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Agenda
Lühiülevaade KPMG Tax & Legal’ist
■ Kes me oleme, mida me teeme ja kellele
Eesti regionaalses maksukonkurentsis
■ Eesti plussid ja miinused
■ Läti, Leedu ja Soome maksufaktid ja hiljutised arengud
■ Mida Eesti peaks tegema, et regionaalses konkurentsis püsida
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KPMG Tax & Legal’ist üldiselt
Ajalooliselt välja kasvanud auditi osakonnast
Tax:

alates 1996

Legal:

alates 1998, alates 2013 KPMG Advokaadibüroo

Töötajad
Tax:

10-11

Legal:

3-4

Teenusliinid
 M&A tax (ettevõtete ost-müük ja restruktureerimine, rahvusvaheline tax planning, muu)
 Otsesed maksud (ettevõtte tulumaks, töötajatega seotud maksud)
 Kaudsed maksud (käibemaks, toll & aktsiis)
 Siirdehinnad (dokumentatsioonid, analüüsid)
 Legal/AB (M&A, äriõigus, lepinguõigus, tööõigus jms)
Eelarve ca 20% KPMG käibest
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Eesti regionaalses maksukonkurentsis

Plussid
■ Lihtne ja ühetaoline maksumäär
■ Jaotamata kasumit ei maksustata
■ Saadud dividende ei maksustata edasimaksmisel
■ Puudub maksu kinnipidamine dividendidelt ja intressilt ning tingimuste
täitumisel ka litsentsitasult
■ Puudub exit tax
■ Puuduvad alakapitaliseerituse ja CFC reeglid
■ Väga arenenud e-maksuamet ja koostööaldis
maksuhaldur
■ Madal varamaksude tase
■ Kasvav maksulepingute portfell (50+)
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Eesti regionaalses maksukonkurentsis

Miinused
■ Efektiivne maksukoormus kõrgem kui Lätis ja Leedus
■ Puuduvad maksusoodustused investorite meelitamiseks
– R&D meetmed, holding exemption, sotsiaalmaksu lagi jms
■ Puudub maksuleping Venemaaga (Lätil, Leedul, Soomel on)
■ Kõrged tööjõumaksud (ca 70% netopalgale otsa (+k/m))
– Tööjõumahukal sektoril raskem positsioon kui kapitalimahukal
■ Vähene maksualane kohtupraktika
– Seadustes palju tõlgendamisruumi => ebakindlus
– Vähe võimalusi hankida siduv kokkulepe maksuhalduriga
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Eesti regionaalses maksukonkurentsis

Eesti maksusüsteem on kasulik ettevõtjale, kes:
■ Tegutseb kapitalimahukas, mitte tööjõumahukas sektoris, nt:
– Madala lisandväärtusega tootmine
– Kontsernide treasury’d jms
■ Ei ole orienteeritud kasumi väljavõtmisele,
vaid reinvesteerimisele/hoidmisele

Ei ole kasulik:
■ Teadusmahuka R&D ja innovatsiooni alal
tegutsejaile
■ Rahvusvahelistele holding-ettevõtetele
■ Finantsinvestoreile (fondid, portfelliinvestorid jt)
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Läti: tööjõumaksud
– Maksuvaba miinimum

2013

2014

Töötajatel

LVL 45 (EUR 64)

LVL 53 (EUR 75)

Ülalpeetavatel

LVL 80 (EUR 114)

LVL 116 (EUR 165)

– Sotsiaalmaksumäär
Tööandja osa:

24.09%

23.59%

Töötaja osa:

11.00%

10.50%

– Sotsiaalmaksu lagi - EUR 46 400 (EUR 3866 kuus)

Tulumaksumäär

2014

2015

2016

24%

23%

22%
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Läti: soodusrežiimid
Ettevõtluse arendamise maksusoodustused
■ Vabakaubanduspiirkonnad (Riia, Ventspils, Liepaja, Rezekne)
– Tulumaksu-, käibemaksu-, kinnisvaramaksu- ja kinnipeetavate maksude
soodustused
– Laiendatud maksukahjumite edasikandmise periood
■ Mikroettevõtte režiim
– Maksumäär 9% käibelt kuni 7000 eurot (ületavalt osalt kuni 20%)
■ Max 5 töötajat
■ Aastakäive max ca 100 000 eurot
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Läti: holdingute maksuvabastus
Osaluse võõrandamise maksuvabastus, alates 2013
■ Osaluse võõrandamisest saadud tulu on maksuvaba
– Olenemata osaluse suurusest
– Olenemata osaluse hoidmise ajast
■ Saadud dividende ei maksustata (saamisel ega maksmisel)
Näide: Eesti investor soovib müüa oma osalust äriühingus
– Maksukulu Eesti äriühingu kaudu müües: 21%
– Maksukulu Läti äriühingu kaudu müües: 0%
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Läti: R&D maksuvabastus
Uus maksuvabastus R&D tegevustele
■ R&D kulud tulust mahaarvatavad x 3
koefitsiendiga
■ R&D kulud on:
- R&D tegevustega seotud personalikulud
- Sisseostetud R&D teenused
- Uue toote/teenuse/tehnoloogia testimise, sertifitseerimise jms kulud
■ R&D tulemit tuleb säilitada järgnevad 3 aastat
■ Maksumaksja peab pidama dokumentatsiooni
Kehtivad maksuvabastused aastani 2020
■ Tootmisseadmete soetamise kulu 1,5-kordne mahaarvamine
■ Suurprojektide (üle 10MEUR) maksusoodustused
© 2014 KPMG Baltics OÜ, an Estonian company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
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Leedu

Leedu
Maksufaktid
■ E/V tulumaksumäär 15% või 5% väikeettevõtetele või agro-e/v’dele
■ Vabakaubandustsoonid (nt Klaipeda, Kaunas):
■ Ettevõtte tulumaks 0% kuni 6 aastaks ning 50% vähendatud
järgmiseks 10 aastaks
■ Puudub kinnisvaramaks
■ R&D kulud mahaarvatavad x 3 koefitsendiga
■ Maksukahjude konsolideerimine (grupisisene kasumi/kahjumi tasaarveld.)
■ Holding (participation) exemption – 25% osalust 2 aasta jooksul
■ Füüsilise isiku tulumaksumäär 15%
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Soome

Soome
Maksufaktid
■ Tulumaksumäära vähendamine 24,5% pealt 20% peale alates 2014
■ Kapitalitulu maksumäär on 30% või 32% (EUR 40’000 ületav osa)
■ Osaluse võõrandamist ei maksustata kui osalus ületas 10%
võõrandamisele eelneva 12 kuu jooksul
■ R&D tööjõukulude kahekordne mahaarvamine (kuni 2014 lõpp)
■ Ingelinvestorid võivad start-up’i tehtud investeeringust 50% oma tulust
maha arvata
■ Kiirendatud maksuamortisatsiooni arvutamine tootmishoonetele ja
-seadmetele (vastavalt kuni 14% ja kuni 50%)
■ Töötajate koolitus-/hariduskulude maharvamine
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Mida Eesti
peaks tegema?

ETTEPANEKUD

Tööjõumaksud
Alandada üksikisiku tulumaksumäära,
suurendada maksuvaba miinimumi

Kehtestada koheselt sotsiaalmaksu lagi,
maksimaalses määras 3x keskmine brutopalk

Alandada tulu- ja sotsiaalmaksu ajutiselt Eestis töötavate
välismaa spetsialistide palkadelt

Kehtestada väike-ettevõtetele ja start-up’idele
maksusoodustused => varimajandus , ettevõtlus
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ETTEPANEKUD

Erisoodustused
Parandada osalusoptsioonide maksustamist – lühendada
perioodi, laiendada rakendusala jne

Kehtestada mõistlikud päevarahade maksuvabad
piirmäärad, nt indekseerides sihtriigi-põhiselt

Vabastada töötajate tervisele tehtud kulud
erisoodustusmaksudest (“Tervisekokkulepe”)

Võimaldada maksuvaba vabatahtlikku haigus-, elu- ja
õnnetusjuhtumikindlustust töötajale

ETTEPANEKUD

R&D maksusoodustused

Kehtestada R&D maksusoodustused

Alandada tööjõumaksude määrasid R&D töötajate palkadelt,
toetamaks R&D tegevuste kasvu Eestis

Esmajoones alandada tulu- ja sotsiaalmaksu ajutiselt Eestis
töötavate välisspetsialistide tasudelt

Vabastada litsentside ja patentide tulu tulumaksust või alandada
tulumaksumäära
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ETTEPANEKUD

Ettevõtluskeskkond
Juurutada viivitamatult tütarühingu osaluse võõrandamise
maksuvabastus

Kehtestada käibemaksu bad debt relief

Tagada välistööjõule aktraktiivsed tingimused,
mh inglisekeelsed koolid-lasteaiad, e-residentsus

Kaasata ettevõtjad ja ärinõustajad otsustusprotsessi, planeerida
strateegiliselt, mitte valijahäälte-põhiselt

Aitäh!
Joel Zernask
jzernask@kpmg.com
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