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Mõned prioriteedid eesistumise ajal

• Digimajanduse maksustamise debati algatamine

• Käibemaksu algatuste pakett

• Maksualasest koostööst hoiduvate kolmandate 

jurisdiktsioonide nimekiri (käitumiskoodeks)

• Tolli valdkonnas – IT koostöö / tsentraliseerimise 

teema algatamine



Digimajandus

• Digimajandus oli Eesti enda tõstatatud teema

• Jätkuvalt aktuaalne igal pool maailmas ja samal ajal 

ka Brüsselis ning ka Pariisis (aga ka ÜRO juures)

• Põhjus on võimalus osaleda aktiivselt mis tahes riigi 

majanduses, olemata füüsiliselt kohal ja maksmata 

selles kohas kehtivaid makse

• Eesti oli tugevasti GAFA maksule vastu



Digimajandus (jätk)

• ECOFIN järelduste tegemine oli väga suur 

väljakutse: paljud riigid ei arvanud, et digiteemaga

on probleeme

• Tugev toetus Komisjonilt ja Prantsusmaalt

• Kahetsusväärselt keeras teema hiljem sisuliselt siiski 

GAFA maksuks – hetkel juba GF maks

• Suur impulss siiski OECD tööle – oodata on 

ülemaailmset süsteemset lahendust hiljemalt 2020. 

aastal 



Käibemaks

• KOM tegi viimasel ajal palju KM alaseid 

ettepanekuid

• Eesti eesistumisel võeti vastu olulised e-kaubanduse 

muudatused

• MOSS süsteemi lihtsustamine ja laiendamine (OSS) 

lisaks teenustele ka kaupadele (s.h kolmandatest 

riikidest)

• Kauplemisplatvormi vastutus KM tasumise eest 

Euroopas (kolmandad riigid ei saa ladustada kaupu 



Käibemaks

• Piirmäär piiriüleste teenuste osutamisel

• Väikesaadetise maksuvabastuse 22 eur kaotamine –

õiglase konkurentsi küsimus

• Eesistumise ajal alustati ka KM lõpliku režiimi 

läbivaatamist – see teema ei ole siiani lahendust 

leidnud

• e-raamatud ja üldine pöördmaks on kütnud palju 

kirgi, kuid meie eesistumise ajal ummikseis jätkus



Kolmandate riikide nimekiri

• Paralleelne „kulgemine“, sest käitumiskoodeks 

3ndate jurisdiktsioonide suhtes on omaette töörühm 

oma juhiga

• Siiski väga tulised debatid ja väga aktiivne töö 

tähendas töökoormust ka meile

• Teema on „tuline“ ka konkurentsi tõttu OECD-ga ning 

kuna paljud 3ndad on endised EL emamaade 

kolooniad

• ECOFIN võttis detsembris nimekirja siiski vastu



Toll ja IT

• Läbi aegade on tolli infosüsteemide arendamise 

teemat tõstatatud, kuid kokkuleppele ei ole selles 

teemas jõutud

• Olla nii, et EL pole kunagi suutnud arendada 

vajalikku IT-d tähtaegselt ilma esialgseid tähtaegu 

edasi lükkamata

• Kõik arendused maksavad LR-idele miljardeid ja 

tahtmata teha koostööd on arve kodanikele sadu 

miljoneid suurem



Toll ja IT

• Järeldused sel teemal on siiski sündinud, vaatamata 

paljude riikide vastasseisule

• KOM on võtnud teema suurema luubi alla, kuigi ka 

KOM ei ole tsentraliseerimisest vaimustuses

• „Coalition of the willing“ on moodustatud tihedama 

koostöö tegemiseks – töö jätkub

• Eesti jaoks uhkuse asi, olgugi, et meil probleeme ei 

ole



Oli tore. Veel toredam, et seda kordama peame me mitte enne 
13,5 aasta möödumist ☺
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