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Artikli eesmärgiks on anda ülevaade maksusüsteemist, maksupoliitika
põhimõtetest ja aktsiiside mõjust tarbimisele. Otsitakse vastust küsimustele,
kas aktsiisimäärade tõstmine on vähendanud aktsiisimaksuga koormatud
toodete tarbimist ja milline võiks olla maksupoliitika arengusuund Eestis.
Võrdlus Põhjamaade ja teiste Euroopa riikidega võimaldab hinnata Eesti
olukorda ning tuua välja seoseid.
Sissejuhatus
Suurem osa riikide sissetulekutest pärineb maksutulust, seega on tõhusa ning riigi jaoks
optimaalse maksusüsteemi loomine iga riigi üks tähtsamaid ülesandeid. Tänapäeva
maksusüsteem sisaldab mitmeid makse, maksustatakse nii tarbimist kui ka sissetulekuid. Samas
tõstatab iga uue maksu kehtestamine palju küsimusi ja probleeme. Tuleb veenduda, et saadav
maksutulu oleks küllalt suur ja et maksu kogumisega kaasnevad kulutused ei muudaks
küsitavaks maksu kehtestamise otstarbekust. Aktsiisimaks mõjutab oluliselt tarbimist ning selle
rakendamise eesmärk on vähendada teatud toodete, nt alkohol ja tubakatooted, mille liigne
pruukimine on probleemiks paljudes riikides, tarbimist.

Maksuõiguse põhimõtted, maksude korraldus ja süsteem
Milline on hea ja tõhus maksusüsteem? Heaks maksusüsteemiks nimetab majandusteadlane ja
maksuteoreetik Joseph E. Stiglitz viiele järgmisele tunnusele vastavat maksusüsteemi:







maksud on majanduslikult efektiivsed;
maksusüsteemi rakendamine on lihtne ja odav;
maksusüsteem reageerib kiiresti majanduslike tingimuste muutumisele;
inimesed teavad, mille eest nad maksavad;
maksusüsteem on inimeste suhtes õiglane (Stiglitz 1995: 390).

Maksusüsteemi odavus tähendab, et kui valitsus plaanib maksumuudatust, peaks see toimuma
võimalikult väikeste kulutustega. Ei ole mõtet kehtestada maksu, mille kogumine on riigi
maksuametile väga suur ja kulukas ettevõtmine. Alati tuleks jälgida, kas kogutud maksust saadav
tulu on piisav ja täidab oma eesmärki. Maksusüsteem peaks olema ka läbipaistev, mis tähendab,
et maksumaksja teab, mille eest ta maksu maksab, ja näeb, kuhu maksuraha kulutatakse.
Maksusüsteemi loomisel on oluline, et lähtutaks õigetest alustest ja vajadustest. Neli põhilist
elementi maksusüsteemi loomisel on:






valitsuse püstitatud eesmärgid;
poliitika mõjutusel tekkinud valijate reaktsioon;
poliitilise võitluse raamistik, mis määrab valitsuse strateegiad;
valitsusele ja maksumaksjatele seatud piirangud, mis tulenevad eramajanduse üldisest
tasakaalustatud struktuurist (Musgrave 1989: 42–43).

Makse saab liigitada omandi-, isiku-, keskkonna-, tulu-, sotsiaal- ning tarbimismaksudeks.
Eristatakse otseseid, kaudseid ning sotsiaalkindlustusmakseid. Otseseid makse tasub ja
maksab maksukohustuslane ja nendeks on üksikisiku tulumaks, ettevõtte tulumaks, varamaks ja
a
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enamik kohalikke makse. Kaudseid makse arvestatakse tootmisel ja tarbimisel ning neid
tasuvad ettevõtjad, kes nõuavad need kauba või teenuse hinna osana sisse lõpptarbijatelt
(nt käibemaks ja aktsiis). Sotsiaalkindlustusmaksed (nimetatakse ka tööjõumaksudeks) on
kohustuslikud maksud, mida sotsiaalkindlustusametid koguvad haigus-, töövõimetus- või
töötushüvitiste maksmiseks (nt ravikindlustushüvitised ja mitut tüüpi pensionid). Sotsiaalkindlustusmakseid maksavad töötajad ja tööandjad.
Omandi- ja isikumaksude näol on tegemist perioodiliste maksudega ja peamised neist on
kinnisvara-, maa-, pärandi- ja kinkemaks, tehingumaks, kapitali kasviku maks ning heaolumaks.
Tarbimismaksud saame jaotada üldisteks ja spetsiaalseteks. Üldiste tarbimismaksude
tunnuseks on, et need ei muuda maksu objektiks olevate kaupade ja teenuste hindu teiste
analoogsete kaupade ja teenuste suhtes. Spetsiaalsed tarbimismaksud muudavad toodete hindu.
Tarbimismaksud on käibe- ja müügimaks ning lisanduva väärtuse maks. Müügimaks on maks,
mida rakendatakse kaubale või teenusele vaid üks kord selle realisatsioonil lõpptarbijale.
(Nõmmann jt 2003: 52–67).
Spetsiaalseks maksulisandiks käibemaksu kõrval on aktsiisimaks. Aktsiisimaksude
kehtestamise puhul on Hollandi majandusteadlane Sijbren Cnossen toonud välja mitu eesmärki:
suurendada riigi tulusid üldistel eesmärkidel, piirata tarbimist, maksustada teede kasutajaid
(Cnossen 2005: 3–7). Aktsiisimaksud on kehtestatud rahva tervise huvides, nendega püütakse
piirata tervisele kahjulike toodete tarbimist või säästa keskkonda (kütuseaktsiis). Aktsiisimaksu
määra tõstmine on oluline selleks, et ära hoida suitsetamist ja alkoholi tarbimist ennekõike noorte
seas (sealsamas: 5). Maksuekspert Lasse Lehis on kirjutanud, et aktsiisidega on eri aegadel
maksustatud laias valikus nii esmatarbe- kui ka luksuskaupu (Lehis 2007: 40–43). Tänapäeval on
hakatud vähelevinud kaupade maksustamisest loobuma, sest aktsiisi haldamise kulud võivad
ületada maksulaekumisi.
Maksupoliitika oluline osa on maksuõigus – õigusteaduse üks haru ning finantsõiguse osa, mis
puudutab maksude olemust ja eesmärke, maksude liike, maksuõiguse allikaid ja üldpõhimõtteid,
maksunõuete ja -kohustustega seonduvat, maksumenetlust ning -karistusõigust (Kavald 2012).
Mõistega rahvusvaheline maksuõigus tähistatakse rahvusvahelisi aspekte sisaldavate
maksuõigusnormide kogumit. Rahvusvaheliste maksuõigusnormide eesmärk on elimineerida
riikide maksuõiguse sätete vastuolulisusi, mis põhjustavad topeltmaksustamist või võimaldavad
maksudest kõrvale hoiduda. Rahvusvahelise maksuõiguse reguleerimisalasse kuulub:






ühetaolise maksustamise tagamine;
neutraalse maksustamise tagamine;
maksutulude õiglane jaotamine riikide vahel;
maksudest kõrvalehoidumise vastane koostöö (Rahvusvaheline … 2011).

See tähendab topeltmaksustamise ja diskrimineerimise ärahoidmist, ebaausa maksukonkurentsi
tõkestamist, infovahetust ja ametiabi näiteks tõendite kogumisel, haldusaktide kättetoimetamisel
ja maksuvõlgade sissenõudmisel.
Valmisolek makse maksta on seotud isiku käitumise ja seda mõjutavate teguritega.
Maksuseaduse nõuete täitmist on uuritud majandusmudelite abiga. Maksu- ja Tolliameti võlgade
sissenõudmise talituse juhataja Kerly Lillemetsa (alates 2011 Kerly Randlane) järgi on
maksuseaduste nõuete täitmine seotud maksumaksja käitumisega, mida tingivad
psühholoogilised tegurid (Lillemets 2010: 238–239). Nobeli majandusauhinna laureaat
2001. aastast J. E. Stiglitz on kirjutanud, et igasugune maksusüsteem mõjutab käitumist. Valitsus
võtab inimestelt raha ära ja on arusaadav, et nad reageerivad mingil viisil oma sissetuleku
vähenemisele (Stiglitz 1995: 392). Maksusüsteemis on oluline koht lihtsusel ja õiglusel. Enamasti
on maksusüsteemid üsna keerulised ja inimesel, kes ei ole saanud vastavat väljaõpet, on kõigist
üksikasjadest raske aru saada. Teine, õigluse aspekt, näitab, et kodanik peaks tundma, et kõiki
riigi elanikke koheldakse võrdsel alusel ja panus riigi maksusüsteemi on määratud vastavalt
inimese maksuvõimele.
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Maksude kehtestamisel on üsna tavaline, et kaupu maksustades jäetakse arvestamata maksu
mõju kaubale kui maksutulu allikale ja tootmissisendeid maksustades maksu mõju sissetuleku
kasutamisele (kaupu ostetakse vähem). Seepärast on kasulik teada mõnesid maksuteooria
põhitõdesid, millega võidakse, aga ei pruugita riigi maksusüsteemi kujundamisel arvestada.
Aksioomiks on kujunenud seisukoht, et kõige vähem (või üldse mitte) mõjutab üksikisiku
majanduslikku käitumist paušaal ehk kindla summana määratud maks (lump sum tax).
Niisugused maksud on poliitikute seas ebapopulaarsed seetõttu, et nende puhul on raske kinni
pidada maksevõimelisuse printsiibist ja kui rakendada üldist kindla summana võetavat maksu,
nagu mitmesugused isiku- ehk peamaksud, kujuneb maksustamine väga ebaõiglaseks.
Seepärast peetakse niisuguseid makse efektiivsuse standardiks, kuid maksupoliitilise
instrumendina on nende tähtsus tagasihoidlik. (Ulst, Hanson 1996: 55,57).
Maksutulu on riigieelarve kõige tähtsam tuluallikas. Maksude kaudu saab riik toimimiseks raha, et
pakkuda kodanikele teenuseid. Kõik inimesed tarbivad ühiskonna hüvesid, aga kui makse enam
ei maksta, siis ei jätku riigil rahalisi vahendeid ja hüved muutuvad elanikele kättesaamatuks.
(Maksud … 2011). Eesti valitsuse eesmärgiks on makse osaliselt ümber suunates nihutada
maksukoormus tulu maksustamiselt tarbimise, loodusvarade kasutamise ja keskkonna
saastamise maksustamisele. Maksusüsteem püütakse hoida stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana,
võimalikult väheste erandite ja erisustega. (Riigi … 2011).
Eesti Vabariigi eelarve suurimaks tuluallikaks oli aastatel 1994–1999 käibemaks, järgnesid
füüsilise isiku tulumaks ning aktsiisid. Kuni aastani 2000 ei loetud sotsiaalmaksu, mis oma
laekumise suuruselt ei jäänud alla käibemaksule, riigieelarve osaks, selle laekumine ja
sihtotstarbeline kasutamine näidati eelarve lisana. Ka aktsiiside kujundamisel olid aluseks
Euroopa Liidu üldtunnustatud põhimõtted. Nende osatähtsuse kahekordistumine aastatel
1994–1999 eelarvetuludes tulenes aga elanike äärmiselt väikesest maksevõimest rahareformi
järgsel perioodil. Sellest tulenevalt kehtestati aktsiiside määrad algselt madalatena ja kogu seda
perioodi iseloomustab aktsiisimäärade korduv ja oluline tõstmine. (Raju 2012).
Suurem riigieelarve tähendab ka suuremaid makse. Maksud omakorda vähendavad leibkondade
ressursse ja seega nende heaolu. Majanduskriisi aastatel 2008–2010 vähenes riigi SKP üle 20%
ja tegelikult vähendas see ka riigieelarvet. O. Raju kirjutas 2010. aastal, toetudes maksude
laekumise andmetele, et maksusüsteem ei olnud suutnud tagada eelarvetulude stabiilset
laekumist ning eelarvetulude vähenemine tõstatas teravalt küsimuse võimalikust maksukoormuse
suurendamisest Eestis. (Raju 2010: 347–348). Teadaolevalt ei ole riigil plaanis üldist
maksukoormust suurendada, kuid teatud samme on tehtud, sealhulgas ka tõstetud
maksumäärasid (käibemaks 2009. aastal 20%-ni, aktsiisid).
Valitsusel on peaaegu võimatu muuta poliitikat korraga vaid ühes suunas. Ta peab arvestama
eelarvekitsendust, mille kohaselt maksutulud koos defitsiidi juurdekasvuga (võetud laenude
juurdekasv) peavad võrduma kulutustega. Maksude tõstmine kerkib aeg-ajalt esile kõikides
riikides. Ka Euroopas tekkinud olukord on teravalt tõstatanud maksude teema. Kui tulusid ei
jätku, tõusevad päevakorda paljud lahendust nõudvad keerukad küsimused. Raha laenamine on
ainult ajutine lahendus ja enamasti pole pääsu maksude tõstmisest. Maksumäärasid ümber
kujundada on aga alati keeruline. See võib endaga kaasa tuua muutusi, mis esialgu ei olnud
plaaniski. Kuna iga maksumuudatusega on seotud palju küsitavusi, siis tuleb enne tegutsema
asumist teha põhjalik analüüs ja küsida hinnang vastava ala spetsialistidelt. Kiiruga tehtud
muudatused toovad kaasa probleeme ja pikemas perspektiivis võib neist olla isegi rohkem kahju
kui kasu.
Majanduspoliitika koordineerimises peab Eesti tähtsaks riigieelarve jätkusuutlikkust,
valitsussektori kulutuste tõhususe suurendamist ning tulude kvaliteedi parandamist. Eesti
eesmärk on säilitada senine stabiilne ja lihtne maksusüsteem. Eesti seisab üldise idee eest, et
Euroopa Liidus peaksid kaudsed maksud olema ühtlustatud, see tähendab võimalikult vähe
erandeid käibemaksu- ning aktsiisisüsteemis. Ettevõtete tulumaksu valdkonnas väljatöötatava
ühtse konsolideeritud maksubaasi puhul on oluline, et lahendus oleks laia maksubaasiga, lihtne
ja läbipaistev ja et ei halveneks Eestis tegutsevate ettevõtjate olukord. (Raig 2008: 175–176).
Majandusteadlane O. Raju on 2009. aastal välja toonud, et Eesti maksusüsteemi iseloomulikeks
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joonteks on olnud suhteliselt madal maksukoormus, lausa primitivismini ulatuv lihtsus (mis on
vähendanud maksude kui automaatse stabilisaatori rolli) ning kaudsete ja tarbimismaksude suur
osatähtsus. Põhimõtteliseks muudatuseks on olnud eksperiment ettevõtte tulumaksu tegeliku
kaotamisega aastast 2000. Sellisel kujul, nagu on Eestis kehtestatud sotsiaalmaks, seda
teadaolevatel andmetel kuskil mujal ei eksisteeri. (Raju 2009: 73–74). Kõiki osapooli rahuldavat
maksupoliitikat on väga keeruline saavutada. Oma raamatus „Väikesed ja suured“ on investor
ning Hansapanga asutaja Heldur Meerits kirjutanud, et maksustamisbaasi puhul oleks hea
säilitada Eestis senine võimalikult väheseid erandeid lubav poliitika (Meerits 2009: 71).
2011. aastal ilmus Eurostati ja Euroopa Komisjoni kogumik Euroopa Liidu maksutrendidest,
milles võrreldakse riikide maksusüsteeme ja maksupoliitikaid. Üks esmaseid tähelepanekuid on,
et Euroopa Liit on keskmiselt kõrgete maksude piirkond, ületades maksukoormuselt väga paljusid
riike väljaspool Euroopa Liitu. Vaadeldavas raportis jääb Eesti keskmiste hulka, kuid mõned
äärmused siiski on. Näiteks on Eestis tarbimismaksude osatähtsus üks Euroopa Liidu suuremaid
ja kapitalimaksude poolest asetseb Eesti koos Läti ja Leeduga viimaste seas. Samas raportis
mainitakse Eestit just seoses järsu maksukoormuse tõusuga (Tingas 2011: 32–34).
Maksude kehtestamisel on oluline tõhusus, kuid veel tähtsam on õiglus. Kuigi paljud autorid
peavad heaks lihtsat maksusüsteemi, on ka teine seisukoht, et väga lihtne maksusüsteem
tekitab olukorra, kus kõigisse maksumaksjatesse suhtutakse kui võrdsetesse (ka maksevõime
poolest). Kuna erinevatesse ühiskonnakihtidesse kuuluvate inimeste maksejõud on erinev, siis
peaks enam kasutama erandeid ja soodustusi ning lihtne lahendus ei ole alati tõhus ja õiglane.
Artikli autorite arvates ei ole Euroopa suur maksukoormus pikemas perspektiivis jätkusuutlik,
kuigi lühemat aega võis see olla vajalik. Suurte pensionide ja toetuste maksmise aeg hakkab
ümber saama, Euroopa rahvastik vananeb, maksumaksjaid jääb vähemaks. On tekkimas
olukord, mis juba lähitulevikus nõuab maksupoliitiliste muudatuste tegemist kõikjal Euroopas.
Eesti liitus Euroopa Liiduga 2004. aastal, sisenedes seega ka sealsesse konkurentsiruumi.
Konkurents toimub nii kaupade kui ka tootmissisendite osas. Kuna tööjõule makstava palga
taseme poolest polnud Eesti liitumisel Euroopa Liiduga teiste riikidega konkurentsivõimeline, oli
oodata massilist tööjõu siirdumist Euroopasse. Niisugune tööjõu väljavool toob tavaliselt kaasa
palkade hüppelise kasvu ja annab võimaluse otsustavalt ümber kujundada maksusüsteemi, aga
ka omavalitsuste rahastamist. (Raju 2012). Maksusüsteemi muutusi oleks vaja seetõttu, et Eestis
on suur osatähtsus kaudsetel maksudel, mis avaldavad suuremat mõju väikese sissetulekuga
inimestele ja suurendavad seega ebavõrdsust. Palkade hüppelist kasvu küll 2012. aastal ei
toimunud, aga tööjõu siirdumine teistesse Euroopa riikidesse on Eesti jaoks kujunemas
probleemiks.

Aktsiisid ning nende mõju tarbimisele
Aktsiisid on tarbimismaksud, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi
(Lehis 2007: 40). Aktsiisid on olnud kasutusel Eesti taasiseseisvumise ajast alates, kuid
maksumäärad on pidevalt tõusnud, samuti on muudetud maksustamise objekte. Aktsiisid on
kaudsed maksud ning sarnanevad selles osas käibemaksuga. Kui käibemaksu võib pidada
universaalseks tarbimismaksuks, siis aktsiisid on täiendavateks erimaksudeks käibemaksu kõrval
(sealsamas: 40). Maksukoormust kannab lõpptarbija, kes kasutab aktsiisikaupa ettevõtlusväliselt,
kuid maksu kogujad ja maksjad on ettevõtjad, kes toodavad või impordivad kaupu. Tarbimist
maksustatakse toote hinna suurendamise kaudu. Aktsiis jääb tarbijale varjatumaks kui
käibemaks, sest müüja ei näita seda arvel. Aktsiisidel on lisaks tavapärasele eesmärgile (täita
riigikassat) märgatav tarbimist piirav ja turgu reguleeriv iseloom. Aktsiisidega piiratakse tervisele
või keskkonnale ohtlike kaupade tarbimist. (Elling 2012).
Aktsiisi eesmärk on maksustada konkreetse kauba tarbimist selle päritolust sõltumata.
Taasiseseisvumise algusaastatel rakendati Eestis kodumaisele õllele ja tubakatoodetele
soodsamaid aktsiisimäärasid, kuid Euroopa Liidu ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
nõudel oli seadusandja sunnitud kodumaise kauba eelistamisest loobuma. Eestis maksustatakse
aktsiisiga
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pakendid (Elling 2012).

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab aktsiiside laekumine aastatel 2012–2015
kokku keskmiselt 6,2% ja 2015. aastal prognoositakse laekumiseks 877,4 miljonit eurot.
Tubakaaktsiisi laekumist suurendas 10%-line aktsiisitõus 2012. aastal ning suurendab ka
2013. aastal. (Riigi … 2011). Aktsiisimäärade tõstmine peaks suurendama riigikassasse laekuvat
tulu, seda juhul, kui ei hakka suurenema illegaalne kaubandus. Praegu kehtiv alkoholi-, tubaka-,
kütuse- ja elektriaktsiisi seadus on vastu võetud 4. detsembril 2002, seadust on muudetud
26 korral, viimati 1. jaanuaril 2013. Muutmise põhjuseks on enamasti olnud aktsiisimäärade
tõstmine.
Kuna aktsiisid mõjutavad kauba hinda ja seetõttu võib nendega maksustamine takistada kaupade
vaba liikumist ühisturul, siis harmoneeritakse Euroopa Liidus aktsiisimaksu eeskirju. Peamine
vastav õigusakt on Euroopa Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/12/EMÜ
aktsiisikaupade
ja
nende
hoidmise,
veo
ja
kontrolli
üldise
süsteemi
kohta
(nn süsteemidirektiiv). Direktiiv puudutab kolme aktsiisi: alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi. Pärast
Euroopa Liiduga ühinemist kadus Eesti ja teiste liikmesriikide vahel tollipiir, kuid aktsiise
rakendatakse endiselt sihtkohamaa põhimõtte kohaselt. Maksustamine sõltub sellest, kas kauba
ostja on teise riigi ettevõtja või eratarbija. (Lehis 2007: 42–43).
Eesti maksusüsteem, sealhulgas aktsiisid, on kahekümne aasta jooksul palju muutunud.
1990. aastate algus oli aeg, kus maksusüsteemi alles ehitati üles ja pidevad muutused olid
seetõttu paratamatud. Samas tõi ka Euroopa Liiduga ühinemine 2004. aastal kaasa teatud
kohustuslikud muutused. Aktsiisimäärad enamasti tõusid. Kuna tarbijate maksujõud on pidevalt
kasvanud, on kasvanud ka aktsiisimäärad.
Tubakaaktsiis tõusis pärast Euroopa Liiduga liitumist samm-sammult kuue aasta jooksul. Selle
keerulise muutuste süsteemi lõpptulemuseks on tubakatoodete hinna tõus. Arvestades nende
toodete suhteliselt väikest hinnaelastsust on maksuintsidents siinkohal väike ja selle maksu
lõppkandjaks jääb valdavalt tarbija. (Raju 2012). Euroopa Liidus kehtib tubakatoodete aktsiisi
miinimumtase, mida ka Eesti riik peab järgima. Eestis tõsteti viimati sigarettide aktsiisimäära
1. jaanuaril 2013, eelmine aktsiisi tõus toimus 2012. aasta alguses. Legaalsete sigarettide ühe
paki keskmine hind tõusis 2010. aastal 2,21 euroni (2009. aastal 2,04 eurot), millega kaasnes ka
salasigarettide hinnatõus. Kuigi salasigaretid on legaalsetest tunduvalt odavamad, on mõlema
hinnavahe aja jooksul vähenenud. 1990. aastate lõpus olid illegaalsed sigaretid keskmiselt kaks
korda legaalsetest odavamad, 2008. aastal oli hinnavahe ligi 2,5-kordne, 2009. aastal jälle
kahekordne. 2010. aastal olid legaalsed sigaretid illegaalsetest 1,8 korda kallimad. (Orro jt
2011a: 17)
Alates 2006. aastast on tubakaaktsiisid tõusnud, kuigi mitte igal aastal. Aktsiisimäär ei ole
tõusnud sigaritel ja sigarillodel. Põhjuseks võib olla nende niigi kõrge maksumäär ja tõenäoliselt
tarbitakse sigareid ja sigarillosid vähem kui näiteks sigarette. Sigarettide maksumäär on tõusnud
kõige rohkem. Riigikogu võttis vastu aktsiisiseaduse muudatused, millega tõuseb tubakatoodete
aktsiisimäär 2013. aastal 10%. Sigarettide aktsiisimäära tõstmisega lähendatakse seda
2014. aastal jõustuvale Euroopa Liidu alammäärale. Aktsiisimäära tõusu tulemusena kasvab
sigarettide keskmine jaehind eelduste kohaselt ligikaudu 2,56 euroni paki kohta. Sigarettidelt
makstav minimaalne aktsiisisumma tõuseb 2013. aastal 80 eurolt (2012. aasta määr) 84,80
eurole 1000 sigareti kohta. Eestis peab kõige väiksem makstav aktsiisisumma olema 90 eurot
1000 sigareti kohta hiljemalt 2017. aasta lõpuks. Sigarettide aktsiisimäära tõstetakse selleks
ajaks tasemelt 42,18 eurot + 33% (2012. aasta määr) tasemele 47,63 eurot + 33%.
Tubakatoodete aktsiisimäära tõus suurendab 2013. aastal aktsiisi ja käibemaksu laekumist
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riigieelarvesse eeldatavasti üheksa miljoni euro võrra. Peale selle teenib muudatus tervisekaitse
eesmärke ja võib vähendada legaalset tarbimist ligi neli protsenti. Tubakatoodete aktsiisimäär
tõusis ka 2012. aastal 10% (Maksu- ja Tolliamet 2012).
Joonised 1 ja 2 annavad ülevaate maksulaekumistest ja aktsiiside maksutulu osast Eestis
aastatel 2006–2010. Alkoholiaktsiisi osatähtsus kogu aktsiisimaksu laekumises on tõusnud alates
2006. aastast 0,29 ja tubakaaktsiisi osatähtsus 0,64 protsendipunkti võrra, seega on
tubakaaktsiisi tõus on olnud suurem.
Joonis 1. Riigieelarvesse laekunud aktsiisimaksud, 2006–2010
Figure 1. State revenue from excise duties, 2006–2010
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Allikad: Eesti Konjunktuuriinstituut, 2011, Statistikaamet
Sources: Estonian Institute of Economic Research, 2011; Statistics Estonia

Joonis 2. Alkoholi- ja tubakaktsiisi osatähtsus kogu aktsiisimaksu laekumises, 2006–2010
Figure 2. Share of alcohol and tobacco excise duty in total excise duty receipts, 2006–2010
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Allikad: Eesti Konjunktuuriinstituut, 2011, Statistikaamet
Sources: Estonian Institute of Economic Research, 2011; Statistics Estonia

2010. aastal laekus riigieelarvesse alkoholiaktsiisina 165,21 miljonit eurot, mis moodustas
veerandi riigieelarvesse laekuvatest aktsiisituludest. Alates 2000. aastast on see vähenenud
ligikaudu 11 protsendipunkti võrra. Riigi kogu maksulaekumistest moodustas alkoholiaktsiis
2010. aastal 4,1%. Kuna 2010. aastal tõsteti alkoholi aktsiismäärasid (u 10%), suurendas see
pisut alkoholiaktsiisi osatähtsust nii 2009. kui ka 2010. aasta maksulaekumises (alkoholi
etteostud). Eesti kuulub praegu Euroopa Liidu maade hulgas alkoholi suhteliselt kõrgelt
maksustanud riikide hulka (Orro jt 2011b: 16). Maksude laekumine riigieelarvesse 2009. ja
2010. aastal vähenes, kuid alkoholiaktsiisi laekumine näitas tõusutrendi. Samuti on aktsiiside
üldine laekumine kasvanud (joonis 1). Üheks põhjuseks on aktsiisimäärade tõstmine, kuid
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kindlasti on oluline ka Maksu- ja Tolliameti tõhus töö maksude sissenõudmisel ja rikkumiste
avastamisel.

Alkohoolsete jookide tarbimine ja aktsiisid
Edasi on vaatluse all alkohoolsete jookide tarbimine ja aktsiiside mõju sellele. Kuna üks
aktsiisimaksu rakendamise eesmärke on piirata tarbimist, siis on huvitav vaadata, kas aktsiisid on
loodetud mõju avaldanud. Alkoholipoliitika ei koosne ainult maksustamisest, kuigi viimane on
selle tähtis osa. Probleeme on kõnealuses valdkonnas palju. Üks suuremaid neist on Eestis
müügikohtade rohkus. Eesti Konjunktuuriinstituut on välja toonud kangete alkohoolsete jookide
jaemüügikohtade arvu Eestis 100 000 elaniku kohta, mis oli 2011. aastal 197 (Orro jt 2011b: 89).
Samas on Soomes see näitaja 6 ja Norras 5. Alkoholina mõistetakse siinkohal õlut, veini,
vahetoodet ja muud alkoholi (Alkoholi- … 2003). Joonis 3 kajastab alkohoolsete jookide aktsiise
2010. aastal võrdlevalt Eestis, Soomes ja Rootsis ning Euroopa Liidus.
Joonis 3. Alkohoolsete jookide aktsiisimaksud ühe liitri absoluutalkoholi kohta Eestis,
Soomes, Rootsis ja Euroopa Liidus, 2010
Figure 3. Alcohol excise duties per one litre of pure alcohol in Estonia, Finland, Sweden and the
European Union, 2010
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Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut, 2011
Source: Estonian Institute of Economic Research, 2011

Eesti eristub Soomest ja Rootsist madalamate aktsiisimäärade poolest. Kuigi Eesti aktsiisimäärad
on kõrgemad kui Euroopa Liidu alammäär, on arenguruumi veel küllalt. Kange alkoholi
aktsiisimäära vahe Eestis ja Soomes on 25,31 eurot ning vahe Eestis ja Rootsis 35,02 eurot.
Aktsiisimäärade erinevus on põhjendatud, sest Eesti tarbija maksujõud on väiksem. Tekib siiski
küsimus, kas aktsiisimäär on optimaalne. Statistikaameti andmetel oli 2010. aastal Eesti neljanda
kvartali keskmine palk 814 eurot, Soome Tööturu Infokeskuse andmetel Soome keskmine palk
aga 2600 eurot kuus (Keskmine … 2011; Information … 2012). Palgad erinevad üle kolme korra,
kuid aktsiisimäärade erinevus on pisut väiksem. Seega võib arvata, et praegused kange alkoholi
aktsiisimäärad on Eestis mõistlikud. Keskmise palga tõustes tuleks siiski ka aktsiise tõsta,
unustamata seejuures, et palgatõusust suhteliselt suurem aktsiisi kasv võib suurendada
salaalkoholi tarbimist, mis omakorda vähendab riigi maksutulu. Joonis 4 annab ülevaate
alkoholiaktsiisi kujunemisest Eestis aastail 2006–2010.
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Joonis 4. Alkoholi aktsiisimäärad Eestis, 2006–2010
Figure 4. Alcohol excise duty rates in Estonia, 2006–2010
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Allikas: Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet
Source: Ministry of Finance of the Republic of Estonia; Estonian Tax and Customs Board

Suurima tõusutrendiga on olnud muu alkoholi ehk kangete alkohoolsete jookide aktsiis.
Õlleaktsiis on alates 2006. aastast tõusnud 1,72 eurot, veiniaktsiis 9,91 eurot, vahetoote aktsiis
48,83 eurot ja muu alkoholi aktsiis 447,38 eurot. Aktsiis on pidevalt suurenenud ja määrad on
jätkuvalt tõusutrendis (2012. aastal oli õlleaktsiis 5,7 eurot). Seda võib pidada positiivseks
arenguks, sest alkoholi tarbimist tuleb piirata ja hinnatõus on üks võimalik viis seda teha. Näitena
võib tuua, et kuigi Saksamaal on õlleaktsiis väiksem (2010. aastal 1,97 eurot) kui Eestis
(vastavalt 5,43 eurot), ei saa lähtuda selle riigi maksupoliitikast ja traditsioonidest (Orro jt
2011b: 90). Arvestada tuleb riikide omapära ja kultuuriga. Eesti kuulub pigem Põhjamaade
kultuuriruumi, kui Kesk-Euroopa omasse.
Joonis 5 annab ülevaate alkoholi tarbimisest Eestis Konjunktuuriinstituudi uurimuse kohaselt.
Näeme, et Eestis müüdava ja tarbitava alkoholi kogus on aastatega vähenenud.
Joonis 5. Alkoholi müük ja tarbimine Eestis elaniku kohta, 2006–2010
Figure 5. Alcohol sales and consumption per inhabitant in Estonia, 2006–2010
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Source: Estonian Institute of Economic Research, 2011

Alkoholi hind sõltub ka aktsiisist ja hind mõjutab ostetava alkoholi kogust. Kõrge hind võib hakata
mõjutama salaalkoholi müüki. Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuringu alusel ei ole salaalkoholi
müük oluliselt kasvanud. Illegaalne müük oli 2003. aastal 1,1 liitrit, 2010. aastal 0,67 liitrit
absoluutalkoholi elaniku kohta. Trend on olnud kahanev ja õige alkoholipoliitikaga on seda
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võimalik ka jätkata. Jooniselt 5 on näha, et kõige rohkem alkoholi tarbiti Eestis 2007. aastal,
seejärel on näha langust. Kogus on vähenenud 1,72 liitrit elaniku kohta, samas on kange alkoholi
aktsiisimäär sel ajavahemikul tõusnud.
Eesti Konjunktuuriinstituut on oma uuringus esitanud alkohoolsete jookide hinnad elurajooni
supermarketites Tallinnas ja teistes Euroopa pealinnades. Sellest on näha, et õlu maksis
Tallinnas 2010. aastal 0,87 eurot 0,5-liitrine klaaspudel, Riias 0,7 eurot ja Helsingis 2,02 eurot
(hinnad sisaldavad käibemaksu ja taara maksumust). Viina (alkoholisisaldus 38–40%) vastav
hind olid 8, 6,21 ja 16,35 eurot 0,7–0,75-liitrine klaaspudel (Orro jt 2011b: 40). Helsingis on
alkohoolsed joogid märksa kallimad kui Tallinnas ja Riias, samas on Riia hinnad odavamad, kui
Tallinnas. Alkoholipoliitika on ka hinnapoliitika ja kui Eestis on kaup naabritega võrreldes palju
kallim, minnakse tõenäoliselt ostma sinna, kus on odavam. Eesti ei saa maksude kehtestamisel
mööda vaadata Läti maksupoliitikast, sest sealsed madalamad hinnad kutsuvad Eesti kliendi
sinna ostma, nii nagu peibutavad Eesti odavamad hinnad Soome kliendi Eestisse ostma.
Joonisel 6 on võrdlevalt näha alkoholi tarbimine Põhjamaades ja Eestis ning kangete
alkohoolsetele jookide aktsiisimäärad.
Joonis 6. Alkoholi registreeritudª tarbimine ja aktsiisimäärad Eestis ning Põhjamaades,
2010
a
Figure 6. Registered consumption of alcohol and excise duty rates in Estonia and in the Nordic
countries, 2010
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Aktsiisimäär on Eestis Norraga võrreldes 57,68 eurot madalam ja tarbitava alkoholi hulk 3,7 liitrit
suurem. Joonisel on selgelt näha seos aktsiisimäära ja tarbitava alkoholi koguse vahel:
korrelatsioonikordaja r = – 0,95. Tegemist on tugeva negatiivse seosega ehk suurema aktsiisi
korral on väiksem tarbimine ja vastupidi. Kui võrrelda Eestis kehtivaid veini, õlle või kange
alkoholi
aktsiisimäärasid
ja
elanike
alkoholitarbimist
perioodil
2006–2010,
siis
korrelatsioonikordaja r = – 0,70. Seega on ka siin näha tugevat negatiivset seost. Kuna kõrgema
aktsiisi korral on tarbimine väiksem, siis tasuks ka Eestis alkoholiaktsiisi edaspidi tõsta. Seda
tehes võiks arvestada, et alkoholi jaehind peaks kasvama veidi kiiremini kui elanike sissetulekud
ja kiiremini kui teiste kaupade hinnad – hinna kaudu on võimalik tarbimist mõjutada. Maksumäär
ei tohiks tõusta väga järsult, muidu võib tekkida oht, et suureneb salaalkoholi tarbimine ning
Maksu- ja Tolliametil ning politseil tuleb tööd juurde. Maksu- ja Tolliameti peaspetsialisti
S. Raidma esitatud andmete põhjal on absoluutalkoholi kogused, mis Tollikontrolli talitus on kinni
pidanud, vähenenud alates 2008. aastast (49 240 liitrit) kuni 2010. aastani (11 763 liitrit), kogused
on taas suurenenud 2011. aastal (57 644 liitrit) (Raidma 2012). Seega näitavad vähemalt kolme
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aasta andmed, et aktsiisimäärade tõstmine ei ole suurendanud sissetoodava salaalkoholi
koguseid. Makse on alati keeruline muuta, kuid teatud juhtudel on see möödapääsmatu.

Tubakatoodete tarbimine ja aktsiisid
Selles artiklis käsitletakse tubakatoodetena sigareid, sigarillosid, sigarette, suitsetamis- ja
närimistubakat (Alkoholi- … 2003).
Tervise Arengu Instituudi 2010. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu
(hõlmas 16–64-aastaseid) andmetel on 37% meestest ja 19% naistest igapäevasuitsetajad.
16–64-aastaste naiste seas on suitsetajaid poole vähem kui samas eas meeste seas. Umbes
veerand meestest ja veidi üle poole naistest pole kunagi suitsetanud. Hariduseti on kõige rohkem
suitsetajaid alg- ja põhiharidusega inimeste hulgas – meestest isegi ligi pooled, naistest 35%.
Kõige vähem suitsetajaid on kõrgharidusega inimeste seas: meestest 18% ja naistest 11%. Maal
on suitsetavate meeste osatähtsus suurem kui linnas, kuid linnas on suitsetavaid naisi suhteliselt
rohkem kui mehi (v.a Tallinn). Suitsetajate osatähtsus on suurim töötute, üksi elavate ja madala
sissetulekuga meeste ja naiste seas (Rahno 2011: 46).
Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu andmetel suitsetas Eesti täiskasvanud elanikest 2010. aastal
24%. Mittesuitsetajate ja suitsetajate omavaheline suhe aastaga peaaegu ei muutunud,
mittesuitsetajaid oli 76%. Seevastu oli aasta jooksul suurenenud igapäevasuitsetajate osatähtsus
suitsetajate hulgas – 17%-st 2009. aastal 19%-ni 2010. aastal. Harva suitsetanute osatähtsus
suitsetajate hulgas oli aga vähenenud 8%-st 2009. aastal 5%-ni 2010. aastal. Pärast 2007. aastat
(31% vastanuist suitsetas) on suitsetajate osatähtsus hakanud vähenema. 2010. aastal tarbisid
igapäevasuitsetajad keskmiselt 14 sigaretti päevas, mis oli sama palju kui 2009. aastal. Enamasti
suitsetavad küll mehed, kuid nende osatähtsus suitsetajate hulgas on järjest vähenenud.
Suitsetavate meeste osatähtsus meeste seas oli 1979. aastal 49%, sutsetavate naiste osatähtsus
naiste seas 18%, mis ei ole aastatega vähenenud. Viimastel aastatel on naiste osatähtsus
suitsetajate seas suurenenud (Orro jt 2011a: 5).
Joonis 7 kajastab sigarettide aktsiisimäärasid ja suitsetajate soojaotust Eestis aastatel
2006–2010. Kuna tubakatoodetest kõige enam tarbitakse sigarette, siis on aluseks võetud
sigarettide aktsiisimäär.
Joonis 7. Suitsetajate osatähtsus täiskasvanute seas ja sigarettide aktsiisimäär Eestis,
2006–2010
Figure 7. Share of smokers in the adult population and cigarette excise duty rate in Estonia,
2006–2010
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Allikas: Orro jt, 2011a
Source: Orro et al., 2011a

Alates 2008. aastast on näha suitsetajate osatähtsuse vähenemist, kuid probleem on
suitsetamise järjest suurem levik naiste hulgas. Vaadeldes suitsetajate osatähtsust ja
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aktsiisimäära, on märgata negatiivset seost – r = – 0,89 – ja võib arvata, et aktsiisimäära
tõstmine on esimest vähendanud. Joonise 7 ja korrelatsioonikordaja põhjal võib öelda, et
maksumäära abil on saavutatud soovitud tulemus. Kas selline trend oleks ka jätkuv ja kas määra
tõstmine tooks soovitud tulemuse ka edaspidi, saab uurida pikema perioodi jooksul ja edasiste
uuringutega.
Joonisel 8 on toodud sigarettide aktsiisimäärad Eestis ja võrreldud (valikuliselt) suitsetajate
osatähtsust rahvastikus teiste Euroopa riikidega.
Joonis 8. Suitsetajate osatähtsus vähemalt 15-aastaste elanike seas ja aktsiisimäärad
Eestis ning mõnes Euroopa riigis, 2008
Figure 8. Share of smokers in the population aged 15 and over and excise duty rates in Estonia
and selected European countries, 2008
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Tegemist on negatiivse korrelatsiooniga (korrelatsioonikordaja r = – 0,83), kus aktsiisimäära
kasvades vähenes suitsetajate osatähtsus. Kõige suurem oli suitsetajate osatähtsus
vaadeldavates riikides 2008. aasta andmete järgi Lätis ja kõige väiksem Rootsis. Sigarettide
aktsiisimäär oli Lätis 72,82 eurot ja Rootsis 140,25 eurot 1000 sigareti kohta, suitsetajate
osatähtsus vastavalt 27,9% ja 14,5%. Siit võib järeldada, et sigarettide kõrgem maksumäär on
üks põhjus suitsetajate osatähtsuse vähenemisel.
Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni Euroopa osakond on oma uurimuses välja toonud
mitmeid soovitusi tubakatoodete tarbimist piirava poliitika kohta (Joint … 2011: 44). Üks neist on,
et sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubaka maksumäärad tuleks muuta
sarnaseks, praegu on erinevus suur ja see võib soodustada odavama toote valikut.
Maksumäärade tõstmine ja sellest tulenev hindade tõus toob aga kaasa ohu, et suureneb
illegaalne kaubandus. Ainus võimalus on harida elanikkonda, nii et inimene ise valiks legaalse
kauba, sest ta peab niisugust käitumist õigeks. Illegaalset kaubandust ei ole võimalik täiesti ära
kaotada, kuid alati on võimalik midagi ette võtta selle vähendamiseks. Paljude Eesti elanike raske
majanduslik olukord sunnib inimest ostma sealt, kus on odavam. Konjunktuuriinstituudi
2011. aasta uuringust selgus, et viimasel paaril aastal oli kasvanud nende vastajate osatähtsus,
kes ei osta salasigarette põhjusel, et nad toetaksid sellega kuritegelikku maailma. 2010. aastal
nimetas sellist põhjust 43% legaalsete sigarettide suitsetajatest, aasta varem aga 38%. Üsna
palju on kahanenud nende vastajate osatähtsus, kes väitsid, et nende majanduslik olukord
võimaldab osta legaalseid sigarette. Kui 2009. aastal põhjendas nii oma eelistusi 44% seaduslike
sigarettide suitsetajatest, siis 2010. aastaks oli nende osatähtsus langenud 37%-ni. Mis viitab
sellele, et tarbijate keskmine ostujõud oli suure tööpuuduse ja vähenenud sissetulekute tõttu
kahanenud, samuti on tõusnud legaalsete sigarettide hind (Orro jt 2011a: 8–9). Siin aitaks riiklik
tubakapoliitika, raha suunamine ennetustöösse ja teabe jagamisse.
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Tabel 1. Salasigarettide turg Eestis, 2010
Table 1. Illegal cigarette market in Estonia, 2010
Näitaja

Indicator

Salasigarettide osatähtsus turul, %
Salasigarette turul, miljardit tk
Turu rahaline käive, miljonit eurot

27–31
0,59–0,72
36,35–44,14

Riigil saamata jäänud maksutulu (käibemaks
ja aktsiis), miljonit eurot

57,13

Share of illegal cigarettes on the market, %
Illegal cigarettes on the market, billion pcs.
Financial turnover of the market, million
euros
Tax revenue (VAT and excise duties) lost
by the state, million euros

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut, 2011
Source: Estonian Institute of Economic Research, 2011

Sigarettide illegaalse kaubanduse osatähtsus on 2009. aastaga (25–30%) võrreldes suurenenud:
salasigarettide osatähtsus kogu sigarettide siseturu mahus oli Eesti Konjunktuuriinstituudi
hinnangul 2010. aastal 27–31% (tabel 1). Aastaga jäi salasigarettide koguseline müük samaks,
kuid rahaline käive suurenes. Illegaalse kaubanduse tõttu jäi riigil 2010. aastal hinnanguliselt
saamata ligikaudu 57 miljonit eurot aktsiisi- ja käibemaksu, mis on märkimisväärne summa (Orro
jt 2011a: 24). Maksumäära tõstmisel on alati oht, et levib ja kasvab salakaubandus, kuid see ei
saa olla maksu kehtestamisel takistuseks. Tuleb leida lahendusi, kuidas illegaalset kaubandust
piirata. Tollikontrolli talituse andmetel on illegaalsete sigarettide kinnipeetud kogused aastate
jooksul olnud väga erinevad. 2008. aastal peeti kinni 6,5 miljonit, 2009. aastal 14,7 miljonit ja
2010. aastal 9,9 miljonit salasigaretti (Raidma 2012). Kuigi aktsiisimaksu määra 2009. aastal ei
tõstetud, kasvas kinnipeetud sigarettide kogus, 2010. aastal maksumäära tõsteti, kuid kogus
vähenes. Nende andmete alusel võib väita, et aktsiisimäära tõstmine ei mõjuta oluliselt
sigarettide illegaalset kaubandust, siin võib olla põhjuseks Tollikontrolli talituse järjest tõhusam
töö.

Kokkuvõte
Kindla maksumäära üle on keeruline otsustada: see ei tohiks olla liiga suur, takistades
majanduse arengut, liiga madala maksumäära puhul ei suuda riigid aga katta oma kulutusi.
Maksupoliitika on maksukoormuse jagamine erinevate objektide ja maksukohustuslaste vahel ja
kuna maksutulu on riigi olulisim tuluallikas, siis mõjutab maksupoliitika tugevalt riikide arengut.
Oluline on silmas pidada õiglust ja tõhusust: maksumaksjaid ei tohi maksudega üle koormata,
samas on oluline ka see, et riik saaks täita oma põhiülesandeid.
Aktsiismäärade tõstmine on avaldanud positiivset mõju alkohoolsete jookide ja tubakatoodete
tarbimisele Eestis: nende tarbimine on vähenenud, mis on aktsiismaksu kehtestamise üks
põhieesmärkidest. Maksumäärasid tuleks suurendada ka edaspidi ja praeguse kava kohaselt on
see valitsusel ka plaanis. Siin on siiski mõned ohud, näiteks hakatakse enam ostma illegaalset
kaupa ja riigil jääb maksutulu saamata. Samuti on oluline jälgida naaberriikide alkoholi- ja
tubakatoodete poliitikat. Kui on võimalus tuua odavamat kaupa naaberriigist, siis seda ka
tehakse. Eriline oht selleks on kindlasti Venemaa ja Eesti vahelisel piiril Narvas. Salakauba
liikumise piiramine on Maksu- ja Tolliameti ning politsei töö ja seda saab reguleerida riiklikul
tasandil. Illegaalne kaubandus on alati olemas olnud ja tõenäoliselt jääb kestma ka edaspidi, sest
kõike ei ole võimalik kontrollida. Maksumäärad tõusevad tulevikus veelgi ja sellega kaasnevad
mitmed probleemid. Alkoholi ja tubakatoodete hinnad ei tohiks tõusta kiiremini kui keskmine palk,
samas ka mitte aeglasemalt, kuid aktsiisimäärad peaksid lähenema naaberriikide, eriti Soome
määrade tasemele. Kuigi Eesti ei saa ennast kõiges võrrelda Põhjamaadega, on oluline üle võtta
häid tulemusi andnud lahendused ja õppida tuleks ka teiste vigadest.
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