimõtte kohaselt sama maksustamise alla, 

hoolimata sellest, millises vormis või millisel platvormil neid ostetakse ning kas need 

edastatakse digitaalsel või füüsilisel kujul; 

33. märgib, et suur probleem VKEde jaoks on praegu see, et liikmesriikidel on erinevad 

tõlgendused selles osas, mida võib pidada tooteks või mida teenuseks; kutsub seetõttu 

komisjoni üles olema oma määratlustes selgem ja eristavam; 

34. kutsub liikmesriike üles käsitlema era- ja avaliku sektori ettevõtteid valdkondades, kus 

nad omavahel konkureerivad, käibemaksu suhtes ühtemoodi; 

35. juhib tähelepanu sellele, et käibemaksu osadena maksmise süsteem valiti OECD 

maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti (1. meede) kaudse 

maksustamise võrdlusmeetodiks, kuna see tagab maksude tulemusliku kogumise ja 

oma laadi tõttu võimaldab ettevõtjate enesekontrolli; 

36. märgib, et käibemaksudirektiivi artiklites 199 ja 199a nähakse ette pöördmaksustamise 

ajutine ja sihipärane kohaldamine piiriüleste tehingute ja teatavate omamaiste eriti 

riskialdiste valdkondade puhul liikmesriikides; 

37. kutsub komisjoni üles uurima hoolikalt pöördmaksustamise tagajärgi ja kontrollima, 

kas see menetlus lihtsustab olukorda VKEde jaoks ja vähendab käibemaksupettusi; 

38. kutsub komisjoni üles hindama katseprojektide kaudu pöördmaksustamise mõjusid – 



 

 

ja seda mitte ainult üksikute eriti suure pettuste ohuga sektorite puhul – seoses kasu, 

nõuete täitmisega seotud kulude, pettuste, tulemuslikkuse ja rakendusprobleemide 

ning pikaajaliste eeliste ja puudustega, nagu mõned liikmesriigid on nõudnud ja 

komisjon on seda vahepeal sõnaselgelt kinnitanud, kuigi seda ei ole seni komisjoni 

tegevuskavasse lisatud; rõhutab, et ükski selline katseprojekt ei tohi siiski mingil viisil 

põhjustada ega tuua kaasa viivitusi komisjoni tegevuskavas ette nähtud alalise 

käibemaksukorra kavandamisel ja rakendamisel; 

39. on seisukohal, et sihtriigi põhimõtte üldisel rakendamisel peavad liikmesriikide 

maksuametid võtma maksukohustuste täitmise tagamise ja maksudest 

kõrvalehoidumise võimaluste vähendamise eest suurema vastutuse; nõustub komisjoni 

seisukohaga, et käibemaksupettuste vastase võitluse täiustamiseks on veel piisavalt 

ruumi tavapäraste haldusmeetmete ning liikmesriikide töötajate maksude kogumis- ja 

kontrollisuutlikkuse ja -oskuste parandamise kaudu; rõhutab vajadust karmistada 

maksukontrolle ja suurimate petturite vastaseid sanktsioone; palub komisjonil pakkuda 

selles osas piisavat rahalist ja tehnilist tuge; 

40. on seisukohal, et komisjon peaks jälgima tähelepanelikult riiklike maksuametite 

tulemusi ning parandama nende tegevuse kooskõlastamist; 

41. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle laiendada väike ühe akna süsteem 

täiemõõduliseks ühe akna süsteemiks; märgib, et on ülimalt tähtis, et see oleks 

kasutajasõbralik ja võrdselt tõhus kõigis 28 liikmesriigis; märgib, et ühe akna süsteemi 

loomine leevendaks halduskoormust, mis takistab ettevõtjate piiriülest tegutsemist, ja 

vähendaks VKEde kulusid (COM(2016)0148); 

42. märgib, et sihtriigi põhimõtte rakendamiseks ja pettuste vähendamiseks on ülioluline 

nn ühe akna süsteem; nõuab, et ühe akna süsteemi täiustamisel lähtutaks praegustest 

kogemustest väikeste ühe akna süsteemidega digitaaltoodete jaoks; märgib, et isegi 

väikese ühe akna süsteemi korral võib uue sihtriigi põhimõtte kohaldamine põhjustada 

väike- ja mikroettevõtjatele märkimisväärse halduskoormuse; väljendab seetõttu 

heameelt komisjoni käibemaksu tegevuskavas sisalduva ettepaneku üle kehtestada 

ühine, kogu ELi hõlmav lihtsustusmeede (käibemaksukünnis); nõuab, et sõnaselgelt 

määrataks kindlaks, milline liikmesriik vastutab piiriüleste tehingute korral 

maksukontrollide eest; väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle kaotada osana 

oma käibemaksu tegevuskavast madala väärtusega saadetiste maksusoodustused; 

43. tunnistades, et erinevaid käibemaksusüsteeme Euroopa Liidu piires võidakse pidada 

ka mittetariifseks tõkkeks ühtsel turul, rõhutab, et käibemaksu väike ühe akna süsteem 

(VAT Mini One-Stop Shop – VAT MOSS) on hea viis kõnealuse tõkke 

kõrvaldamiseks ja eriti VKEde toetamiseks nende piiriüleses tegevuses; tunnistab, et 

VAT MOSSiga seoses on veel lahendamata mõned väiksemad probleemid; kutsub 

komisjoni üles lihtsustama veelgi käibemaksukohustuste täitmist ettevõtjate poolt 

kogu ELis; 

44. võtab teadmiseks Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohtuasjas C-97/09 (Ingrid Schmelz vs. 

Finanzamt Waldviertel); võtab teadmiseks 28 erinevat käibemaksuvabastuskünnist; 

võtab teadmiseks sellest tulenevad finantsraskused VKEde ja mikroettevõtjate jaoks, 

kes oleks oma riikliku süsteemi kohaselt maksust vabastatud; kutsub komisjoni üles 

viima läbi täiendavaid uuringuid mikroettevõtjatele käibemaksuvabastuskünnise 

kehtestamise kohta; 



 

 

45. nõuab kõigi ettepanekute kontrollimist, et hoida käibelt arvestatavatest maksudest 

tulenev halduskoormus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks 

minimaalne; ergutab komisjoni sellega seoses uurima ka parimaid rahvusvahelisi 

tavasid, nagu Singapuris ja Austraalias kohaldatavad kuldse kaardi süsteemid, 

tunnistades, et mõnede tarnijate poolse pettuse risk on väga madal; 

46. tervitab komisjoni teatavaks tehtud kavatsust esitada 2017. aastal VKEde 

käibemaksuvaldkonna pakett; soovitab siiski, et uue raamistiku rakendamine peaks 

toimuma järk-järgult, kuna see tekitab täiendavaid halduskulusid (näiteks seoses IT-

taristu või käibemaksumenetlustega); 

47. võtab teadmiseks keeruka deklareerimissüsteemi, mis tekitab VKEdele suure 

koormuse ja ei soodusta piiriülest kaubandust; kutsub komisjoni üles lisama oma 

VKEde paketti ettepanekut ühtse käibemaksudeklaratsiooni ning ühtlustatud 

aruandlusnõuete ja tähtaegade kohta; 

48. rõhutab vajadust ühtlustatud käibemaksukeskkonna järele ettevõtetevahelise ja 

ettevõtjalt tarbijale toimuva kaugmüügi jaoks; märgib, et puuduliku koordineerimise 

tõttu ei rakendata käibemaksukünnist eri liikmesriikides ühesuguse eduga; 

49. rõhutab, et uus lihtsustatud käibemaksusüsteem tuleb kavandada selliselt, et VKEdel 

oleks võimalik piiriülese kaubanduse eeskirju lihtsalt järgida ja neil oleks võimalik 

saada igas liikmesriigis toetust mitte üksnes selles osas, kuidas nendega kohanduda, 

vaid ka käibemaksumenetluste haldamise osas; 

50. nõuab, et lähiajal loodaks põhjalik ja avalikkusele kättesaadav veebiportaal, kust 

ettevõtjad ja lõpptarbijad saaksid selgelt ja lihtsalt üksikasjalikku teavet üksikutele 

toodetele ja teenustele kehtivate käibemaksumäärade kohta liikmesriikides; rõhutab, et 

selle portaali keel ja kujundus peaks olema lihtsalt mõistetav ja kasutatav; kordab oma 

veendumust, et aitamine ettevõtjatel liikmesriikides kohaldatavatest 

käibemaksueeskirjadest selgelt aru saada tugevdab veelgi käibemaksupettuste 

vastaseid meetmeid; märgib samuti, et sertifitseeritud maksualane tarkvara võiks 

aidata piirata konkreetset tüüpi pettuste ja muude eeskirjade eiramiste riski ning võib 

pakkuda kindlust siseriiklikes ja piiriülestes tehingutes osalevatele ausatele 

ettevõtjatele; kutsub komisjoni lisaks üles andma riikide maksuametitele suuniseid 

tehingute klassifitseerimise kohta seoses kohaldatava käibemaksumääraga, et 

vähendada nõuete täitmisega seotud kulusid ja õiguslikke vaidlusi; kutsub liikmesriike 

üles looma avalikke teabesüsteeme, näiteks käibemaksu alaseid veebiportaale, et teha 

kättesaadavaks usaldusväärne teave; 

51. kutsub komisjoni üles koostama ajakohastatud teabega loetelu käibemaksueeskirjade 

kohta igas üksikus liikmesriigis; rõhutab samal ajal, et eeskirjadest ja määradest 

komisjonile teatamine on liikmesriikide ülesanne; 

52. märgib, et e-kaubanduses tähendab ühtlustatud käibemaksukünniste puudumine e-

kaubandusega tegelevate VKEde jaoks suuri tehingukulusid, kui nad juhuslikult või 

tahtmatult künnise ületavad; 

53. kutsub liikmesriike üles andma komisjonile kiiremas korras teavet oma vastavate 

käibemaksumäärade, erinõuete ja käibemaksuvabastuste kohta; kutsub komisjoni üles 

koguma seda teavet ning tegema seda ettevõtjatele ja tarbijatele kättesaadavaks; 



 

 

54. on seisukohal, et komisjoni tegevuskavas väljakuulutatud käibemaksu reformikava 

suhtes on vaja teadlaste, ELi liikmesriikide maksuhaldurite, VKEde ja ELi ettevõtjate 

osalusel läbi viia ulatuslik ja kvalitatiivne mõjuhinnang; 

55. rõhutab, et maksustamist käsitlevad õigusaktid kuuluvad liikmesriikide 

ainupädevusse; rõhutab, et ELi toimimise lepingu artikli 329 lõike 1 kohaselt võivad 

vähemalt üheksa liikmesriiki seada sisse tõhustatud koostöö; kutsub komisjoni üles 

toetama ettepanekuid tõhustatud koostööks, mille eesmärk on võidelda pettuste vastu 

ja vähendada käibemaksuga seotud halduskoormust; 

56. on seisukohal, et lahendus OECD raamistikuks on eelistatav eraldiseisvatele 

meetmetele, mis tuleb ühtlustada OECD soovituste ning maksubaasi kahanemise ja 

kasumi ümberpaigutamise tegevuskavaga; 

57. väljendab heameelt seoses komisjoni teatisega „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–

2020: Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine“ (COM(2016)0179); 

58. märgib, et uus tegevuskava hõlmab edasisi samme tõhusama ja pettusekindlama 

lõpliku süsteemi suunas, mis on digitaalmajanduse ja e-kaubanduse ajajärgul 

ettevõtjate suhtes sõbralikum; 

59. toetab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt käibemaksu (kaupade või teenuste) 

piiriüleselt müügilt koguks päritoluriigi maksuamet vastavalt tarbimisriigis 

kohaldatavale maksumäärale ning see kantaks üle riiki, kus toimub kaupade või 

teenuste lõplik tarbimine; 

60. rõhutab, et väga oluline on esitada seadusandlik ettepanek laiendada ühtset 

elektroonilist mehhanismi (käibemaksu registreerimiseks ja tasumiseks piiriüleselt 

tegutsevatele ettevõtjatele) ka füüsiliste kaupade veebimüügile, et vähendada 

halduskoormust, mis on üks peamisi takistusi piiriüleselt tegutsevate ettevõtjate jaoks; 

61. kutsub komisjoni üles tegelema killustunud käibemaksukorrast tuleneva ettevõtjate 

halduskoormusega, esitades seadusandlikud ettepanekud laiendada praegust väikest 

ühe akna süsteemi interneti teel müüdavatele füüsilistele kaupadele, mis võimaldaks 

ettevõtjatel esitada ühtseid deklaratsioone ja tasuda käibemaksu oma liikmesriigis; 

62. palub liikmesriikidel lihtsustada oma riiklikke maksusüsteeme ning muuta need 

selgemaks ja järjepidevamaks, eesmärgiga lihtsustada nõuete täitmist, hoida ära, 

takistada ja karistada maksupettusi ja maksudest kõrvalehoidumist ning suurendada 

käibemaksu kogumise tõhusust; 

63. peab murettekitavaks, et käibemaksu kui omavahendi vastutussüsteemi lihtsustamise 

eesmärki ei ole täielikult saavutatud; tuletab meelde, et on vaja jätkata 

omavahenditega seotud juhtimissüsteemi lihtsustamist, et vähendada võimalusi 

vigadeks ja pettusteks; peab kahetsusväärseks, et uues tegevuskavas ei käsitleta mõju 

käibemaksupõhistele omavahenditele; 

64. juhib tähelepanu asjaolule, et 2015. aastal ulatus käibemaksu alalaekumine 

liikmesriikides ja hinnanguline käibemaksu kogumise puudujääk liidus 170 miljardi 

euroni, ning rõhutab, et 2014. aastal uuritud 26-st liikmesriigist 13-s ületas keskmine 

hinnanguline käibemaksu puudujääk 15,2 %; kutsub komisjoni üles kasutama 

täielikult ära oma rakendamisvolitusi, et liikmesriike kontrollida ja aidata; juhib 



 

 

tähelepanu asjaolule, et tulemuslik tegevus käibemaksu alalaekumise vähendamiseks 

eeldab kooskõlastatud ja valdkonnaülest käsitlust, sest alalaekumine ei tulene mitte 

ainult pettustest, vaid erinevate tegurite koostoimest, mis hõlmavad pankrotte ja 

maksejõuetust, statistilisi vigu, hilinenud makseid, maksudest kõrvalehoidumist ja 

maksustamise vältimist; kordab oma üleskutset komisjonile edendada kiiremas korras 

õigusakte, milles käsitletakse rikkumisest teatajate kaitse miinimumtaset ELis, et 

paremini uurida ja takistada pettusi, ning näha ette rahaline toetus piiriülesele uurivale 

ajakirjandusele, mis on selgelt tõestanud oma tõhustust LuxLeaksi, Dieselgate’i ja 

Panama dokumentide skandaalides; 

65. peab kahetsusväärseks, et käibemaksupettused ja eelkõige nn karussellpettused või 

varifirmade pettused moonutavad konkurentsi ning jätavad riikide eelarved ilma 

olulistest vahenditest ja kahjustavad ka liidu eelarvet; väljendab muret, et komisjonil 

puuduvad usaldusväärsed andmed käibemaksu karussellpettuste kohta; kutsub seetõttu 

komisjoni üles käivitama liikmesriikide koordineeritud tegevust käibemaksu 

karussellpettuse alase statistika kogumiseks mõeldud ühise süsteemi loomiseks; juhib 

tähelepanu asjaolule, et selline süsteem võiks tugineda mõnedes liikmesriikides juba 

kasutuses olevale praktikale; 

66. nõuab tungivalt, et komisjon algataks ühise süsteemi loomise, mis lubaks liidusiseste 

käibemaksupettuste mahtu täpsemalt hinnata liidusiseste käibemaksupettuste statistika 

koostamise abil, mis võimaldaks igal liikmesriigil hinnata oma olukorda liidusisese 

käibemaksu vähenemise ning pettuste avastamise suurenemise ja sellest tuleneva 

maksude sissenõudmise täpsete ja usaldusväärsete näitajate põhjal; on seisukohal, et 

uusi järelevalvemeetodeid, näiteks ühtset auditit või ühiseid auditeid tuleks laiendada 

ka piiriülesele tegevusele; 

67. rõhutab, kui tähtis on rakendada uusi strateegiaid ja kasutada tõhusamalt 

olemasolevaid ELi struktuure, et tugevdada käibemaksupettuste vastast võitlust; 

rõhutab asjaolu, et suurem läbipaistvus, mis võimaldab nõuetekohast kontrolli ning 

struktureeritumat ja riskipõhist käsitlust, on petuskeemide ja korruptsiooni avastamisel 

ja ennetamisel keskse tähtsusega; 

68. peab kahetsusväärseks, et liikmesriikidevaheline halduskoostöö käibemaksupettuse 

vastase võitluse valdkonnas ei ole liidusisese käibemaksust kõrvalehoidumise ja 

petuskeemidega toimetulekuks ega piiriüleste tehingute või kauplemise haldamiseks 

ikka veel piisavalt tõhus; rõhutab vajadust lihtsustatud, mõjusa ja juurdepääsetava 

käibemaksusüsteemi järele, mis võimaldaks kõigil liikmesriikidel vähendada oma 

käibemaksukoormust ja võidelda käibemaksupettustega; kutsub seetõttu komisjoni 

üles korraldama halduskoostöö lepingute hindamisel rohkem kontrollkülastusi 

riskipõhiselt valitud liikmesriikidesse; lisaks palub komisjonil halduskokkulepete 

hindamise kontekstis keskenduda õiguslike tõkete kaotamisele, mis takistavad 

haldusasutuste, kohtute ja õiguskaitseasutuste vahelist teabevahetust riiklikul ja ELi 

tasandil; kutsub komisjoni ühtlasi üles soovitama liikmesriikidel võtta kasutusele 

ühine riskianalüüs, sealhulgas sotsiaalvõrgustike analüüs, tagamaks et Eurofisci kaudu 

vahetatud teabe sihtmärgiks oleksid pettused; kutsub liikmesriike üles kehtestama 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused ning parandama praegu 

teabevahetuseks kasutatavat süsteemi; 

69. rõhutab vajadust tugevdada Eurofisci, et kiirendada teabevahetust; juhib tähelepanu 

asjaolule, et teabe täpsuse, täielikkuse ja õigeaegsusega on endiselt probleeme; peab 



 

 

vajalikuks ühendada liikmesriikide maksu-, kohtu- ja politseiasutuste ning pettuste, 

organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastase võitlusega tegelevate Euroopa Liidu 

ametite – nagu Europol, Eurojust ja OLAF – meetmed ja kooskõlastada nende 

strateegiad; ergutab kõiki sidusrühmi kaaluma lisaks lihtsaid ja mõistetavaid viise 

teabe vahetamiseks reaalajas, mis võimaldaks viivitamata reageerida olemasolevatele 

või uutele petuskeemidele või võtta meetmeid nende leevendamiseks; 

70. peab äärmiselt oluliseks kõigi liikmesriikide osalemist kõigis Eurofisci 

tegevusvaldkondades, et oleks võimalik võtta tulemuslikke meetmeid 

käibemaksupettustega võitlemiseks; 

71. palub, et komisjon esitaks ettepanekud, mis võimaldaksid tolli- ja maksuametite 

andmete tulemuslikku ristkontrollimist, ning pööraks liikmesriikide kontrollimisel 

tähelepanu teabenõuetele vastamise õigeaegsuse parandamise meetmetele ja 

käibemaksuteabe vahetamise süsteemi usaldusväärsusele; 

72. palub komisjonil julgustada neid liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, võtma 

kasutusele kaks erinevat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit 

(ühendusesise kaubandusega tegeleda soovivatele ettevõtjatele eraldataks kodusest 

käibemaksukohustuslase registreerimisnumbrist erinev number) ning tegema määruse 

(EL) nr 904/2010 artiklis 22 sätestatud kontrolle, pakkudes ettevõtjatele samal ajal 

tasuta nõustamist; 

73. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriikide elektroonilised 

tollivormistussüsteemid suudaksid automaatselt kontrollida ja kontrolliksid 

käibemaksukohustuslasena registreerimise numbreid; 

74. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks käibemaksudirektiivi muudatuse, mis võimaldaks 

saavutada liikmesriikide käibemaksu aruandlusnõuete edasist ühtlustamist liidusiseste 

kaubatarnete ja teenuste osutamise puhul; 

75. väljendab kahetsust, et nõukogu ei ole veel heaks kiitnud komisjoni ettepanekut 

kehtestada piiriülese kaubanduse puhul solidaarvastutus; juhib tähelepanu asjaolule, et 

see vähendab motivatsiooni hoiduda äri tegemisest petturitest ettevõtetega; on 

seisukohal, et liikmesriigid ei rakenda ühtselt käibemaksudirektiivi seda osa, mis 

puudutab käibemaksu koondaruannete esitamise ajavahemikku, ning et see suurendab 

rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate ettevõtjate halduskoormust; nõuab seetõttu 

tungivalt, et nõukogu kiidaks heaks komisjoni ettepaneku solidaarvastutuse kohta; 

76. ergutab komisjoni ja liikmesriike olema aktiivsemad rahvusvahelisel tasandil, 

tugevdama koostööd kolmandate riikidega ning viima sisse tõhusa käibemaksu 

kogumise, eesmärgiga kehtestada koostöönormid ja -strateegiad, mis tuginevad 

peamiselt läbipaistvuse, hea valitsemistava ja teabe vahetamise põhimõtetele; 

julgustab liikmesriike vahetama omavahel ELi mittekuuluvate riikidelt saadud teavet, 

et muuta hõlpsamaks käibemaksu sissenõudmine, eriti e-kaubanduses; 

77. nõuab tungivalt, et nõukogu lisaks käibemaksu liidu finantshuve kahjustava pettuse 

vastast võitlust kriminaalõiguse abil käsitleva direktiivi (finantshuvide kaitse direktiiv) 

kohaldamisalasse, et jõuda selles küsimuses võimalikult kiiresti kokkuleppele; 

78. palub, et komisjon hindaks ka edaspidi kuritegelike organisatsioonide poolt 



 

 

käibemaksupettuse abil teenitavat tulu ning esitaks laiaulatusliku, ühise ja mitut 

valdkonda hõlmava strateegia kuritegelike organisatsioonide käibemaksupettusel 

põhinevate ärimudelite vastu võitlemiseks, sealhulgas vajaduse korral ühiste 

uurimisrühmade abil; 

79. peab väga oluliseks tagada niisuguse ühtse, tugeva ja sõltumatu Euroopa Prokuratuuri 

loomine, kes on võimeline eespool mainitud finantshuvide kaitse direktiivis 

määratletud muu hulgas käibemaksupettusega seotud liidu finantshuve kahjustavaid 

kuritegusid uurima ning niisuguste tegude toimepanijatele süüdistusi esitama ja neid 

kohtu ette tooma, ning on veendunud, et igasugune nõrgem lahendus tähendaks 

kulusid liidu eelarve jaoks; rõhutab lisaks vajadust tagada, et pädevuse jaotus Euroopa 

Prokuratuuri ja liikmesriikide uurimisasutuste vahel ei tekitaks olukorda, kus 

õiguserikkumised, millel on märkimisväärne mõju liidu eelarvele, jääksid Euroopa 

Prokuratuuri pädevusalast välja; 

80. palub kõikidel liikmesriikidel avaldada ELi-sisese käibemaksupettuse tõttu kantud 

kahju hinnangud, tegeleda Eurofisci puudustega ja kooskõlastada paremini oma 

poliitikat kaupade ja teenuste käibemaksuga pöördmaksustamise valdkonnas; 

81. peab ülimalt oluliseks, et liikmesriigid kasutaksid käibemaksupettuse tõkestamise 

kasuliku vahendina mitmepoolseid kontrolle, mis kujutavad endast ühe või mitme 

seotud maksukohustuslase maksukohustuse koordineeritud kontrollimist kahe või 

enama liikmesriigi poolt; 

82. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikidele. 


