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Kogurahvatulul põhinevad maksed ELi 
eelarvesse: audiitorid soovitavad 
sihipärasemaid kontrolle  

Kogurahvatulu andmed on oluline alus liikmesriikide poolt ELi eelarvesse makstavate 
osamaksete arvutamiseks. Euroopa Kontrollikoja uuest aruandest selgub, et nende andmete 
kontrollimine ei ole küllaldaselt sihipärane. Kuigi Eurostat (ELi statistikaamet) oli kogurahvatulu 
andmete koostamisel suure riskiga küsimuste tuvastamisel ja käsitlemisel üldiselt tõhus, ei 
kontrollinud ta suure riskiga küsimusi ja kõige kõrgema riskikategooria riike süstemaatiliselt 
esmajärjekorras ega teinud neid kontrolle alati piisavalt vara. Näiteks ei reageerinud Eurostat 
kiiresti probleemile, et rahvusvahelised ettevõtted paigutavad oma tegevust ümber soodsama 
maksustamise eesmärgil. 

ELi riikide kogurahvatulul põhinevad osamaksed on ELi eelarve suurim tuluallikas. 2021. aastal 
moodustasid need 116 miljardit eurot, mis moodustab eelarvest ligikaudu kaks kolmandikku. 
Eurostat kontrollib ELi riikide kogurahvatulu andmete kvaliteeti mitmeaastastes tsüklites ning võib 
paluda liikmesriikidel kohandada ühes või teises suunas nende esialgseid prognoose, mille põhjal 
komisjon arvutab osamaksete suuruse. Audiitorid kontrollisid, kui hästi haldas Eurostat oma  
2016.–2019. aasta tsükli kontrolle.  

„Oluline on tagada, et ELi riikide kogurahvatulul põhinevad osamaksed ELi eelarvesse oleksid 
õiglased ja prognoositavad,“ ütles auditit juhtinud kontrollikoja liige Marek Opioła. „Selleks, et 
kontrollid oleksid tulemuslikud ja tõhusad, peaks Eurostat kontrollima esmajärjekorras läbivaid 
küsimusi ja suurima riskiteguriga riike.“ 

Kogurahvatulul põhinevate osamaksete prognoositavus sõltub tavaliselt viis aastat vältava 
kontrollitsükli õigeaegsest lõpuleviimisest ja sellest, kui kiiresti teavitab Eurostat liikmesriike oma 
töö tulemustest. Audiitorid leidsid, et Eurostat lõpetas kontrollimise kavakohaselt ja andis 
liikmesriikidele õigeaegselt teavet vajalike kohanduste kohta. Paljud küsimused – 20% rohkem kui 
pärast eelmist tsüklit – jäid aga nn reservatsioonide kujul avatuks, nii et asjaomastelt riikidelt 
võidakse tulevikus nõuda täiendavate summade tasumist. 

Riskihindamiste ja olulisuse künniste uudne kasutamine aitas Eurostatil riske kindlaks teha ja 
maandada, võimaldades tal välja selgitada kõige olulisemad küsimused. Samas ei kasutanud 
Eurostat täielikult selle lähenemisviisi tulemusi, et kontrollida esmajärjekorras läbivaid küsimusi ja 
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suure riskiga riike. Eurostat jaotas kõik ELi riigid riskikategooriatesse (väike, keskmine ja suur). Ta 
kontrollis kohe kontrollitsükli alguses (enne väiksema riskiga liikmesriike) aga vaid kolme suure 
riskiga liikmesriiki seitsmest. Tegelikult puudutas umbes neljandik Eurostati poolt kontrollitsükli 
lõpus esitatud tehingupõhistest reservatsioonidest nelja suure riskiga liikmesriiki, mille 
kontrollimist ei olnud piisavalt prioriteediks seatud. Lisaks kontrollis Eurostat liiga paljusid 
küsimusi, millel on kogurahvatulule väike mõju. Eurostat ei sea ka esile toodud küsimusi tähtsuse 
järjekorda, mis suurendab riski, et riigid tegelevad suurema mõjuga küsimustega alles pärast 
väiksema mõjuga küsimusi. Audiitorite sõnul peaks Eurostat keskenduma rohkem suure riskiga 
küsimustele, millel on kogurahvatulule potentsiaalselt suurim mõju, kuna see võib vähendada 
reservatsioonide arvu ja parandada ELi riikide poolt eelarvesse tehtavate osamaksete 
prognoositavust. 

Eurostat ei reageerinud kiiresti sellele suure riskiga küsimusele, et rahvusvahelised ettevõtted 
paigutavad oma tegevuse või varad ümber, et saada kasu soodsatest maksusüsteemidest, kuigi 
sellega seotud raamatupidamisalased küsimused olid teada juba mitu aastat enne kontrollitsükli 
algust. Eurostat otsustas rakendada selle küsimusega seotud reservatsiooni alles alates 2018. 
aastast, jättes ebaselgeks küsimuse mõju varasematele aastatele. Mõne riigi kogurahvatulu 
andmed võisid olla ebatäpsed (kuna nende 2018. aastale eelnevate aastate andmed võisid olla 
ebaõigesti arvutatud), samas kui mõni teine riik (nt Iirimaa) esitas usaldusväärseid andmeid. 

Selgitav taustteave  

Iga ELi liikmesriik teeb ELi eelarvesse osamakseid, mis arvutatakse protsendina tema 
kogurahvatulust. See sissenõudmismäär on kõigi liikmesriikide jaoks sama suur, kuid võib aastast 
aastasse muutuda (näiteks aastal 2021 oli see 0,84%). Absoluutarvudes maksis Saksamaa 2021. 
aastal kogurahvatulu põhjal eelarvesse kõige rohkem (29,6 miljardit eurot), talle järgnesid 
Prantsusmaa (20,3 miljardit eurot) ja Itaalia (14,5 miljardit eurot). Varem on liikmesriikide jaoks 
probleeme tekitanud see, kui nad on pidanud lühikese etteteatamisega täiendavalt suuri 
summasid maksma. 2014. aastal tõi kogurahvatulu andmete läbivaatamine kaasa liikmesriikide 
osamaksete kohandamise enneolematus mahus, peaaegu 10 miljardi euro suuruses summas. See 
mõjutas mõnda liikmesriiki rohkem kui teisi: näiteks Ühendkuningriik pidi maksma täiendavalt 
2,1 miljardit eurot, mis moodustas 21% riigi algselt eelarves kavandatud panusest. 2016. aasta 
juulis teatas Iirimaa, et tema 2015. aasta kogurahvatulu andmed suurenesid 2014. aastaga 
võrreldes 24% (39 miljardit eurot), mis oli tingitud mõne suure rahvusvahelise ettevõtte varade 
ümberpaigutamisest. 2017. aastal teatasid kolm liikmesriiki Eurostatile, et alates 2010. aastast on 
nad täheldanud konkreetseid juhtumeid, kus ettevõtted olid liigutanud märkimisväärses mahus 
varasid nende riiki või sealt välja. 
 
Eriaruanne nr 25/2022 „ELi eelarve rahastamiseks kasutatava kogurahvatulu andmete 
kontrollimine – andmete kogumisega seotud riskid on üldiselt hästi kaetud, kuid rohkem peaks 
keskenduma olulisematele meetmetele“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil. Kontrollikoja 
eelmises seda teemat käsitlevas aruandes jõuti 2013. aastal järeldusele, et 2007.–2012. aasta 
kontrollitsükkel oli vaid osaliselt mõjus. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/ecadefault.aspx


 

3 

 ET 

Pressikontakt 

Kontrollikoja pressibüroo: press@eca.europa.eu  
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu, mobiil: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu, mobiil: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu, mobiil: (+352) 621 552 502 
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