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Maksumuudatuste kobareelnõu 
vastu võetud

Juuni väljaandes oli pikemalt juttu Riigikogu poolt 
menetlusse võetud „kobareelnõust“ 41 SE, millega 
valitsuskoalitsioon  kavandas muuta maksuseadusi. 
Käesolevaks ajaks on eelnõu kiirkorras vastu võetud 
58 poolthäälega ja presidendi poolt ka seadusena välja 
kuulutatud. 

Ühtegi opositsiooni poolt esitatud muudatusettepanekut 
(kokku 192) Vabariigi Valitsus arvesse ei võtnud 
ja neid ei pandud ka lõpphääletusele, kuna eelnõu 
vastuvõtmine seoti valitsuse poolt usaldusküsimusega. 
Muudatusettepanekuid oli seinast-seina, pakume neist 
välja valiku. Eesti Vabaerakond tegi näiteks ettepaneku 
viia Soome eeskujul sisse diferentseeritud päevaraha 
määrad sõltuvalt välislähetuse piirkonnast. Samuti 
tehti ettepanek kiirendada tulumaksuvaba miinimumi 
tõstmist (lõppeesmärgina tasemele 400 EUR kuus alates 
2019) koosmõjus järkjärgulise tulumaksumäära tõusuga 
24%-ni (alates 2019), et suurendada 85% palgasaajatest 
maksumaksjate netopalka. EKRE tegi ettepaneku 
kehtestada maksuvaba päevaraha riigisisese lähetuse 
korral. 

Käibemaksuseaduse muutmiseks tehtud ettepanekutest 
väärib märkimist eluruumi mõiste täpsustamine, et 
oleks selgelt arusaadav, et tõlgendamisel tuleb sisu ja 
vormi lahknevuse korral lähtuda ruumide tegelikust 
kasutusotstarbest, mitte aga maa sihtotstarbest või hoonele 
antud kasutusloast.

Kaalutakse majandusaasta 
aruande esitamist MTA-le

Justiitsministeerium saatis mai lõpus kooskõlastusringile 
seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille järgi tuleks 
majandusaasta aruanne tulevikus esitada maakohtu 
registriosakonna asemel Maksu- ja Tolliametile, kes 
hakkaks teostama ka järelevalvet, et aruanne õigeaegselt 
esitatakse. Praegune olukord on Justiitsministeeriumi 
info kohaselt murettekitav: ligikaudu 60% aruannetest 
esitatakse õigeaegselt, 20% hilinemisega ja 20% jääb 
esitamata.  

CCCTB ärkab uuesti ellu

Euroopa Komisjon tutvustas 17.05.2015 tegevuskava1, 
millega soovitakse Euroopa Liidus radikaalselt ja 
terviklikult reformida äriühingute tulumaksuga 
maksustamist, et muuta maksustamist õiglasemaks ja 
tõhusamaks ning võidelda maksubaasi ümberpaigutamise 
ja vähendamise vastu. Tegevuskava ehk sisuliselt 
tulumaksureform hõlmab mitut meedet.
 
Peamiseks meetmeks on äriühingute tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksubaasi (Common Consolidated 
Corporate Tax Base – edaspidi: CCCTB) elluäratamine. 
Selle meetme raames jätkatakse rohkem kui kümme aastat 
tagasi alustatud tööd, et esitleda praeguse ajakava kohaselt 
2016. aastal uut ettepanekut CCCTB juurutamiseks Euroopa 
Liidus. Võrreldes olemasoleva ettepanekuga, mis pärineb 
2011. aastast (direktiiv - KOM(2011) 121/4) ja kus CCCTB 
oli valikul põhinev, kavandatakse kahte olulist muudatust.
 

1 Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council: A Fair and Efficient Corporate Tax system in the 
European Union: 5 Key Areas for Action, http://ec.europa.eu/taxa-
tion_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/
index_en.htm
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Esiteks, CCCTB kavatsetakse muuta liikmesriikidele 
kohustuslikuks, sest valikuõigusel põhinev süsteem ei 
suudaks vähendada piiriüleselt tegutsevate rahvusvaheliste 
kontsernide agressiivseid maksuplaneeringuid. Ebaselge 
on praeguseks, kas see muutuks kohustuslikuks mikro- ja 
väikeettevõtetele, kes tegutsevad vaid ühes liikmesriigis, või 
üksnes rahvusvahelistele kontsernidele. Teiseks, CCCTB 
kavatsetakse võtta vastu ja ellu rakendada järk-järguliselt, 
et võita liikmesriikide toetust. Esimeseks etapiks oleks 
ühtse maksubaasi juurutamine. Raamatupidamisarvestuse 
eeskirju ja konsolideeritud aruannete koostamist CCCTB ei 
mõjutaks. 

Ühtne maksubaas tähendab lihtsustatult seda, et 
maksubaasi arvutamise üldpõhimõtted ja elemendid 
on kõikides liikmesriikides samad (maksuvabad tulud, 
mahaarvatavad kulud, esinduskulude mahaarvamise määr, 
tulude ja kulude kajastamise aeg, eraldised, lootusetute 
nõuete mahaarvamine, põhivarade maksuamortiseerimise 
põhimõtted ja määrad jne). Liikmesriigile jäetakse võimalus 
otsustada jätkuvalt maksumäära üle.  Teiseks etapiks oleks 
ühtse maksubaasi konsolideerimine, sest see on siiani olnud 
läbirääkimiste keerukaim osa. 

Euroopa Komisjoni arvates on äriühingute poolt 
teenitud kasumi maksustamisel vajalik ellu rakendada 
uus lähenemine, kus äriühingud peaksid maksma 
õiglase osa tulumaksust liikmesriigis, kus nende tegelik 
majandustegevus toimub ja kus nende kasum on reaalselt 
teenitud.

Sõltuvalt edasistest arengutest lähiaastatel (2016-2017) 
võib CCCTB  tähendada Eestile seda, et praegune ettevõtete 
tulumaksusüsteem muutub tulevikus oluliselt.

UBO info registrisse

20.05.2015 võttis Euroopa Parlament vastu uue (neljanda) 

rahapesu tõkestamise direktiivi 2 (EU Anti-Money 
Laundering Directive ehk AMLD). Liikmesriikidel on nüüd 
maksimaalselt 2 aastat, et võtta vastu direktiivile vastavad 
siseriiklikud õigusaktid. Hetkel  reguleerib Eestis seda 
valdkonda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 
seadus. 

Oluline on teada, et see direktiiv kohustab liikmesriike 
hoidma äriregistris või muus registris asjakohast, täpset 
ja ajakohastatud teavet äriühingute ja muude juriidiliste 
isikute tegelike kasusaajate (ultimate beneficial owner) 
kohta. Tegelik kasusaaja on füüsiline isik. Esmase hinnangu 
kohaselt tegeliku kasusaaja kriteeriumid, mis on sätestatud 
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 
§-s 8 , ei muutu. Äriühingute puhul loetakse tegelikuks 
kasusaajaks näiteks see füüsiline isik, kes omab otseselt 
või kaudselt üle 25% osalusest või hääleõigusest või kes 
kontrollib muul viisil äriühingu juhtimist. 

UBO-de registriandmed (isiku nimi, elukohariik, jms) 
saavad olema kättesaadavad rahapesu andmebüroodele, 
kohustatud isikutele (näiteks pangad, notarid, jne) ja 
muudele „pädevatele asutustele“ (tõenäoliselt ka näiteks 
maksuhaldurile) ning ka isikutele, kes tõendavad, et neil on 
„õigustatud huvi“.

Seega võib eeldada, et info UBO-de kohta muutub 
kättesaadavaks 2017. aastal

2 Proposal for a directive of the European Parliament and of the 
Council on the prevention of the use of the financial system for the 
purpose of money laundering and terrorist financing.
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