Tegevus 2.3. Soovitus langetada olulised
eelarve- ja maksupoliitilised otsused
kevadel koos eelarvestrateegiaga
Rahandusministeerium, riigieelarve
osakond, Ly Sari (e-kiri ly.sari@fin.ee, tel
611 3568)

Tegevuse eesmärgiks on parandada riigirahanduse läbipaistvust, riigieelarve pikemat
planeerimist ja maksupoliitika etteennustatavust.
Tegevuse taust: Maksupoliitiliste muudatuste rakendamiseks on vaja planeerida enam aega,
et võimaldada sisukamat arutelu muudatuste eelnõu üle ja suurendada muudatustega
kohanemiseks vajalikku aega.
Rahandusministeeriumi eesmärk on hoida maksusüsteem stabiilne ning seeläbi Eestis
soodne keskkond ettevõtluseks. Tulenevalt Eesti riigi väiksusest ja avatud majandusest,
iseloomustab Eesti ettevõtjaid leidlikkus ja paindlikkus muutunud oludega kohanemisel.
Leiame, et ka riik peab sellises olukorras olema oma tegevuses paindlik ning valmis tegema

vajadusel kiireid muudatusi. Headel aegadel võivad ranged reeglid olla kasulikud, kuid raskematel aegadel on selline sisse-ehitatud aeglus eelarvepoliitikas
ohtlik. Meenutame näiteks, et paindlikkuse olemasolu õiguslikus raamistikus õigustas ennast kriisi algusaastatel, kus majandusolukord halvenes varem
prognoosituga võrreldes oluliselt kiiremini ning riigi kestliku toimimise tagamiseks olid vajalikud kiired ja efektiivsed meetmed.
Riigieelarve seaduse mõtte kohaselt tehakse vajadusel maksumuudatuste ettepanekud Vabariigi Valitsuse poolt paralleelselt riigi eelarvestrateegia
ettevalmistamisega iga aasta aprillis (Riigikogu korraliste valimiste aastal mais) ning Riigikogu menetleb need võimalusel enne suvepuhkusele minekut. Kui
sellest lähenemisest kinni pidada, jääb Riigikogu otsuse ja muudatuse jõustumise vahele reeglina rohkem kui pool aastat. Sisulist täitmist saab jälgida
hinnates regulaarselt tehtud maksumuudatusi ja nende vastavust seatud põhimõtetele. Antud põhimõte võiks olla hea õigusloome eeskirja osa, mida
järgivad nii ministeeriumid, Vabariigi Valitsus kui ka Riigikogu ning eraldi riigieelarve seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmist ei nõua.
Koostööpartnerid: EMTA, ministeeriumid.
Tegevuse rahastamise allikas: ei vaja täiendavat rahastamist.
Seosed teiste tegevustega:

Tegevuse elluviimise ajakava (kõige tähtsam osa tekstist)!:
Töö lühikirjeldus

2015
I kvartal

2015
II kvartal

2015
III kvartal

2015
IV kvartal

2016
I kvartal

…

Koostööpartnerid

Oodatav tulemus ja tulemuslikkuse hindamise
indikaatori

RTK

Selgunud on SAP-i võimalused eristada SAP-i
kasutavate asutuste poolt vabaühendused ja neile
antud toetuste mahud ning arendustegevuste
vajadus ja ulatus.
Selgunud on REIS-is andmete planeerimise
võimalused vabaühenduste lõikes.
Tuvastatud on SAP-i ja riigiraha rakenduse
ühilduvus ning arendustegevuste vajadus ja ulatus.

Osaluskeskkondade edasiarendamine
SAP-i võimaluste analüüs

x

REIS-i võimaluste analüüs

x

SAP-ist riigiraha rakendusse andmete
importimise võimaluste analüüs

x

RTK

Riigiasutuste teavitamine
SIM
Teavitada riigiasutusi nõudest planeerida REIS-is
toetused jm kulud vabaühendustele eritatult

x

2016. aasta eelarvesse planeeritakse
vabaühendustele suunatavad summad (toetused,
kulud, investeeringud jm) vabaühenduste lõikes
kasutades selleks eristavaid koode

