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Riigikogu menetluses on rida maksuseaduste muudatusi, mis täna (17. mail) läbivad esimese
lugemise.
EML jagab ettevõtjate muret, et nii mahukate muudatuste tegemine sellises tempos ja sellise
kaasamiskultuuriga kahjustab oluliselt Eesti majandust ja õiguskeskkonda. Keskendudes peamiselt
eelnõude võimalikele õiguslikele puudujääkidele (mille kohta saadame rahanduskomisjonile eraldi
märgukirja) märgime kokkuvõtvalt, et nii põhimõtteliste muudatuste puhul on tavapärasest märksa
suurem risk, et alles seaduse rakendamise käigus tulevad välja olulised puudused ja õiguslikud
lüngad, vastuolud, mitmeti tõlgendatavad sätted jne, mis kergemal juhul tekivad ettevõtjatele
moraalset ja varalist kahju kohtuprotsesside või tagantjärele juurde määratud maksude kujul, aga
raskemal juhul võivad lõppeda sellega, et mõni seadusesäte või koguni terve uus maksuliik osutub
põhiseaduse või Euroopa Liidu seadustega vastuolus olevaks (mis tähendab tagasiulatuvaid
maksutagastusi).
Kuna on üldteada fakt, et praegu menetluses olevad maksumuudatused on koostatud eesmärgil
leida täiendavaid tuluallikaid, et korvata 2018. aastal jõustuva 500-eurose maksuvaba tulu mõjusid,
teeb EML ettepaneku loobuda kõikidest praegu menetluses olevatest maksukoormust tõstvatest
maksumuudatuste ettepanekutest ning selle asemel vähendada maksuvaba tulu tõusu näiteks 450
euroni kuus. Võrreldes praegu kehtiva 180 euroga ning eelmise valitsuse otsustatud 10 euro kaupa
tõstmisega oleks ka selline hüpe piisavalt olulise mõjuga, kuid võimaldaks ära jätta mitmed
kaudsete maksude tõusud (nt pakendimaks, magustatud jookide maks, maanteekasutustasu), mis
hinnatõusu kaudu hakkaksid kõige valusamalt mõjuma nendesamade madalapalgaliste inimeste
toimetulekule, kelle netosissetulekut soovitakse maksuvaba tulu tõusu kaudu suurendada.
Samuti pöördume kõigi erakondade poole ettepanekuga sõlmida kokkulepe, et järgmiste Riigikogu
valimiste kampaanias ei tehtaks enam valijatele raha jagamise lubadusi (maksulangetused, toetuste
suurendamised jne). Sellised lubadused on EML arvates pistis valijale ehk kõige labasem häälte
ostmine. Viimaste valimiste kogemus näitab, et üksteise ületrumpamise tuhinas hakkasid erakonnad
jagama täiesti ebarealistlikke lubadusi ning Eesti tuleviku jaoks oluliste probleemide arutelu jäi
täielikult tahaplaanile.
Tänaste probleemide põhjus peitubki suures osas just selles, et valimiskampaanias jagatud
lubaduste täitmiseks viiakse ellu selliseid maksutõuse, mida ei ole erakonnad valimiste eel lubanud
ning millel puudub valija mandaat.
Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate
huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset
kasutamist. Liidu tegevust finantseeritakse täies ulatuses liikmemaksudest ning kaupade ja teenuste
müügist saadud tulust. EML ei küsi ega saa toetusi riigieelarvest või eurofondidest.
http://www.maksumaksjad.ee
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EML 17.05.2017 kiri Riigikogu rahanduskomisjonile.
Lisateave:
EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007
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