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Õigusaktid
Maksualases teabevahetuses uued 
regulatsioonid

EL FATCA

9.12.2014 võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu uue 
direktiivi 2014/107/EL1 , millega muudeti direktiivi 
2011/16/EL (nn halduskoostöö direktiiv).

Muudatuste eesmärgiks oli laiendada kohustuslikku 
automaatset teabevahetust liikmesriikide maksuhaldurite 
vahel (nn Euroopa Liidu FATCA). Uus direktiiv jõustus 
2015. a jaanuaris ja selle täitmiseks peavad liikmesriigid 
siseriiklikult vastu võtma ja avaldama vajalikud õigusaktid 
hiljemalt 31.12.2015 ja alustama direktiivi täitmist 
1.01.2016. Sellest tulenevalt on Rahandusministeeriumil 
lähitulevikus plaanis 1.01.2015 jõustunud maksualase 
teabevahetuse seaduse täiendamine.

Automaatne teabevahetus Euroopa Liidu siseselt peaks 
tõhustama piiriüleste maksupettuste ja maksudest 
kõrvelehoidumise vastast võitlust otseste maksude 
valdkonnas (eelkõige tulumaks). Kaudsete maksude 
(näiteks käibemaks) alast teabevahetust jääb reguleerima 
maksukorralduse seadus. Võib eeldada, et teabe 
automaatse vahetamise tulemusena väheneb selliste 
Eesti maksuresidentide arv, kes kasutavad mõne EL-i 
liikmesriigi, näiteks Luksemburgi, pangakontot, et hoiduda 
tulumaksu tasumisest kõrvale nii pangakontole laekunud 
tulult kui ka sellise tulu investeerimisest saadud tulult 
(näiteks intressitulult võlakirjadelt jms). 

Automaatse teabevahetuse jaoks hakatakse liikmesriikide 
pankades asuvate pangakontode kohta teavet koguma 
1. jaanuarist 2016 algava maksustamisperioodi kohta 
järgmistes teabe kategooriates: dividendid, kapitalikasum, 
muud finantstulud ja pangakontode saldod, mida 
finantseerimisasutus maksab, garanteerib või hoiab teise 

liikmesriigi residendist füüsilisest isikust tegeliku tulusaaja 
otseseks või kaudseks kasuks. Info vahetamine erinevate 
liikmesriikide maksuhaldurite vahel hakkab toimuma 9 
kuu jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu (seega 2016. 
aasta osas 2017. aastal).

Veel tasub teada, et halduskoostöö direktiiv tagab, 
et juba alates 1.01.2015 hakkavad liikmesriigid 
vastavasisulise teabe kättesaadavuse korral vahetama 
automaatselt teavet näiteks alljärgnevate tulude osas: 
töösuhtest saadud töötasu, teenuse osutamisest saadud 
teenustasu, juhtimisorgani liikme tasu, makstud pension, 
kinnisvaratulu. 

Maksualase teabevahetuse seadus

1.01.2015 jõustus Riigikogu poolt 2014. a detsembris 
vastu võetud uus seadus, mis kannab nime maksualase 
teabevahetuse seadus (MTVS). Sellega viiakse riigisisene 
õigus kooskõlla FATCA2  kokkuleppega. FATCA kokkulepe 
sõlmimine oli vajalik  vältimaks USA-s 2010. a vastu 
võetud nn USA FATCA 3-s sätestatud karistusliku meetme 
kohaldamist Eesti pankadele. USA FATCA eesmärgiks 
on takistada USA maksuresidentidel maksudest 
kõrvalehoidumist kogudes selleks teavet USA-välistes 
finantsasutustes asuvate pangakontode kohta. Seadusest 
tulenevalt hakkavad Eesti ja USA maksuhaldurid omavahel 
vastavat teavet vahetama. 
MTVS-i võib pidada ka rahvusvahelise automaatse 
teabevahetuse raamseaduseks otseste maksudega seotud 
maksukohustuse kindlaks määramiseks. See annab 
Maksu- ja Tolliametile õiguse otseste maksude alast 
teavet automaatselt välisriikide pädevate ametiasutustega 
vahetada, lähtudes kas välislepingust või Euroopa Liidu 
õigusaktist. 
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Maksuasjades vastastikuse 
haldusabi konventsioon

Konventsiooni ratifitseerimise seadus võeti Riigikogu 
poolt vastu 2014. a märtsis ja see jõustus 1.11.2014. 
Selle alusel hakkab toimuma finantskontosid puudutav 
(investeerimistulu, kontojääk jne) automaatne 
teabevahetus OECD liikmesriikidega ja ka muude riikidega 
vastavalt OECD poolt välja töötatud teabevahetuse 
standardile (OECD FATCA) alates 1.01.2016. Täiendavat 
infot OECD FATCA osas saab lugeda OECD kodulehelt 
www.oecd.org või siit: http://www.fin.ee/fatca.

1 Nõukogu direktiiv 2014/107/EL, 9. detsember 2014, mil-
lega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku 
automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas.
2 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse 
vaheline rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja 
FATCA rakendamise kokkulepe. Kokkuleppe ratifitseerimise 
seadus võeti Riigikogu poolt vastu 12.06.2014 ja see jõustus 
30.06.2014.
3 Foreign Account Tax Compliance Act.


