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Kollektiivne pöördumine Riigikogu poole
KUTUSEAKTSIISI JARSK TOUS TULEB ARA JATTA!

Margukiijadeja selgitttstaotluse vastarnise ning kottektiivse pöordurnise esitamise seaduse 3. peatüki
alusel.
Vabaerakonna liikrned on algatanud käesoleva kollektiivse pöordurnise, ajendatuna valitsuskoalitsiooni
soovist töstajärsult kutuseaktsiisi. Muret valmistab asjaolu, et rnaksumuudatusi ei käsitleta enam
majanduskeskkonna regulaatorite ja majandustousu soodustajatena, vaid üksnes lubaduste katteallikatena.
Samasse ritta vöib paigutada majutusteenuste käibernaksu töusu, mis ohustab eriti maakonnaturismi ja
seelabi vOib kahandada töökohtade arvu ning ettevOtete elujOulisust.
Näeme, et muudatusi ei ole sugavalt analüUsitud. Paijude huvirühmade esindajad on valjendanud imestust,
et neid ei ole piisavalt kaasatud otsustusprotsessi. Kutuseaktsiiside töus omab laiemat mOju majandusele ja
kindlasti kergitab erinevate toodete ja teenuste hindu. Usume, et niivörd olulisi muudatus ei tohi teha
uksnes soovist leida raha Ulepaisutatud valitsuslubadustele. Tekib ebaaus olukord, kus valitsus Ohe kaega
annab, suurendades rnaksutOusu arvelt toetusi, kuid teise kaega kohe vOtab ära, sest maksutousu tagajarjel
hinnad kerkivad.
Arvestades neid asjaolusi, allakirjutanud paluvad riigikogul hääletada maha valitsuse maksutOuse
sisalduvaid seadusmuudatusi, alustada kaasav ja sisukad ühiskondlik arutelu, tellida sOltumatu suvaanalüUs
ja käsitleda rnakse Iaiemalt majanduse regulaatorite, mile lupsimasinatena.
Aktsiooni tekstja seletuskiri on käesoleva kirja lisas.
Toetusallkirju korjasirne 25 apullist kuni 24 maim 2015 Allkirju on kogutud peamiselt Tallmnas aga ka
väljaspool pealinna. Lisaks tanavaaktsioonidele, oh loodud vöirnalus toetada poordumist elektrooniliselt
aadressil wwwpdumine.ee.
226 lehekuljel olerne korjanud 1165 allkirja (102 digiallkuja kaasaarvatud) Arvestatud on need allkirjad,
mihlel on taispildcuses isikukoodid,
Soovime osaleda Riigikogu aruteludes ornapoolsete seisukobtadega ning kutsurne Riigikogu Oles vaatama
läbi pöördumist üksikasjahikult ning vOlta arvesse teerna oluhisust ja mOju Eesti majanduse kaekaigule ja
meie inimeste heaolule.
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LISA 1
Kollektiivne pöördumine riigikogu poole (tekst)
KUTUSEAKTSIISI JARSK TOUS TULEB ARA JATTA!

Meie, allakirjutanud, ei pea Olgeks kütuseaktsiisi ootamatutja suurernääralist tOstrnist, sest see töstab kohe
ja järsult elukal I idust, sealhulgas transpordi, kütte, toidu ja teisi hindu.
Olerne veendunud, et makse tuleb vaadelda rnajanduskeskkonna regulaatorite ja rnajanduskasvu
soodustajatena, mitte valirnislubaduste katteallikatena. See eeldab analüüsi ja pohjalikku arutelu. Eriti
rumal on tösta tthte spetsiifihist rnaksu selleks, et leida kate koigile, ühte poff1 kuhjatud valirnislubadustele.
Kutsume Rilgikogu rnöistlikkusele, et hoida ära kUtuseaktsiisi järskja pohjendamatu töus. Samuti ei saa
nOustuda rnajcltusteenuste käibemaksu tostmisega. Ootarne night tarka maksupoliitikat, mida ci kujunda
Reformierakonna dogrnaatika.
Allkirjad antakse tile kollektiivse pöördurnisena niigikogule.
Allkirjastamisega toetate poördwnises esitatud seisukohti. Isikuandmeid kasutatakse ainult sette atgatuse
ldbiviimiseks, allkhjad antakse ide Riigikogu juhatusele margukiijale ja selgitustaotlusete vastamise fling
kollektiivse pöördurnise esitamise seaduse § 73 alusel,

LISA 2
POORDUMISE SELETUSKIRI

Vabaerakonna pöördumise ,,Kütuseaktsiisi jirsk tOus tuleb ära jätta!” seletuskiri

Ohiskonnas tekkinud paharneel kütuseaktsiisi tOstrnisega seoses on Oigustatud, kuna tegemist on halvasti
läbimOeldud ja Eesti majandust ohustava plaaniga. Valitsuskoalitsioonis kokku lepitud kutuseaktsiisi töusu
Iäbisururnine tähendaks seda, et rnaksupoliitikat Eestil enam ci ole. Valitsus käsitleb makse kui
lupsimasinaid orna valimislubaduste katmiseks. Maksude majandust reguleeriv ja kasvu soodustav roll on
unustatud ja koguni araspidiseks pOoratud.
Vastupidiselt väljakuulutatud eesrnargile soodustada majanduskasvu, toirnib kOtuste aktsiisimaksude
töstmine hoopis majanduslanguse taganttoukajana, sest nafiapöhiste kutuste hinnatous veab paratarnatult
kaasa koigi energiakandjate, sh gaas, kuftepuit, pellet jrnt hinnad. Nil suureneb majanduse sisendkulu ehk
väheneb Eesti effevOtete tootlikkus, mis omakorda takistab nil ettevOtete arengttt kui palkade tOusu. Kuna
energiakandjate maksurnus on oluline tootmisele ja transpordile, slis töusevad paijude kaupade (ka
toidukaubad) ja teenuste (uhistransport, eriti maakondhk) hinnad, ruvates just kOige hmnatundlikurnaid
elanikkonnarührni pensionarid, vähekindlustatud, noored.
—

Planeeritud maksutOus on 2016. aastal benslinile 10%jadiislikütusele 14% aastas, 2017. aastal ja 2018.
aastal 10%. Arvestades fakti, et ligi 60% täna Euroopas mUüdavatest uutest soiduautodest on
diiselmootorigaja et rnarkimisvaärse osa kUtusemuugi käibest moodustab rahvusvaheliste kaubavedude
tarvitatav diislikOtus, on reaalne autokutuse keskmine aktsiisirnaksu tOus 13% juba 2016 ja 10% igal
järgmise aasta]. Avatud turu tingimustes viib korgern kütuse hind selle käibeja rnuugikasumi lihtsalt
lähiriikide tanklatesse ja maksulaekumine Eesti riigi eelarvesse vöib hoopis väheneda vol jääda sarnale
tasemele.
Lisaks kütuseaktsiisi tOusule, ka majutusteenuste käibemaksu tons kuulub läbi kaalurnata maksutOusude
sekka. Majutusteenuste käibemaksu 14 protsendini annab hoobi mdc turismiärile ja sellega kaudsernalt
seotud ettevOtlusele, mis toob reaalselt riiki rahajuurde ehk on sisuliselt eksport. Besti konkureerib paraku
ka väga hinnatundlikus turismiäris naaberriikidega. Meie majutusteenuste hindade töusu töttu suundub
meile Ulioluline turismikäive koos sellega seotud toitlustuse, kaubanduse ja rneelelahutusäi-iga teistesse
riikidesse.
Ulaltoodut arvestades saab yalta, et vastupidiselt valitsuskoalitsiooni dekiareeritud majanduse
elavdarnisele, tegeleb koalitsioon majanduse jarkjargulise lammatarnisega. El ole teada rilki, kus
aktsiisirnaksude tOus turgutaks majandust. Aktsiisimaksud on oma olemuselt tarbija käitumise
rnojutamisvahendid. Niipea, kui aktsiisirnaks ületab tcindliku pun, mille moodustab lähiniikide hinnatase ja
ornamaine tarbimisvOime, hakkab see majandust pidurdamaja illegaalset majandust turgutama.
Salakaubandusele avanev ahvatlev turg annab hoogu organiseeritud kuritegevusele. Ses vallas ci aita ka
hilisern ,,vigade parandusena” tehtav maksude langetamine, sest juba organiseerunud kuritegevus ci saada
end tingimuste muutudes lalali vaid otsitakse uued tegevusvaldkonnad.
VOttes arvesse neid argumente, kollektiivse pOOrdumise esitajad paluvad riigikogu liikmetel
sOltumata erakonnakuuluvusest hulliletada poordumises mainitud maksutOuse sisalduvate valitsuse
seadusmuudatuste vastu. Lisaks palume tellida riigikogu nimel süvaanalüüsi, kaasata arutelusse
parlamentaarsel tasemel köiki huvirflhmi fling vaadelda rnaksusid edaspidi lalemalt
majanduskeskkonna regulaatoritena.

