* enterprise
* europe
* network

R;igikogu juhatus
Lossi plats Ia
15165 Tallinn

Meie25.09.2014nr4/252
ES ONrO4 C H MBF F OF COMMERCE AND INDUStRY

Kollektiivne pöordumine riigieelarve seaduse ja
maksukorralduse seaduse muutmiseks
Lugupeetud Eiki Nestor
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) esitab vastavalt margukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise fling kollektiivse poördumise esitamise seaduse ptk-le 3
Rilgikogule kollektiivse poordumise, mule eesmärgiks on teha ettepanek lisada riigieelarve
seadusesse pöhimöte, et riigieelarve koostamise aluseks peavad olema maksuseadused, mis on
Riigi Teatajas avaldatud hiljemalt pool aastat enne uue eelarveaasta algust. Lisaks teerne
ettepaneku täiendada maksukonalduse seadust pôhimöttega, mule kohaselt maksuseaduse vOi
selle muudatuse Riigi Teatajas avaldamise ja jöustumise vahele peab jääma vähemalt kuus
kuud.
1) Ettepanek riigieelarve seaduse täiendamiseks

Kaubanduskoja hinnangul on äänniselt vajalik, et olulised maksuseaduste muudatused oleksid
enne eelnöu esitamist Riigikogule pöhjalikult analüüsitud. Me ei pea öigeks praktikat, et
maksumuudatusi soovitakse teha riigieelarve koostamise hilises etapis, kus maksumuudatuste
tegemise üheks oluliseks ja sageli ka ainsaks eesmargiks on järgmise aasta riigieelarve tulude
suurendarnine. Selliseid olukordi on viimastel aastatel esinenud aga siiski arvukalt, mistöttu
on tegemist ettevötluskeskkonna stabiilsusele negatiivselt môjuva käitumisega.
Kaubanduskoda teeb ettepaneku, et riigieelarve koostamisel tuleb lähtuda maksuseadustest,
maksukorralduse seadusest, keskkonnatasude seaduses sätestatud saastetasumääradest ja
keskonnatasude seaduse alusel kehtestatud vee erikasutusöiguse tasumääradest ning maavara
kaevandamisOiguse tasumäãradest, mis on jöustunud enne 1. juulit vöi mis ei ole jöustunud
enne 1. juulit, kuid on Riigikogu poolt vastu vôetud, presidendi poolt valja kuulutatud ning
avaldatud Riigi Teatajas enne 1. juulit. Sellest pöhimöttest peaks olema vöimalik kôrvale
kalduda üksnes juhul, kui eelnevalt nimetatud ôigusakt vähendab järgmise eelarveaasta
maksukoormust vôi ei avalda sellele mingit môju. Lisaks tuleks riigieelarve seadusesse lisada
pôhimôte, et ka Riigikogu ei saa riigieelarve muutmise ettepanekutega kalduda körvale
eelnevalt nimetatud pöhimöttest.
Tänane riigieelarve baasseadus piirab küll uute maksuseaduse muudatuste esitamise
Riigikogule koos eelarve eelnôuga, sest vastavate maksuseaduste muudatused peavad olema
jöutud eelarve eelnôu esitamise ajaks Riigikogu menetlusse vötta, kuid sisuliselt on tegemist
siiski pigem tehnilise nôudega, kui sisulise pôhimöttega, mis annaks maksukohustuslastele
suuremat ôiguskindlust ning sunniks olulisi maksuotsuseid planeerima varem. Täna kehtiva
regulatsiooni kohaselt on vöimalik olukord, kus eelarve eelnôuga seotud maksuseaduste
eelnöud esitatakse Riigikogule ikka vaid möned päevad enne eelarve eelnöud, mis on piisav,
et Riigikogu juhatus saaks otsustada nende menetlusse vôtmise tehniliselt
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Valitsus esitab eelarve eeinöu Rilgikogule. Leiame, et selline olukord ci ole siiski piisav, et
tagada ettevötiuskeskkonnas suuremat stabiilsust.
Uue pôhimötte lisarnine riigieeiarve seadusesse aitab väitida olukorda, kus riigieeiarve tulude
suurendamise eesmärgil soovitakse kiirustades ning jima pôhjaliku analüüsita muuta
maksuseaduseid. Varasernatel aastatei on korduvalt soovitud kirj eldatud vii sil rn aksuseadustes
olulisi muudatusi vastu vötta. Eelmisest aastast saab näitena tuua käibemaksuseaduse
muutmise seaduse eeinôu fling tulumaksuseaduse muutmise seaduse eeinöu. Möiernad
ecinöud oil koostattid kiirustades, jima pöhjaiiku möjude anaiüüsita fling nende eelnôude abii
sooviti suurendada järgmise riigieelarve tuiusid, tuues kaasa ettevötjaile suureneva
maksukoormuse fling haiduskoormuse, mis oleks kaasnenud muudatuste väga kiires
rakendamises. Eeinevatest aastatest on samaseid näiteid tuua seoses aktsiisiseaduste ja
ressursitasude muutrnisega.
Kaubanduskoja ettepanek on täicndada riigieeiarve seaduse § 38 ioigetega 2’ ja 22 järgmises
sönastuses:
Riigikoguie esitatav riigieciarve eeinöu peab vastama maksuseadustcle,
maksukorralduse seaduscic, keskkonnatasude seaduses sätestatud saastetasumääradele
ja keskonnatasude seaduse alusel kehtestatud vee erikasutusöiguse tasumääradclc fling
maavara kaevandamisöiguse tasurnääradele, mis on avaldatud Riigi Teatajas vähcmait
kuus kuud enne järgmisc cclarveaasta algust.
(2)2

Käesolcva paragrahvi löikes 2’ sätestatut ci pea kohaldama, kui käesoicva paragrahvi
löikes 2’ viidatud oigusakt vöi tasumäär vähcndab järgmise eelarveaasta tulusid vol ei
mOjuta üldse järgrnise eelarveaasta tulusid.”

Kaubanduskoja ettepanek on täiendada ka riigieeiarve seaduse § 40 lOikega 3 järgmises
sOnastuses:
.,(3) Riigieelarve eelnöu muutmise ettepanekuga ci vOl kalduda körvale käesoleva scaduse
§ 38 löikes 2’ sätestatud pOhimöttest, välja anatud käesoleva seaduse § 38 lOikes 22
sätestatud juhul.”
2) Ettepanek maksukorralduse seaduse tàiendamiseks

Kaubanduskoda peab väga oluliseks pOhimOtet, et maksumaksjateie antakse piisavalt aega
selleks, et uute maksuOiguse normidega tutvuda ning oma tegevus vastavalt umber
korraldada. Sec tähendab, et riik ci tohiks uusi maksuregulatsioonc kehtestada arvestamata
ncndc rakcndamiscks reaalselt kuluvat aega. Oiguskindlus ja stabiilsus on Oigusriigi olulised
aiuspOhimOtted, toctades ettevOtlusaktiivsust ja seega ka riigi tulude suurendamist. Täna
esineb paiju näitcid olukordadest, kus muudatustc rakendamiseks jääv aeg on ebapiisav
cclkOigc siis, kui vajalik on infotchnoloogiliste muudatustc planeerimine.
Kaubanduskoda tech cttepancku lisada maksukorraldusc scaduscssc pOhimOte, et
maksuscadustc ja nende muudatuste avaldamise (Rilgi Tcatajas) ja jOustumise vaheic peab
j ääma minimaaiscit kuus kuud. Vildatud pOhimOttc lisamine maksukorraiduse scadusesse
aitab tagada Oiguskindlusc pOhimOttc parema teostumisc, mule tähtsuseie rnaksuOiguscs on
korduvait viidanud ka riigikohus ja Oiguskantslcr.
Möönamc, ct kui tcgcrnist on maksumuudatustega, mis möjutab väga oiuiiscit maksumaksjat
(nt arvcstussüstcemidc ümbcrkorraldaminc), siis peaks jOustumise tähtacg oiema kindiasti
pikem kui pool aastat. Poole aasta nOude järgiminc ci peaks oiema kohustuslik vaid juhul, kui
maksuseadus vOi sclie muudatus ci möjuta üidsc riigieeiarvc tuiusid ega kohusta
maksukohustuslasi enda tcgcvussc muudatusi sisse vilma.

Maksuseaduse all pearne silmas rnaksukorralduse seaduse § 4 löikest 1 tulenevat möistet,
mule kohaselt on rnaksuseadus seadus, millega sätestatakse maks. $eega kuuluvad
maksuseaduste hulka muu hulgas tulurnaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus, rnaarnaksuseadus,
hasartmängurnaksu seadus, käibemaksuseadus, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi
seadus, pakendiaktsiisi seadus, raskeveokirnaksu seadus.
Lisaks maksuseadustele peaks ka keskkonnatasude puhul kehtima pOhimôte, et uute
tasumäärade Riigi Teatajas avaldamise ja jöustumise vahele peab jääma minirnaalselt pool
aastat.
Kaubanduskoja ettepanek on täiendada maksukorralduse seaduse § 4 löigetega 4-5 järgmises
sônastuses:
,.(4)
Maksuseaduse vol selle rnuudatuse Riigi Teatajas avaldamise ja jOusturnise vahele
peab jääma vähemalt kuus kuud.
(5)

Käesoleva paragrahvi lOikes 4 sätestatud pOhimOtet kohaldatakse ka saastetasule, vee
erikasutusoiguse tasule ja maavara kaevandarnisOiguse tasule, kui keskkonnatasude
seaduses ei ole sätestatud teisiti.”

3) Ettepanekute rnojud

Leiarne, et kumbki ettepanek ei too kaasa kulutuste suurenemist Riigieelarvele, ettevOtjaile
ega kodanikele. Sarnuti ei suurene halduskoonnus.
Leiame, et muudatuste rakendarnisega kaasneks aga positiivne mOju ettevOtluskeskkonnas,
mis pikemas perspektiivis tagaks omakorda eelarvetulude suurenemise fling toetaks
majanduskasvu. Muudatuste lãbi antakse ühiskonnale ja eelkoige maksukohustuslastele selge
signaal, et maksumuudatusi planeeritakse aegsasti ning antakse möistlik aeg nendega
kohanemiseks. Just ettevOtjaile on tegemist vãga olulise pohimOttega!
Täiendavalt leiame, et rnuudatuste seadustamine annab positiivse signaali ka olernasolevatele
ning potentsiaalsetele investoritele ja ettevOtjaile, kes kaaluvad Eestis ettevOtluse alustamist.
Maksukeskkonna stabiilsust on erinevate uuringute kohaselt hinnatud investeerimisotsuste
tegemisel alati väga kOrgelt. Vastavate pOhimOtete seadustamine annaks seega ornakorda
vOimaluse Eestil ka rahvusvaheliselt silma paista fling rOhutada ühe tugevusena just
keskkonna stabiilsusele.
Kaubanduskoda on valmis riigieelarve seaduse ja maksukonalduse seaduse muutrnise
ettepanekuid tãiendavalt selgitama j a pöhj endama.
Lugupidamisega
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