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ELi audiitorite sõnul tekitab käibemaksu hüvitamine 
ühtekuuluvuse valdkonnas probleeme  
Euroopa Kontrollikoja teema kiirülevaate kohaselt on käibemaksu hüvitamine, mis on ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kulutuste oluline osa, veaohtlik ja ei kujuta endast alati ELi vahendite parimat 
kasutust. Audiitorid on seisukohal, et 2020. aastale järgneval perioodil ei tohiks avaliku sektori 
asutustele enam hüvitada ühtekuuluvusvaldkonna kuludega seotud käibemaksu.  

ELi kulutused ühtekuuluvuse valdkonnas hõlmavad sageli kaupade ja teenuste ostmise toetamist, ja 
selliste ostude pealt makstav käibemaks võib moodustada kuni ühe viiendiku projekti 
kogumaksumusest. Üldreeglina on käibemaks ELi kaasrahastamiseks kõlblik ainult juhul, kui see ei ole 
riigisiseste õigusaktide alusel tagastatav.  

Mitme aasta jooksul kogutud andmete analüüsi alusel juhivad audiitorid tähelepanu sellele, et 
käibemaksu hüvitamine ei ole mitte ainult sage vigade allikas, vaid võib viia ka ELi vahendite 
mitteoptimaalse kasutamiseni. See mõjutab eelkõige ELi toetust saavaid avaliku sektori asutusi, nagu 
riiklikud, piirkondlikud ja kohalike omavalitsuste ametiasutused.  

Audiitorid toovad näiteks mitmeid juhtumeid, mis ei kujuta endast ELi vahendite parimat kasutust. 
Näiteks võib liikmesriigi ministeerium rakendada taristuprojekti ja taotleda ELilt käibemaksu kui 
rahastamiskõlbliku kulu hüvitamist. Samal ajal saab liikmesriik aga projekti eest käibemaksutulu ka 
riigi maksustamissüsteemi kaudu. Käibemaksu hüvitamine tähendab sellisel juhul liikmesriigi tegelike 
kulude hüvitamist liiga suures mahus. 

„ELi poolt liikmesriigile hüvitatud summa võib projekti tegelikke kulusid isegi ületada,“ ütles teema 
kiirülevaate eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Tony Murphy. „See on see eriti asjakohane 
suurte taristuprojektide puhul, mille kaasrahastamismäär on kõrge.“ 

Euroopa Komisjoni 2020. aastale järgneva ühtekuuluvuspoliitika õigusakti ettepaneku kohaselt 
hüvitatakse käibemaks – olenemata sellest, kas see on tagastatav või mitte – juhul, kui projekti 
maksumus on alla 5 miljoni euro. Ülevaate koostamisel tehtud tööle tuginedes jäävad audiitorid oma 
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varem väljendatud seisukoha juurde, et avaliku sektori asutustele ei tohiks käibemaksu hüvitada; 
seetõttu soovitavad nad kavandatavas õigusaktis muudatusi teha. 

 

Toimetajatele 

Käibemaks on kaupade ja teenuste tarbimisele kehtestatud kaudne maks, mida reguleeritakse 
liikmesriigi tasandil sätestatud eeskirjadega. Harilikud käibemaksumäärad ELis ulatuvad 17%-st 
Luksemburgis 27%-ni Ungaris. Selleks et tagada kogu ELis teatav ühtlustatuse tase, on 2006. aasta 
käibemaksudirektiivis sätestatud ühine käibemaksusüsteem, mille liikmesriigid peavad oma riiklikesse 
eeskirjadesse integreerima. Registreeritud ettevõtjad arvestavad müügilt käibemaksu ning kannavad 
kogutud summa riigi maksuametile. Nad võivad omakorda taotleda enda ostetud kaupade ja teenuste 
pealt tasutud käibemaksu tagastamist. Protsessi lõpus laekub riigieelarvesse lõpphinnas sisalduva 
käibemaksu kogusumma. Lõpptarbijatel ei ole õigust käibemaksu tagastamist taotleda ning seetõttu 
tasuvad nad käibemaksu täies mahus.  

Teema kiirülevaates esitatakse konkreetseid küsimusi või teemasid käsitlevad faktid; tegemist ei ole 
auditiaruandega. 

Käesolev dokument täiendab käibemaksualaseid tähelepanekuid, mis on esitatud Euroopa 
Kontrollikoja aastaaruannetes ja arvamuses nr 6/2018 (mis käsitleb ühissätete määruses esitatud 
komisjoni seisukohti käibemaksu edaspidise käsitlemise teemal). Ülevaade on kättesaadav 
kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu inglise keeles; teised keeleversioonid avaldatakse esimesel 
võimalusel. 
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