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Töötuskindlustuse 
maksemäärade vähenemist ei ole 
oodata

Töötuskindlustuse maksete määrad perioodiks 2015 - 2018 
kehtestati Vabariigi Valitsuse poolt 26.09.2014 määrusega 
nr 151. Antud määruse kohaselt kehtivad sel perioodil 
alljärgnevad määrad: kindlustatu määr 1,6% ja tööandja 
määr 0,8%. 

Töötukassa Nõukogu esitas valitsusele ettepaneku 
kindlustatu ja tööandja töötuskindlustuse maksete 
määrade vähendamiseks. Selle kohaselt jääksid määrad 
2016. aastaks praegusega võrreldes samaks (1,6% ja 
0,8%), kuid alates 2017 väheneksid - uued määrad oleksid 
vastavalt 1,4% ja 0,7%.

Valitsus otsustas ettepanekut mitte toetada.  11.09.2015 
vastu võetud uue määruse nr 92 alusel on 
töötuskindlustuse maksete määrad aastateks 
2016 - 2019 jätkuvalt 1,6% ja 0,8%. Need jäävad seega 
samale tasemele, mille valitsus kehtestas aastateks 2015 - 
2018. 

Käibemaksuseaduse muudatused 

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile 
käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille 
olulisimaks muudatuseks on soov kehtestada Euroopa 
Liidu institutsioonidele ning NATO relvajõududele ja 
sõjalistele peakorteritele käibemaksu tagastamise asemel nö 
otsevabastus.

Otsevabastus tähendab käibemaksukohustuslasest 
kauba või teenuse müüjale õigust rakendada käibemaksu 

nullmäära, kui müüakse kaupa või teenust tarbimiseks neile 
Euroopa Liidu institutsioonidele, mis asuvad Eestis, näiteks 
Euroopa Komisjoni Esindusele, Euroopa Parlamendi 
Infobüroole, IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Ametile 
jne. Tingimuseks on, et kauba või teenuse kogumaksumus 
(ilma käibemaksuta) arve kohaselt on vähemalt 53 EUR. 
Antud tingimus pole kohaldatav, kui müüakse kütust, 
sideteenuseid või tegemist on nn kommunaalmaksetega. 
Regulatsiooni muutus võetakse ette Euroopa Komisjoni 
ettepanekul halduskoormuse vähendamiseks.

Otsevabastus tähendab käibemaksukohustuslasest 
kauba või teenuse müüjale õigust rakendada käibemaksu 
nullmäära, kui müüakse kaupa või teenust NATO 
liikmesriigi (v.a. Eesti kui NATO liikmeriigi) Eestis 
asuvatele relvajõududele ja rahvusvahelisele sõjalisele 
peakorterile. Selline regulatsioon kehtestatakse 
Kaitseministeeriumi ettepanekul, et võimaldada 
efektiivsemalt kasutada NATO liikmesriigi relvajõudude 
Eestisse planeeritud kaitseinvesteeringute summasid, 
näiteks infrastruktuuri ehitamiseks Eestis. Ajaline nihe 
käibemaksu tagastamisel mõjutab eelarve planeerimist ja 
kasutamist.

Nullmääraga maksustamise õiguse annab müüjale 
Eestis asuva Euroopa Liidu institutsiooni esindaja ja 
Välisministeeriumi kinnitusega või siis NATO relvajõudude/
sõjalise peakorteri esindaja ja Kaitseministeeriumi 
kinnitusega käibemaksuvabastustõend, mis on spetsiifilisel 
vormil (vorm on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega 
nr 282/2011, lisa II).

Eelnõu kohaselt jõustuvad eeltoodud muudatused alates 
1.05.2016.

Eelnõus tehakse veel muid väiksemaid muudatusi. 

Maksuvabastuse alt välistatakse meenemündid (näiteks 
hõbedast vermitud eesti krooni meenemündid või 
euromeenemündid) ja pangatähed, mida tavaliselt 
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seadusliku maksevahendina ei kasutata või millel on 
numismaatiline väärtus.  Meenemünte on võimalik 
osta näiteks Eesti Panga muuseumipoest ja nende 
hind on kõrgem mündi nimiväärtusest. Muudatus on 
Rahandusministeeriumi hinnangul vajalik seetõttu, 
et kehtiv seadus ei erista nn käibemüntidest –ja 
pangatähtedest meenemünte ning pangatähti, mis on 
kollektsiooniesemed.

Peale selle on kavas täpsemalt reguleerida 
impordikäibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise 
õigust ja korda. Praegu on võimalik formaalsete tingimuste 
täitmisel saada kaup tollist kätte ilma impordikäibemaksu 
tasumata, mis annab võimaluse maksupettusteks. Eelnõuga 
sätestatakse impordikäibemaksu käibedeklaratsioonil 
deklareerimise õiguse peatamise alused ja selle õiguse 
kehtetuks tunnistamise regulatsioon. Õiguse saab kehtetuks 
tunnistada maksuotsusega või kui käibemaksukohustuslane 
ei ole vastanud impordikäibemaksu käibedeklaratsioonil 
deklareerimise tingimustele kuuel järjestikusel kuul. 

Veel muudetakse maksuhalduri ja Politsei- ja 
Piirivalveameti töökorralduse optimeerimiseks 
piiripunktides regulatsiooni selliselt, et ühendusevälisesse 
riiki suunduva turisti poolt väljaviidavat tax-free kaupa 
hakkab kontrollima kui ka tax-free kviitungit kinnitama 
teatud juhtudel tolliametniku asemel piirivalveametnik.  

Leevendatakse käibemaksuvabastuse tingimusi 
olukorras, kus nn sõltumatu isikuteühendus osutab oma 
liikmele selliseid teenuseid, mis on vajalikud liikme 
põhitegevuseks, mille väljund on maksuvaba käive. 
Sõltumatu isikuteühendus tähendab mistahes liiki 
äriühingut või mittetulundusühingut. Seletuskirjas toodud 
näite kohaselt saaks seda sätet edaspidi rakendada kulude 
jaotamiseks näiteks panganduses ühise IT-lahenduse 
väljaarendamiseks.

Eelnõu kohaselt jõustuvad eeltoodud muudatused alates 
1.07.2016.

Eelnõu koos seletuskirjaga on kättesaadav eelnõude 
infosüsteemis: http://eelnoud.valitsus.ee/main, 
käibemaksuseaduse muutmise seadus.

Tähelepanu: käesolev “Maksuteade” sisaldab 
ainult üldistatud tasemel lühikokkuvõtet 
muudatustest õigusaktides ning seda ei 
saa kasutada nõuandena konkreetses 
olukorras käitumiseks. Igasugune nõuanne 
peab lähtuma maksumaksja konkreetsest 
faktilisest olukorrast ja õigusakti 
täistekstist. AS PricewaterhouseCoopers ei 
vastuta ühegi tagajärje eest,mis tekib seoses 
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