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Eesti seisukohad nõukogu direktiivi ettepaneku kohta, millega korraldatakse ümber
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik
1. Kiita heaks järgmised rahandusministri esitatud seisukohad nõukogu direktiivi, millega
korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik, eelnõu
kohta:
1.1 Eesti peab oluliseks, et direktiivi muutmine toimuks ainult maksustamise
harmoneerimist puudutava Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 113 alusel. Me ei toeta
ettepanekut kehtestada täiendava õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 192 lõike 2 esimene lõik, mille kohaselt võib nõukogu Euroopa Komisjoni
ettepaneku põhjal ühehäälselt teha otsuse kohaldada seadusandlikku tavamenetlust ehk
kvalifitseeritud häälteenamust keskkonnakaitseks maksualaste sätete kehtestamisel.
1.2 Peame vajalikuks, et liikmesriike ei kohustata samaotstarbelisi energiatooteid üle
Euroopa Liidu aktsiisi alammäära maksustades järgima Euroopa Liidu aktsiisi
alammäärades etteantud struktuuri.
1.3 Toetame energiatoodete Euroopa Liidu üleste aktsiisi alammäärade kehtestamist
lähtuvalt energiatoodete energiasisaldusest. Oleme põhimõtteliselt nõus aktsiisimäärade
indekseerimise ettepanekuga, kuid peame vajalikuks, et eelnõusse lisatakse
indekseerimisotsuse tegemise ja selle liikmesriikide poolse rakendamise tähtajad.
1.4 Eesti peab oluliseks, et otsustatakse ühehäälselt ettepanekute üle, mis puudutavad
kütusena kasutatava põlevaine hõlmamist energiamaksustamise direktiivi.
1.5 Peame oluliseks jätta liikmesriikidele alles võimalus lähtuvalt energiatoote kvaliteedist
aktsiisimäära diferentseerida.
1.6 Teeme ettepaneku kehtestada üleminekuperiood: võimaldada liikmesriikidel esimese
kümne aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist maksustada fossiilsed gaasilised
mootorikütused vähemalt 50% tasemel bensiini ja diislikütuse aktsiisi alammäärast ehk
aktsiisimääraga vähemalt 5,38 €/GJ kohta.
1.7 Toetame soojuse tootmiseks kasutatavatele puitkütustele keskkonnamõju põhjal
diferentseeritud aktsiisi alammäärade kehtestamist ning puitkütuste maksustamist ainult
suuremate kui 5MW võimsusega katelseadmete korral, pidades seejuures vajalikuks
täpsustada energeetilisel otstarbel kasutatava puidu säästlikkuse kriteeriumeid.

1.8 Teeme ettepaneku täpsustada energiamaksustamise direktiivis põlevkivi ja
põlevkivikütteõli maksustamist, tuues need kütused eraldi välja.
1.9 Peame oluliseks, et liikmesriik saaks jätkuvalt energiamahukate ettevõtete
aktsiisisoodustuse rakendamisel kohaldada piiravamaid põhimõtteid, kui direktiivis on
kindlaks määratud.
1.10 Peame vajalikuks, et liikmesriikidel säilib valikuõigus otsustada, milliste
soodusmääradega maksustatud energiatoodete kasutamist millistel soodustatud
tegevusaladel (näiteks põllumajanduses ja laevanduses) lubada.
1.11 Näeme vajadust töötada välja ja sätestada energiamaksustamise direktiivis
regulatsioon, mis võimaldaks fossiil- ja biokütuse segude maksustamist lihtsamini
administreerida ning loobuda eranditult komponentidepõhisest maksustamisest.Teeme
ettepaneku maksustada kütusesegud lõpptoote kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodi
järgi, kui lõpptootes sisalduvate energiatoodete aktsiisimäär on ühesugune.
1.12 Teeme ettepaneku kehtestada üleminekuperiood: laevakütuste ja kalanduses
kasutatavate kütuste aktsiisitasemed tuleks saavutada kuni kümneaastase
üleminekuperioodi jooksul aastaks 2033, tõstes aktsiisimäära igal aastal ühe kümnendiku
võrra sihtmärgiks olevast tasemest. Näeme vajadust töötada välja regulatsioon, mis
võimaldaks liikmesriikidel kasutusele võtta meetmeid, kui laevaoperaator kavandab oma
tegevuse eesmärgiga spetsiaalselt kolmandast riigist aktsiisiga maksustamata kütust
punkerdada.
1.13 Toetame energiamaksustamise direktiivi eelnõuga kavandatud kümneaastast
üleminekuperioodi fossiilsete lennukikütuste maksustamisel, samuti säästlike
alternatiivsete lennukikütuste kümneaastast maksuvabastust alates direktiivi jõustumisest.
1.14 Toetame suuremat õigusselgust energeetilisel otstarbel kasutatavate jäätmete
maksustamisel, koos vajadusega täpsustada maksubaas ja maksumäär.
2. Eesti esindajatel Euroopa Komisjoni eksperdirühmades, komiteedes ja Euroopa Liidu
Nõukogus väljendada ülaltoodud seisukohti.
3. Riigikantseleil esitada punktis 1 nimetatud eelnõu ja seisukohad Riigikogu juhatusele ning
teha seisukohad teatavaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetele ning Eestist
nimetatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee liikmetele.
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