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Natuke ajaloost - ettevõtte tulumaks ja digi

● OECD üks raportitest BEPSi paketist (15 raportit kokku)
○ Läheb kaugemale kui võitlus maksupettuste ja maksuoptimeerimisega

○ Siiani lõpetamata

○ Vaheraport esitatud märtsis 2018 - konsensust ei ole

○ Tähtaeg sai eelmisel nädalal tõstetud aastale 2019

● EE enda teema EL Nõukogu eesistumise ajal
○ Ülemkogu järeldused ja ECOFIN järeldused 

○ EL Komisjoni kaks direktiivi ettepanekut - märts 2018



Probleem

● Internet on jurisdiktsioon, kus pole ühte riiki ja tema maksuametit
● Äri saab olla kõikjal korraga ilma füüsiliselt kõikjal olemata
● Kehtivad rahvusvahelised maksureeglid lähtuvad füüsilistest 

asukohtadest ja materiaalsetest varadest - see pole digiäri jaoks oluline
● Poliitiline surve ümbervaatamiseks, kuidas tekib väärtus digiäris, ja 

maksustamiseks, kui väärtuse tekitavad kasutajad ja nende andmed 



Kaks direktiivi ettepanekut

● Pikaajaline lahendus - virtuaalne püsiv tegevuskoht, kui on täidetud 
kriteeriumid selle tekkeks, ja suuresti senised põhimõtted

● Ei kehti 3ndate riikide suhtes, kellega on riikidel lepingud
● Väga lai tegevuste skoop, kuid kaupade müük interneti teel ei ole 

hõlmatud
● Komisjonilt ka soovitus, kuidas muuta maksulepinguid



Kaks direktiivi ettepanekut (jätk)

● Lühiajaline (ajutine) meede - digiteenuste maks
● Käibelt võetav 3% maks - kehtib 3 teenuse suhtes: reklaamitulu, 

platvormide tulu kasutajate kokkuviimisest ning kasutajate andmete 
müük

● Maksumaksjaks on vaid 750+ milj käibega ettevõte, kellel on 50+ milj 
käivet eespool nimetatud teenustest

● Mahaarvatav ettevõtlusega seotud kuluna sõltumata tasumise kohast



Mõju (lühiajaline)

● Eeldatakse, et maksumaksjaid on veidi üle 100 terves EL-is
● Oodatav laekumine on 5 mld eurot
● Makstakse vaid ühes valitud riigis, kes kannab maksutulu teistele edasi
● Baas on kasutajad - seega Eesti baas on max 1,3 milj / 500 milj elanikku
● Laekumine ilmselt rikkamate riikide kaldu(?)
● Oletus: on tõenäosus, et OECDs jõutakse siiski globaalsele 

kokkuleppele ja lühiajaline meede osutub ebavajalikuks 



Veidi käibemaksust ka

● MOSS laiendamine EL sisesele kaupade ja teenuste kaugmüügile ning 
väikesaadetiste impordile

● Uus lävend 10 000 EUR - EL-is piiriüleselt osutatavad teenused alla 
selle lävendi on maksustatavad osutaja riigis (alates 2019)

● Senised kaugmüügi künnised kaotatakse 2021 - üks künnis on 10 000 
eurot



Väikesaadetiste import

● Kaotatakse impordi maksuvabastus 22 € ja MOSS-i laiendatakse 
imporditavale kaubale, mille väärtus on kuni 150 €

● MOSS-i saavad kasutada kolmandatest riikidest kaupu importiv 
liikmesriigis asuv maksukohustuslane ja ühenduses asuv vahendaja

● Veebiplatvormide vastutus, kui ostja tellib kauba veebiplatvormi kaudu 
kolmanda riigi müüjalt - kauba kättesaamine “maks makstud” postist



Aitäh!


