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Arvamuse avaldamine rahvusvahelise tulumaksureformi kohta 
 
 
Lugupeetud Keit Pentus-Rosimannus! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab 
Rahandusministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust OECD Kaasavas 
Raamistikus väljatöötatava rahvusvahelise maksureformi kohta.   

Kaubanduskoda on jätkuvalt seisukohal, et plaanitav tulumaksureform koos viimaste 
erisustega (4 aasta pikkune „maksuajatusperiood“, künnis teatud kasumi ja müügituluga 
(müügitulu alla 10 miljoni euro ja kasum alla 1 miljoni euro) ettevõtjate välistamiseks 
miinimummaksu kohaldamisalast) mõjutab negatiivselt tänast ettevõtete 
tulumaksusüsteemi ja seeläbi ka Eesti ettevõtluskeskkonda. Järgnevalt selgitame oma 
seisukohta lähemalt.  

 

1. Eesti ettevõtluskeskkonna üheks selgeks rahvusvaheliseks konkurentsieeliseks 
on täna ettevõtete tulumaksusüsteem, mille kohaselt maksustatakse ainult 
jaotatud kasumit. Tegemist on eripäraga, mille järgi Eestist teatakse ning mille 
järgi Eesti eristub ja paistab silma. Plaanitav ettevõtete tulumaksureform kaotab 
sellise võimaluse kindlasti suurte kontsernide ja nende Eestis asuvate 
tütarettevõtete jaoks. See võib omakorda vähendada suuremate välisettevõtjate 
huvi investeerida Eestisse ja luua siin töökohti. Seega rahvusvahelise 
maksureformi tulemusena võib kaduda Eesti ettevõtluskeskkonna üks oluline 
eelis. Plaanitava muudatusega kaasnevat täpset mõju ei oska me hetkel hinnata, 
sest see sõltub paljuski kava detailidest, mis hetkel pole selged. Eraldi 
küsimuseks võib kujuneda tervikuna seegi, kuivõrd õnnestuks Eestil tervikuna 
tänane ettevõtete tulumaksusüsteem säilitada ka väiksemate ettevõtete jaoks, 
kuna EL sees tuleb arvestada ka võrdse kohtlemise põhimõttega. Peame riski 
kogu tulumaksusüsteemile ja seega tervele ettevõtluskeskkonnale väga suureks. 
 

2. Rahvusvaheline maksureform näeb küll ette mitut meedet, mis peaksid 
leevendama uue reformiga kaasnevat negatiivset mõju Eesti praegusele 
ettevõtete tulumaksusüsteemile. Näiteks ühe kompromissina on 
tulumaksureformi lisatud põhimõte, mis võimaldab kontsernide Eesti 
tütarühingute efektiivse maksumäära arvutamisel käsitada 4 aasta jooksul Eestis 
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teenitud, aga jaotamata kasumilt tasumata maksusummat tasutud maksuna. 
Kaubanduskoja hinnangul peaks see periood olema oluliselt pikem, et see 
leevendaks maksureformiga kaasnevat mõju Eesti ettevõtete 
tulumaksusüsteemile.  

Teise kompromisslahendusena on lisandunud paketti lävend, mis välistaks 
miinimummaksu rakendamise ettevõtjatele, kelle müügitulu on alla 10 miljoni euro 
ja kasum alla 1 miljoni euro aastas. Kaubanduskoja hinnangul on see lävend 
ilmselgelt liiga madal. Esiteks tuleb arvestada sellega, et tõenäoliselt ei hakata 
iga aasta ega ilmselt ka iga paari aasta tagant seda lävendit tõstma. Seega võib 
juhtuda, et sama lävend kehtestatakse näiteks 10-15 aastaks ja seega ei võta see 
edaspidi arvesse inflatsiooni. Lisaks juhime tähelepanu sellele, et suurem osa 
välisinvestoreid ei tee Eestisse investeeringuid eesmärgiga, et käive ei ületaks 10 
miljonit eurot ja kasum 1 miljonit eurot aastas. Reeglina on investeeringud ikkagi 
suuremad ja pikemas perioodis ei ole sellisest lävendist kasu. 

 
3. Kaubanduskoja hinnangul ei mõjuta rahvusvahelise maksureformiga liitumata 

jätmine Eesti rahvusvahelist mainet negatiivselt, kui Eesti selgitab, miks me ei 
soovi reformiga sellisel kujul liituda või oleme selleks valmis omapoolsetel 
tingimustel. Eesti peab selgelt andma välja sõnumi, et Eesti tänane 
tulumaksumäär ei ole madal ning ettevõtete tulumaksutulu kogumaksutulust ja 
SKP-st on võrreldav teiste EL liikmesriikidega ning tervikuna teiste sarnase 
maksusüsteemiga riikidega. Näiteks 2018. aastal moodustas ettevõtete 
tulumaksutulu Eestis kogumaksutulust 6,1%. Soomes oli see näitaja 6%, 
Saksamaal 5,6%, Leedus 5,1%, Prantsusmaal 4,6%, USA-s 4,1% ning Lätis 
3,4%. Samuti on Eestis ettevõtete tulumaksutulu osakaal SKP-st võrreldav teiste 
riikidega. Näiteks 2018. aastal oli see näitaja Eestis 2%, Soomes 2,4%, 
Saksamaal 2,1% ning USA-s 1%. Seejuures tuleb meeles pidada, et seadusest 
tulenevad ettevõtete tulumaksu määrad on viidatud riikides enamasti Eestist 
kõrgemad (Eesti 20%, Soome 20%, Saksamaa 30%, USA 26%, Läti 20%, Leedu 
15%). Seega tuleb möönda, et Eesti ettevõtted tasuvad juba täna tulumaksu 
rohkem või võrreldavas mahus kui paljud teised riigid, kus kehtib traditsiooniline 
ettevõtete tulumaksusüsteem. Täiendavalt tuleb arvestada sellegagi, et 
maksuhalduri hinnangul võib Eesti kogu maksuaugu suurust suhtena SKP-sse 
pidada üheks Euroopa väikseimaks, mis tähendab sedagi, et meil kehtiv 
maksusüsteem võimaldab enamasti ka maksutulude kokku kogumist oluliselt 
efektiivsemalt, kui paljudest teistes riikides. 

 

Eelnevat kokku võttes ei pea me ohtu Eesti rahvusvahelisele mainele suureks, 
kuivõrd objektiivselt ei ole võimalik Eesti kehtivat ettevõtete 
tulumaksusüsteemi lugeda ei ebaefektiivseks ega maksude tasumisest 
kõrvalehoidmist soosivaks. Küll aga mõjutaks OECD Kaasava Raamistiku 
avaldusega liitumine selgelt negatiivselt Eesti ettevõtluskeskkonda, 
vähendaks Eesti silmapaistvust ja konkurentsieeliseid. 
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Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 


