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Aprill 2015 – koalitsioonilepingu
maksumõjud
Nüüdseks on Reformierakonna, SDE ja IRL-i valitsusliidu
tegevusprogramm avalikustatud ja allkirjastatud ning
seega on sobilik aeg põhjalikumalt uurida, milliseid
muudatusi on maksunduses lähiajal oodata.

Maksukoormuse väike langus
Sotsiaalmaksu määra vähendatakse 1% võrra.
Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 154 eurolt, mis kehtib
alates 1.01.2015, 205 eurole kuus (+51 juurde kuus), kuid
ebaselge on, mis ajakavas tõus toimuma hakkab.

Sotsiaalmaksuteemad
Läbi ei läinud SDE plaan vähendada sotsiaalmaksu määra
3%-i võrra, et edendada nn regionaalsete töökohtade
loomist väljapoole Harjumaad. Samas lubatakse muuta
sotsiaalmaksu maksmise ja sellega seotud sotsiaalsete
garantiide saamine paindlikumaks, mis võib hea
kujutlusvõimega lugeja viia mõtteni, et selle taga on näiteks
sotsiaalmaksu tasumise miinimumnõude kaotamine
osalise koormusega töötamise puhul. Palju räägitud
„sotsiaalmaksulae“ kehtestamist palgatulule valituslepe
aga ei puuduta.

Raamatupidajatele tööd juurde,
laenud fookusesse
Muudest maksumuudatustest on kindlasti huvipakkuv
koalitsiooni eesmärk „võtta täiendava tähelepanu alla“
ema- ja tütarettevõtete vahelised tehingud. Tõenäoliselt
saab see teema MTA üheks prioriteediks, näiteks
revisjonide läbiviimisel.
Tööd saavad kindlasti juurde raamatupidajad, kes peavad
tulevikus hakkama igakuuliselt deklareerima (ilmselt uuel

INF vormil) seotud osapoolte vahelisi antud ja saadud laene
ja hoiuseid, intresse ja tootlust, et hõlbustada MTA jaoks
kontrolli läbiviimist ja vähendada võimalusi maksustamata
kasumi Eestist väljaviimiseks.

Tulumaksusüsteem ja maksumäär
ei muutu
Koalitsiooni lubadus „hoiduda investeeringute
maksustamisest“ tähendab eelkõige seda, et praeguse
tulumaksusüsteemi üldist põhimõtet (maksukohustus
on nihutatud kasumi teenimiselt jaotamisele) ei hakata
muutma. Ei muutu ka praegune üldine tulumaksumäär
ja ei kehtestata kõrgemat tulumaksumäära
keskmisest suuremale tulule, kuid luuakse omapärane
tagasimaksesüsteem madalapalgalistele töötajatele, et
parandada nende toimetulekut.

Eesti saab pisut atraktiivsust
juurde
Positiivne on eesmärk likvideerida kitsaskoht, mis on
takistanud Eesti laiemat kasutamist rahvusvaheliselt
valdusühingute asukohariigina. Nimelt planeeritakse
„vabastada ettevõtte tulumaksust välismaal asuvate
tütarühingute müügist teenitud kasu“. Tegemist oli
Reformierakonna ühe valimislubadusega. Kui Eestis
asuv valdusühing müüks praegu näiteks talle kuuluva
enamusosaluse Lätis asuvas tootmisfirmas, siis on võimalik
tehingust saadud kasumi maksustamise hetke küll edasi
lükata, kuid kasumi jaotamisel dividendina kuuluks see
maksustamisele tulumaksuga. Enamuses Euroopa riikides
ei kuulu osaluse müügist saadud kasu aga maksustamisele
(erisused kehtivad osaluse määra ja osaluse hoidmise aja
suhtes). Millistel tingimustel see tulumaksuvabastus Eestis
kehtestatakse jääb Rahandusministeeriumi kujundada.
Loodetavasti ei tule tingimused ülemäära karmid ja on
konkurentsivõimelised Lätiga.

Rubriik „analüüsime ja kaalume“
Paljude maksunduslike probleemide lahendamine on siiski
jäänud tasemele „analüüsime“ või „kaalume“, mis jätab
võimaluse nii probleem lahendada kui ka vastupidi.
Nii lubatakse analüüsida dividendide topeltmaksustamise
kaotamist alla 10%-lise osaluse puhul. Näiteks Eesti
börsifirmadelt saadud dividendidelt tekib alla 10%-lise
osaluse puhul topeltmaksustamine, sest dividendide
edasijaotamisel tulumaksuvabastust rakendada ei saa.
Seetõttu on väiksemaid osalusi olnud mõistlikum hoida
füüsilise isikuna. Milline on analüüs tulemus pole võimalik
hinnata. Igatahes siiani on Rahandusministeerium olnud
seisukohal, et selline vahetegemine on põhjendatud ja
ka õiguskantsler on leidnud, et see ei ole põhiseadusega
vastuolus. Samas Riigikohtu 2005. a otsuse kohaselt on
topeltmaksustamine lubatud vaid „erandlikel asjaoludel“.
Muudeks analüüsitavateks teemadeks on näiteks
alljärgnevad: FIE-de töögrupi ettepanekud FIE-de
maksustamise ja aruandluse lihtsustamiseks, millised on
sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete arenguks vajalikud
tegevused, raskeveokite teekasutuse maksustamine, kuidas
motiveerida kohalikke omavalitsusi looma ettevõtlusega
tegelemiseks soodsamat keskkonda, kas kaotada
tulumaksu kinnipidamine (praegu 10%) mitteresidentidele
makstavatelt litsentsitasudelt, kas kehtestada
energiajookidele aktsiisimaks, jne.
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Tervislike eluviiside edendamine
Tõenäoliselt võib leeveneda tööandja poolt töötaja
terviseedendamise huvides tehtud kulude maksustamine.
Millises mahus ja tingimustel pole hetkel teada. Tegemist
on SDE programmilise lubadusega. Praegu kuuluvad
sellised kulutused maksustamisele erisoodustuse
maksudega.

Kogume makse rohkem kokku ja
arendame e-maksuametit!
Rohkem makse kokku koguda jääb ka edaspidi
prioriteediks. Seda lubatakse teha „suurendamata
ebaproportsionaalselt ettevõtete halduskoormust“.
Raske on sellise eesmärgi mõttekusele vastu vaielda,
kui see tõepoolest toob kaasa ausama konkurentsi,
kuid vaidlusaluseks küsimuseks jääb kindlasti see,
milline meede suurendab ettevõtete halduskoormust
ebaproportsionaalselt ja milline meede mitte.
Jätkatakse ka e-maksuameti arendamist ja sihiks on
automaatne maksuaruandlus.

Kuidas lubadusi finantseeritakse?
Finantseerimist vajavate lubaduste katteallikaid
valitsuslepe välja ei too. Ajakirjanduse põhjal on
katteallikaks erinevate aktsiiside (kütus, alkohol jne)
tõusud. Majutusettevõtetele praegu rakendatava alandatud
käibemaksumäära (9%) tühistamine on väidetavalt kavas
alates 1.01.2017.

