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Vastuskiri kollektiivsele pöördumisele
„Maksustame ilutulestikuga paugutamise
vabatahtlike päästjate toetuseks“
Austatud kollektiivse pöördumise esindaja
Riigikogule 24.01.2019 esitatud kollektiivses pöördumises tehti Riigikogule ettepanek
kehtestada luksusmaks ilutulestikule, millest saadava tuluga rahastataks vabatahtlikku päästet.
Riigikogu juhatus edastas 29.01.2019 toimunud istungil kollektiivse pöördumise
rahanduskomisjonile menetlemiseks. Rahanduskomisjon arutas kollektiivset pöördumist
11. veebruaril ning 4. ja 10. juunil toimunud istungitel.
Rahanduskomisjoni 4. juunil toimunud istungist võtsid osa kollektiivse pöördumise algatajad,
MTÜ Eesti Pürotehnikute Liidu esindaja, Siseministeeriumi esindajad ja Rahandusministeeriumi
esindaja. Istungil tõdeti, et vabatahtlik pääste on kogunud populaarsust ja tegevuste maht on
kasvanud, kuid rahastamine pole samas tempos suurenenud. Selles valguses komisjoni liikmed
toetasid vabatahtlikule päästele lisaraha leidmist. Rahanduskomisjon arutab vabatahtliku pääste
lisarahastuse võimalusi 2020. aasta eelarve menetlemise raames.
Ilutulestikule luksusmaksu kehtestamisel tuleb silmas pidada, et kuna maksubaas on väike, siis
kogutav maksusumma on liiga väike, et katta vabatahtliku pääste vajadusi. Vähest tulu andvad
maksud on ebaefektiivsed, kui võrrelda maksutulu maksu kogumisega seotud
administratiivkuluga. Samuti ei praktiseerita Eesti maksusüsteemis maksutulu otsest sidumist
mõne kuluobjektiga. Pole tõendatud, et ilutulestiku maksustamine tõstaks kasutajate teadlikkust
ohutusnõuetest. Vabatahtliku pääste otsefinantseerimine ilutulestiku müügilt kogutavast maksust
ei arvestaks, et ilutulestiku kasutamise mõjud on mitmekesised, mis ei piirdu üksnes kõrgemate
kuludega vabatahtlikele päästjatele. Maksu kehtestamine paneks kodumaised ilutulestikuga
kauplejad ebavõrdsesse olukorda piiriüleste kauplejatega. Puuduvad ka maksu efektiivseks
kehtestamiseks vajalikud andmebaasid ja maksulaod. Maksuobjekti piiritlemine oleks keeruline
ning sõna ”luksus” kasutamine maksu nimes küsitav, arvestades, et keskmise tavakasutajale
mõeldud pürotehnilise toote hind pole kõrge.
Istungil märgiti, et Eesti naaberriikides vabatahtlikud päästjad tegelevad ka äritegevusega, et
rahastada oma põhitegevust ja muu hulgas müüakse ka pürotehnikat. Kui vabatahtlikud päästjad
müüksid pürotehnikat, siis see võib parandada ohutusteabe edastamist toote ostjale. Istungil
osalenud Päästeliidu ja MTÜ Eesti Pürotehnikute Liidu esindajad nõustusid kirjeldatud
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võimalust kaaluma ja sel teemal edasi suhtlema. Istungil nenditi, et kuigi õnnetusjuhtumeid, mis
on seotud ilutulestikuga, on Eestis vähe, siis tuleb ohutusega tegeleda pidevalt.
Eelkirjeldatud põhjustel rahanduskomisjon otsustas oma 10. juunil toimunud istungil, et ei
nõustuta kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekuga.
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