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Lp. Riigikogu liikmed 

 

 

         Meie: 23.aprill 2014 

 

Pöördumine Riigikogu poole seoses seaduseelnõuga 643SE ja 644SE 
 

Ettevõtjate esindusorganisatsioonid on jätkuvalt arvamusel, et kavandatav käibemaksuseaduse 

muudatus, mille kohaselt pannakse maksukohustuslastele kohustus esitada käibedeklaratsiooni 

lisas detailne info üle 1000 euro suuruste tehingute kohta, ei ole proportsionaalne meede 

käibemaksupettuste vastu võitlemisel.  

 

Riigikogus 23. aprilliks teisele lugemisele saadetud eelnõu tekst ei erine oma põhiosas sellest, 

mille Vabariigi President jättis välja kuulutamata. Oleme seisukohal, et ainuüksi seletuskirja 

paisutamine 88 lehekülje pikkuseks ei saa muuta algselt põhiseadusega vastuolus olevat seadust 

põhiseadusega kooskõlas olevaks. 

 

Leiame, et alustada tuleks ettevõtjaid vähem koormavatest meetmetest nagu pöördmaksustamise 

laiendamine, täiendavad registreerimis- ja tagatisnõuded ning tegevuspiirangud riskantsetes 

valdkondades, samuti käibedeklaratsiooni vormi täiendamine ning automatiseeritud lisateabe 

nõudmine ainult maksuhalduri riskianalüüsi alusel valikusse sattunud ettevõtjatelt.  

 

Samuti on vaja tõhustada maksuhalduri koostööd prokuratuuri ja politseiasutustega, et paremini 

ennetada, avastada ja viia kohtuni organiseeritud kuritegevuse juhtumid, mille hulka kuulub ka 

suuremahuline käibemaksupettus. 

 

Käibedeklaratsiooni elektroonilise lisa juurutamist on mõistlik alustada esialgu väikese grupi 

vabatahtlike peal, et testida süsteemi toimimist ja ennetada võimalikke riske. Samuti tuleb välja 

selgitada, kui suured on ettevõtjate kulud süsteemi rakendamiseks ning teha kõik, et need kulusid 

minimaliseerida, andes vajadusel üleminekuperioode ning pikendades seadusemuudatuse 

rakendamise tähtaega. 

 

Leiame, et praegusel kujul ei ole seaduseelnõu vastuvõtmiseks küps ja teeme Riigikogule 

ettepaneku katkestada seaduseelnõu 643SE ja 644SE teine lugemine. 

 

Lisame meenutuseks viited eelnõu kohta varem esitatud arvamustele ja ettepanekuid, mida 

eelnõu koostajad on ignoreerinud:  

Ettevõtlusorganisatsioonide 10.12.2013. a pöördumine „Kiiruskaameraga ei saa maksupettuste 

vastu“ 

Ettevõtlusorganisatsioonide 24.01.2014. a ettepanekud uue eelnõu kohta 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 03.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta 

Eesti Raamatupidajate Kogu 03.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta 

EVEA 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta 

Eesti Tööandjate Keskliidu 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta 

http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=6008
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=6008
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=6183
http://www.koda.ee/public/Kaibemaksuseaduse_ja_raamatupidamise_seaduse_muutmise_seaduse_eelnou.pdf
http://www.maksumaksjad.ee/PDFdocs/Raamatupidajate_Kogu_arvamus.pdf
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=64a37691-74a3-4884-b3b5-d58656ecb4f1&
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=c03d35e2-5296-4420-9ffa-5fea1b45e693&


Kaupmeeste Liidu 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu 03.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta 

 

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA); 

Eesti Maksumaksjate Liit (EML); 

Eesti Laevaomanike Liit (ELL); 

Eesti Turbaliit; 

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK); 

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete  Eesti Liit (AMTEL); 

Audiitorkogu; 

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL). 

 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=45fab2cc-95f0-475e-9743-c4502c5942ee&
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=26edb6c3-8b3e-4280-9a47-4acb07d37556&
http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_file&file_id=aed649b3-977c-4287-8e8e-252033d284ef&


Esindusorganisatsioonide ühine pressiteade 22 aprill 2014 

 

1000 euroste arvete registreerimise eelnõu on endiselt rohmakas ja läbimõtlemata  

 

Riigikogu teisele lugemisele läheb seaduseelnõu 493 UA, millega ettevõtjad peavad hakkama 

esitama maksuhaldurile 1000 euroste arvete kohta käivat infot. Eelmisel korral, kui eelpool 

nimetatud eelnõu oli Riigikogus lugemisel võeti eelnõu vastu, kuid õnneks jättis Eesti Vabariigi 

President härra Toomas Hendrik Ilves seaduse välja kuulutamata, märkides muuhulgas, et seadus 

ei ole proportsioonis saadava tuluga ning ettevõtjate panusega ja “superandmebaasi” loomine on 

ärisaladuse risk. 

Homme Riigikogus teisele lugemisele minev eelnõu on eelmisega võrreldes küll mahukam, kuid 

mitte sisulisem ning ka presidendi poolt toodud aspektid ei saa selles eelnõus oodatud vastuseid. 

Ettevõtjad kutsuvad üles Riigikogu liikmeid antud eelnõud mitte vastu võtma, sest maksuseaduse 

muudatusi ei tohi vastu võtta rutates. 

Vanarahvaski on leidnud, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. 

  

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA); 

Eesti Maksumaksjate Liit (EML); 

Eesti Laevaomanike Liit (ELL); 

Eesti Turbaliit; 

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK); 

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete  Eesti Liit (AMTEL); 

Audiitorkogu; 

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL). 

  

  

 

http://evea.ee/index.php/17-seisukohad/562-1000-euroste-arvete-registreerimise-eelnou-on-endiselt-rohmakas-ja-labimotlemata-22-04-2014

