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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Eesti maksusüsteemi mõjud põllumajandusettevõtetele võrreldes Läti ja 

Soomega. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on Eesti, Läti ja Soome maksusüsteeme võrreldes 

leida seoseid riikide põllumajandusettevõtjate majandusliku olukorra ning riikides 

kehtestatud maksusüsteemide vahel. Bakalaureusetöö probleemiks on teada saada, kuidas 

mõjutavad riikides kehtivad maksud põllumajandusettevõtete majandustulemusi. Eesmärgi 

saavutamiseks püstitatud ülesannete kohaselt anti võrdleva analüüsi teel hinnang Eestis, 

Lätis ja Soomes kehtivate maksude mõjule põllumajandusettevõtetele. 

Töös eri riikide maksusüsteemide võrdlemiseks kasutatud andmed pärinevad nii Eesti, Läti 

kui ka Soome maksu- ja tolliametite kodulehekülgedelt. Töös kasutatud statistilised 

andmed pärinevad Euroopa Liidu tootjaid koondavast põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasist FADN.  

Töö käigus tehtud võrdleva analüüsi tulemusena selgus, et vaatamata Eesti, Läti ja Soome 

maksusüsteemide väga suurtele erinevustele moodustavad tööjõumaksud kolmes riigis 

töötasufondist suhteliselt võrdse osa. Kolmest riigist võib kõige ettevõtjasõbralikumaks 

pidada Eestit, kus ei toimu ettevõtlustulu topeltmaksustamist ning kus on ettevõtjatele väga 

tähtis stabiilne maksukeskkond. Tänu 2012. aastal kehtestatud maksumuudatustele on oma 

positsiooni tugevasti parandamas Läti, kelle põllumajandusettevõtjate majandustulemustest 

oli töö koostamise hetkel saadaval vaid esimese maksumuudatuste järgse aasta 

majandustulemused ning maksumuudatuste mõju pikemas perspektiivis jäi seetõttu 

uurimata. Kuigi Soome põllumajandusettevõtjate jaoks toimus uuritava perioodi vältel 

maksude osakaalu järjepidev kasv, moodustasid kolmest riigist vaieldamatult keerukaima 

maksusüsteemiga Soome maksud nii kogutoodangust kui ettevõtjatulust uuritavate riikide 

seas väikseima osa. 
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ABSTRACT 

 

Effects of Estonian tax system to agricultural enterprises compared to 

Latvia and Finland 
 

The purpose of this thesis is to find out how Estonian tax system effects agricultural 

enterprises and compare these results to Latvia and Finland. In the theoretical part the 

purposes of taxes are explained. There is also described how taxes are divided.  The 

information in the empirical part of the study originates from Estonia, Latvia and Finland 

Tax and Customs Board homepage and statistical information is mainly from  Farm 

Accountancy Data Network (FADN) database. 

After a comparative analysis it is possible to state that although these three countries have 

different tax systems, labor taxes form a relatively equal part of total wages. According to 

the results the most business-friendly country is Estonia, because there is no double 

taxation for corporate income and there is a stable tax environment. Thanks to tax changes 

which took place in 2012, Latvia has firmly improved its competitiveness. As the newest 

data from FADN dates back to 2012, it was impossible to analyse the impacts of the 

changes in long term. 

During a comparative analysis it also turned that although the proportion of other taxes 

from total output and from farm net income is lowest in Finland, the environment for 

enterprises is not particularly stable as the proportions of  taxes are increasing consistently. 

Finnish tax system can be considered as one of the most complicated tax systems, 

especially compared to Estonian and Latvian tax systems. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kogu taasiseseisvumisjärgse aja on Eesti rahvas püüelnud lähinaabri Soome eeskujul  

põhjamaise heaoluriigi poole. 1990-ndate algusaastate turu kaotusest tulenenud 

majanduskriis on üle elatud ning peale seda on tuntud veel mõningaid majanduse 

jahenemise perioode. Ligi kakskümmend viis aastat tagasi seatud eesmärgid on läbi raske 

töö tänaseks päevaks juba ammu täidetud, kuid paraku ei ole ühiskonnas võimalik 

tunnetada üldist rahulolu käesoleva olukorra suhtes. 

Aastakümned tõsist tööd ning hea enesedistsipliin on Ida-Euroopa väikeriigi Eesti viinud 

Euroopa vaba turu majandusühendusse, kus tuleb vastu panna suurtele ning võimsatele 

konkurentidele. Eesti ettevõtjad on paarikümne aasta jooksul suutnud kogu riigi majanduse 

konkurentsivõimet tugevasti parandada. Esimestel taasiseseisvumisjärgsetel aastatel oli 

Eesti majandus Balti riikidest kahtlemata parimas seisus ning sellised jõuvahekorrad 

säilisid kuni 2000-ndate teises pooles aset leidnud majandustõusu viimaste aastateni, mis 

taastas mõneks aastaks senised suhted. Majanduse taseme võrdlemiseks on kasutatud 

sisemajanduse kogutoodangut (SKT) inimese kohta, kuna arvestus toimub kõikides riikides 

ühtsete põhimõtete alusel. 

1995. aastal oli SKT ühe inimese kohta Eestis 3036 USA dollarit (USD), samal ajal oli see 

näitaja Lätis vaid 2106 USD-d. Seega suutis Eesti kõige valutumalt plaanimajandusest 

turumajandusse üle minna. Nelja taasiseseisvumisjärgse aasta järel jäi Eesti SKP ühe 

inimese kohta Soome 26 273 dollarile ligi 9 korda alla. 

2005. aastaks oli olukord paranenud. Kümne aastaga suutis Eesti majandus kasvada ning 

Eestis moodustas SKT inimese kohta Soome SKT-st senise 12% asemel juba 27%. Samal 

ajal oli SKT Lätis 31% Eestist väiksem. 

2013. aastaks oli Eesti majandus suutnud Soomest mahajäämist vähendada ning Eestis 

moodustas SKT ühe inimese kohta Soome samast näitajast juba 38%. Viimasest 

majanduskriisist on Läti tunduvalt paremini taastunud ning oma majandust kasvatada 

suutnud. Stabiilse ning kindla majandustõusu tagajärjel oli Läti SKT inimese kohta 
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tõusnud 2013. aastaks 15 375 USD-ni ning moodustas Eesti SKT-st koguni 82%. 

Prognoositakse, et Läti möödub Eestist paari lähima aasta jooksul. 

Samal ajal, kui Läti on majanduse ergutamiseks muutnud oma maksupoliitikat, tõstetakse 

Eestis maksukoormust läbi erinevate kaudsete maksude ja aktsiisimäärade tõstmise ning 

majanduse loodetud arengut pole tulnud. 

Töö eesmärgiks on Eesti, Läti ja Soome põllumajandusettevõtjatele kehtivate maksude 

võrdlus ning maksude osakaalu analüüs ettevõtjate tulemusnäitajates. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

• Eestis, Lätis ja Soomes kehtivate otseste ja kaudsete maksude võrdlemine; 

• hinnangu andmine Eestis, Lätis ja Soomes kehtivate maksude mõjule 

põllumajandusettevõtetele. 

Töös kasutatakse teiseseid andmeid. Eesti maksusüsteemi kohta on võimalik infot leida 

Maksu- ja Tolliameti kodulehelt, teiste riikide maksusüsteemide kohta Soome ja Läti 

maksuhaldurite kodulehtedelt. Teisesid andmeid saab leida nii riikide statistika 

andmebaasidest kui ka põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist (FADN). 

Analüüsi meetodina kasutatakse võrdlevat analüüsi. 
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1. MAKSUDEST ÜLDISELT 

 

1.1. Maksude mõiste ja jaotus 

 

„Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või 

kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu 

saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis 

kuulub täitmisele seaduse või määrusega etteantud korras, suuruses ja tähtaegadel ning 

millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks.“ (Maksukorralduse seadus 2015§ 2) 

Maks on alati rahaline kohustus ning seda ei saa asendada mitterahalise sooritusega. (Lehis 

2015: 25) 

Eestis reguleerib maksude kogumist maksukorralduse seadus (MKS), mis paneb paika 

maksude kogumise metoodika ning on ühtlasi raamseaduseks kõigile kehtivatele 

maksuseadustele. (Maksukorralduse seadus § 2 lg 1-2) 

Seadusest tulenevalt on maksukohustuse kehtestamise õigus vaid riigikogul. Maksude 

kehtestamise eesmärgiks saab olla avalik-õiguslike ülesannete katteallikate hankimine. 

Maks võib olla nii ühekordne kui ka perioodiline kohustus, millel puudub maksu tasujale 

otsene vastutasu kaupade või teenuste näol. Tulenevalt maksukorralduse seadusest on 

maksud jaotatud kolme suuremasse liiki: riiklikud maksud, kohalikud maksud ja 

maksulaadsed tuluallikad.  (Tammert 2005: 16-17) 

Riiklike makse kehtestatakse eraldi maksuseadustega, milles on sätestatud nii maksu 

subjektid – isikud, kellele on pandud maksu maksmise kohustus, maksuobjektid – kaup või 

teenus, mille eest konkreetset maksu maksta tuleb ning maksumäärad, millega kaup või 

teenus maksustatud on. Lisaks leiab maksuseadustest info võimalike maksusoodustuste 

ning ka maksude tasumise korra kohta. Tulenevalt maksukorralduse seadusest on riiklikeks 

maksudeks sotsiaalmaks, tulumaks, käibemaks, aktsiisid, tollimaks, maamaks, 

hasartmängumaks ja raskeveokimaks. (Sealsamas) 
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Kohalikud maksud lähtuvad parlamendi poolt vastu võetud kohalike maksude seadusest 

(KoMS), milles on kirjas erinevad võimalikud maksud, mille kehtestamine on kohalike 

omavalitsuste pädevuses. Kohaliku maksu kehtestamisel tuleb valla- või linnavolikogul 

võtta vastu maksumäärus, milles on sätestatud nii maksu nimetus, maksu objekt, maksu 

subjekt, maksumäärad ja maksu tasumise kord. Seejuures tuleb tähele panna, et 

maksuobjekti võib maksustada maksimaalselt vaid ühe kohaliku maksuga. Tulenevalt 

KoMS-ist on kohalikeks maksudeks nii paadimaks, müügimaks, reklaamimaks, 

loomapidamismaks, lõbustusmaks ja mootorsõidukimaks. Eestis on kohalike maksude 

hulka arvatud ka parkimistasu, mis on tegelikult otsene tasu teenuse kasutamise eest ning 

on sellega maksude üldise loogikaga vastuolus. (Lehis 2015: 451-457) 

Riiklike ja kohalike maksude kõrval eksisteerivad ka maksulaadsed tuluallikad, mis pole 

otseselt maksukorralduse seaduse ega kohalike maksude seadusega reguleeritud. 

Maksulaadseks tuluallikaks peetakse erinevaid töötasuga seotud kindlustusmakseid, nagu 

pensionikindlustus ja töötuskindlustus. Riigilõivu näol on sarnaselt parkimistasuga tegu 

klassikalise tootemaksuga, kuna läbi lõivude võtab riik teenuse osutajana tasu mingisuguse 

temale omase teenuse eest. (Tammert 2005: 16-17) 

Riigi jaoks ei ole vahet, kas oma tegevuse rahastamiseks vajalikke vahendeid hankida 

käivet, tulu või omandit maksustades. Küll läheb see suuresti korda maksumaksjale, sest 

tulumaks koormab oma majandsulikku heaolu parandada püüdvat aktiivset isikut, 

käibemaks koormab spetsialiseerunud inimest, kes teeb seda, mida ta kõige paremini oskab 

teha, ostes samal ajal kõik muu teistelt spetsialiseerunud inimestelt ning omandimaks 

koormab seda isikut, kes on suutnud enda omandusse vara hankida. Seetõttu suudavad 

maksud mõjutada maksumaksjate käitumist ning muuta seeläbi majanduslike protsesside 

kulgu. (Tammert 2005: 40) 

Seega on maks rahaline kohustus, mis on kehtestatud seadustega ning mille täitmine ei ole 

maksusubjekti jaoks valikuline ega vabatahtlik. 
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1.2. Maksude eesmärk 

 

Otsesteks maksudeks nimetatakse makse, mis arvestatakse maha inimeste sissetulekutelt. 

Otsestest maksudest käsitletakse töös sotsiaalmaksu, füüsilise isiku tulumaksu, ettevõtte 

tulumaksu ja antakse ülevaade Lätis kehtivast mikroettevõtete maksust. Kaudseteks 

maksudeks nimetatakse makse, millega maksustatakse tarbimist ning mis mõjutavad 

inimeste sissetulekut kaudselt. Kaudsetest maksudest võrreldakse kolmes riigis kehtestatud 

käibemaksu ja aktsiisimaksu määrasid. (Gosh, Gosh 2008: 5) 

Sotsiaalmaksu näol on tegemist riigile tehtava rahalise ülekandega, mille eesmärgiks on 

kindlustada maksusubjektile vajaduse korral tervishoiukulude katmine ning tulevikus ka 

riiklik pension. (Sotsiaalmaksuseaduse kommentaarid... 2014) Tööandjate kohustuseks 

olev sotsiaalkindlustusmaks kantakse tööandjate poolt Maksu- ja Tolliametile, kes edastab 

laekunud maksed kahes osas: riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ning riikliku 

ravikindlustuse vahenditesse. Kui töötaja on liitunud kogumispensioni teise sambaga, 

jaguneb pensionikindlustus omakorda kaheks: riiklikuks pensionikindlustuseks ning 

riigipoolseks kogumispensioniks. (Lehis 2015: 223-224) 

Sotsiaalkindlustusmakse pensionikindlustuse osast kaetakse riigi kulud erinevate 

väljamaksete tegemiseks, nagu vanaduspension, toitjakaotuspension ja 

töövõimetuspension. Riikliku ravikindlustuse osa on katteallikaks nii tervishoiuteenustele, 

ravimihüvitisele, haigushüvitisele, kui ka paljudes maades eraldiseisvale 

ravikindlustusele.(Sotsiaalmaksuseaduse kommentaarid... 2014) 

Eestis ei kehti kõigile ühtsed reeglid sotsiaalmaksu maksmisel, vaid kehtestatud on ka 

mõningaid maksuerisusi. Nimelt ei rakendata sotsiaalmaksumiinimume puuetega 

inimestele, pensionäridele, väikelaste vanematele, alaealistele ja üliõpilastele. Samuti ei ole 

esimese tööle naasmise aasta jooksul sotsiaalmaksu miinimumkohustust inimesel, kes on 

olnud töötuna arvel vähemalt kuus kuud. Nimetatud maksuerisustega proovib riik soosida 

nende inimeste tööle asumist, kes on tööturul teiste pakkujatega võrreldes kehvemas 

seisus. Veelgi suuremad maksusoodustused on kehtestatud töövõimetuspensionäridele, 

kelle eest maksab sotsiaalmaksu eelmisel kalendriaastal kehtinud miinimumtöötasuga 

võrdselt kuumääralt riik. (Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 2014) 
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Sotsiaalkindlustusmaksete hulka kuuluv töötuskindlustusmakse on sundkindlustus, mis 

tasutakse riigile töövõtutuludest kinni peetud ülekannete teel ning millega omandatakse 

õigus riigipoolsele hüvitusele isiku töötuks jäämise või töötaja maksejõuetuse korral. 

Tööandja töötuskindlustusmakse tasutakse sarnaselt sotsiaalkindlustusmaksuga Maksu-ja 

Tolliameti pangakontole, kust see kantakse edasi Töötukassa poolt moodustatud 

fondidesse. Töötukassa fondidesse paigutatud vahendite realiseerimisalad on seadusega 

reguleeritud ning neid vahendeid võib lisaks töötuskindlustushüvitiste maksmise ja sellega 

seonduvale kasutada ka töötukassa tegevuskulude katmiseks. (Töötuskindlustuse seadus 

2014) 

Füüsilise isiku tulumaks on sotsiaalmaksu järel üks suurimaid makse, mida töötajad on 

kohustatud maksma ja võib ulatuda neljandikuni brutotöötasust. Füüsilise isiku tulumaksu 

näol on tegu isikule laekunud rahaliselt hinnatavalt ning tagastamatult sissetulekult 

konkreetsel ajahetkel kehtiva maksumääraga riigile tehtava rahalise ülekandega. Füüsilise 

isiku tulumaks arvestatakse töötaja brutotöötasul ning seetõttu on tegu töötaja maksuga. 

Füüsilise isiku tulumaksu eesmärgiks on koguda raha riigieelarve täitmiseks üldiselt. 

Tulumaksu jaotumist erinevate avalike sektori institutsioonide vahel ei avaldata, kuna see 

muutub igal eelarveperioodil sõltuvalt vajadusest. (Tammert 2005: 145) 

Töötaja maksude hulka loetavad füüsilise isiku tulumaksu peab töötaja brutotöötasust kinni 

tööandja, kes kannab selle Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet edastab töötaja 

elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele summa, mis vastab 11,6%-le töötaja 

maksustatavast tulust. Kui töötaja makstav tulumaksusumma jääb alla 11,6% 

maksustatavast tulust, kompenseeritakse see kohalikele omavalitsustele riigi arvelt. 

(TuMS) 11,6-protsenti ületav osa füüsilise isiku tulumaksust jääb aga riigi kasutada. 

(Kohalikele omavalitsustele... 2015) 

Juriidilise isiku tulumaks on riigile tehtav rahaline ülekanne ettevõtlusega mitteseotud 

kuludelt, nagu töötajatele tehtud erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt ja 

vastuvõtukuludelt. Ettevõtte tulumaksuga on enamikes Euroopa Liidu riikides, välja 

arvatud Eestis, maksustatud ka aruandeaasta kasum. Juhul, kui kasum investeeritakse 

uuesti ettevõttesse, Eestis kasumi maksustamist ei toimu ning ettevõtte tulumaksuga 

maksustatakse vaid ettevõttest välja viidud rahalised vahendeid-dividende. (Lehis 2015: 

81) 
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Juriidilise isiku tulumaksu eesmärgiks on maksustata tehtud investeeringutest saadud tulu –

kapitalitulu. Kui Soomes ja Lätis maksustatakse juriidilise isiku tulumaksuga ettevõtete 

aruandeaasta kasumeid, siis Eestis on maksuobjektiks ettevõttest tehtavad väljamaksed, 

millele arvutatakse tulumaks juurde. Sarnaselt füüsilise isiku tulumaksu riigile kantava 

osaga ei ole ka juriidilise isiku tulumaksu kogumise täpset eesmärki seadustega üheselt 

mõistetavalt kirja pandud ning seetõttu ei ole juriidilise isiku tulumaksu võimalik 

konkreetsete riigieelarve kuludega seostada. Nii läheb juriidilise isiku tulumaks 

riigikassasse, kust seda võidakse igal eelarveaastal kasutada erinevate riigieelarve kulude 

katteks. 

Lätis kehtiv mikroettevõtete maks on riigile tasutav rahaline kohustus ettevõtte 

müügitulult, mis kehtestab väikeettevõtetele märkimisväärsed maksusoodustusted ja annab 

nii väikeettevõtetele märkimisvääse konkurentsieelise. Maksu abil loodetakse soodustada 

väikeettevõtluse arengut riigis läbi maksukoormuse ja bürokraatia märkimisväärse 

vähendamise. Seetõttu on mikroettevõtetele kehtestatud üks maks, mille tasumisega on 

täidetud kõik maksukohustused. Mikroettevõtete maksu näol väikeettevõtjatele tehtav 

maksusoodustus täidab lisaks kõigile ettevõtte maksukohustustele ka ettevõttes töötavate 

inimeste tööjõumaksude kohustused. (Micro company tax 2015) 

Käibemaks on universaalne tarbimismaks, mis kehtib kõigile tarbitavatele kaupadele ja 

teenustele. Käibemaksu ehk lisanduva väärtuse maksuga on koormatud kõik müügietapid, 

sealjuures on maksukohustust võimalik eelmistel etappidel makstud maksu võrra 

vähendada. Käibemaks on objektiivne maks, ehk maksu suurus ei sõltu maksumaksja 

isikust, vaid kauba liigist ja väärtusest. (Lehis 2015: 279) Käibemaks on perioodiline maks, 

mille maksustamisperioodiks on reeglina kalendrikuu. Käibemaks on kaudne maks, ehk 

maks peitub ostetava kauba hinnas. Kuna käibemaks on tarbimismaks, siis ei tohi see 

koormata ettevõtjaid, kuna viimased on vaid käibemaksu kogujad ja edastajad. (Knödel 

2008: 2-3) 

Reeglina on enamus kaupadest ja teenustest maksustatud riigis kehtiva üldise 

käibemaksumääraga, kuid riigiti võib olla ka erandeid teatud tootegruppidele alandatud 

maksumäära näol. Euroopa Liidu riikide vahelisel kaubavahetusel rakendatakse 0%-list 

käibemaksumäära, mille eesmärgiks on hoida ära kaupade ja teenuste topeltmaksustamist. 
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Lisaks käibemaksule kuuluvad tarbimismaksude hulka erimaksud- aktsiisid. Aktsiisid on 

tarbimismaksud, mille eesmärk on lisaks käibemaksule täiendavalt maksustada mingit 

konkreetset kaubagruppi. Tavaliselt on aktsiisid kehtestatud nendele toodetele, mille 

tarbimine on kahjulik ning mille tarbimist loodetakse läbi aktsiisimaksu võrra tõusva hinna 

vähendada. Kuna aktsiisid sisalduvad samuti toodete lõpphinnas, ehk on kaudsed maksud, 

siis kannab maksukoormust toote lõpptarbija. Aktsiiside, nagu ka teiste tarbimismaksude 

põhimõtteks on see, et kaupade ja teenuste maksustamine ei tohi olla sõltuvuses kauba 

päritolumaaga ning nii Euroopa Liidus toodetud kui ka väljaspoolt imporditud kaupu tuleb 

maksustada ühtemoodi. (Lehis 2015: 407-408) 

Aktsiidest on töös välja toodud kaks levinumat, mille kaudse maksmisega tuleb 

põllumajandusettevõttetel tihemini kokku puutuda. Põllumajandusettevõtete poolt tarbitava 

elektrienergia hinnas peitub elektriaktsiis. Põllumajandustehnika käitamiseks vajaliku 

mootorsõidukikütuse hinnast moodustab olulise osa kütuseaktsiis. 

Pikka aega olid mootorikütuse aktsiisid katteallikaks teede korrashoiule, kui tulenevalt 

Teeseadusest oli teehoiu rahastamiseks ette nähtud vähemalt 75% aktsiisimaksust. Kui seni 

maksid kütusetarbijad läbi aktsiisimaksu kinni nii teede ehitamise, remondi kui ka 

hoolduse, siis alates 2015. aastast jõustus aga Teeseaduse muudatus, mille järgi ei ole teede 

rahastamise ja kütuseaktsiisi vahel enam mingisugust seost. Kuna tänasel päeval puudub 

kütuseaktsiisil selge eesmärk, siis võib väita, et seda ei kasutata enam sihtotstarbeliselt ja 

kütuseaktsiis täidab ainult eelarve täitmise eesmärki. (Maksupoliitika... 2015) 

Maksude kehtestamise peamiseks eesmärgiks on koguda vahendeid riigieelarve kulude 

katmiseks. 

 

 

1.3. Põllumajanduse roll uuritavates riikides 

 

Eesti Vabariik on riik Põhja-Euroopas. Eesti piirneb idas Venemaa Föderatsiooniga ja 

lõunas Läti Vabariigiga. Eesti läänenaabriks on Rootsi Kuningriik ja põhjanaabriks Soome 

Vabariik. Eesti Vabariik liitus Euroopas asuvaid riike liitva majandus-poliitilise ühenduse 
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Euroopa Liiduga pärast referendumi positiivset tulemust 2004. aasta kevadel. Eesti on 

45 227- ruutkilomeetrise pindalaga üks väiksemaid riike Euroopa Liidus. 

2013. aastal oli sisemajanduse kogutoodang Eestis 18 783 USD inimese kohta. (GDP per 

capita... 2015) 2014. aastal olid Eesti ettevõtete peamisteks välisturgudeks Rootsi, Soome 

ja Läti, kuhu eksporditi vastavalt 18%, 15% ja 11% riigi koguekspordist. Suurimad 

impordiriigid 2014. aastal olid Soome 15-, Saksamaa 12- ja Rootsi 11-protsendiga. (Eesti 

eksportis mullu... 2015) 

Põllumajanduse osakaal Eesti sisemajanduse koguproduktist moodustas 2010. aastal 3,2%. 

2011. aastal tõusis põllumajanduse osakaal 3,9-protsendini Eesti SKP-st. 2012. aastal tõus 

jätkus ning põllumajandussektor moodustas juba Eesti sisemajanduse koguproduktist juba 

4,1%. (Agriculture... 2015) 

Läti Vabariik liitus Euroopa Liiduga samuti 2004. aastal. Läti piirneb põhjas Eesti, idas 

Venemaa, kagus Valgevene ning lõunas Leeduga. Riigi 64 589-l ruutkilomeetril elab ligi 

kaks miljonit inimest, mis teeb keskmiseks rahvastikutiheduseks 34,8 inimest 

ruutkilomeetri kohta. (Latvia 2015) 

2013. aastal oli Läti sisemajanduse koguprodukt inimese kohta ligi 15 538 USD. (GDP per 

capita... 2015) Läti peamisteks väliskaubanduspartneriteks on lisaks teistele Balti riikidele 

Leedule ja Eestile ka Venemaa, Saksamaa ning Poola. Suurim kaubavahetus toimub Leedu 

suunas, kuhu eksporditi 2014. aastal 18% kõigist eksporditavatest kaupadest. Eksport 

Eestisse moodustus koguekspordist 12%, Venemaale 11%, Saksamaale 7% ja Poola 6%. 

Kaupu imporditi peamiselt Leedust (18%), Poolast (11%), Saksamaalt (11%). Venemaalt 

ja Eestist imporditud kaupade osakaal moodustas koguimpordist 8%. (Foreign Trade 

Statistics 2015) 

Läti sisemajanduse koguproduktist moodustas põllumajandussektor 2010. aastal 4,1 

protsenti ning 2012. aastaks oli põllumajanduse osakaal tõusnud juba  4,9%-ni, mis teeb 

Lätist uuritavate riikide seas suurima põllumajanduse osakaaluga riigi .(Agriculture... 

2015) 

Soome Vabariik on Euroopa Liidu põhjapoolseim liikmesriik ning seetõttu ka üks 

hõredamalt asustatud liikmesriike, kus rahvastiku tihedus ulatub vaid 17 inimeseni 

ruutkilomeetri kohta. Soome on oma 338 145-ruutkilomeetrise pindalaga üks suurimaid 
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Euroopa Liidu liikmesriike. Ligi 5,44-miljoni inimeseni küündiva rahvaarvuga Soome 

piirneb idas Venemaa, põhjas Norra ja läänes Rootsiga. Soome lõunapoolne naaberriik on 

Eesti. (Soome Vabariik...) 

2013. aastal oli sisemajanduse koguprodukt inimese kohta ligi 49 147 USD. (GDP per 

capita... 2015) Soome suurimateks kaubanduspartneriteks on Saksamaa, Venemaa ja 

Rootsi, kuhu eksporditakse vastavalt 12,0%, 8,3% ja 11,1% kõigist eksporditavatest 

kaupadest. Venemaa, Saksamaa ja Rootsi on ka Soome suurimateks impordipartneriteks. 

Kuna Soome imporditakse kaupu rohkem, kui välja viiakse, on jooksevkonto bilanss 

negatiivne. (Foreign Trade... 2015) 

Soomes on põllumajanduse osakaal sisemajanduse koguproduktist Eesti ja Lätiga võrreldes 

märkimisväärselt madalam, ulatudes 2010. ja 2011. aastal vaid 2,7-protsendini. 2012. 

aastal langes Soome põllumajandussektori osakaal sisemajanduse kogutoodangust 0,1-

protsendipunkti võrra 2,6-protsendi tasemeni. (Agriculture... 2015) 

Uuritavate riikide seas on põllumajandusliku maa poolest rikkaim riik Läti, kus aastatel 

2010-2012 oli põllumajandusliku maa osakaal stabiilselt üle 29-protsendi. Eestis jäi samal 

ajal põllumajandusliku maa osakaal 22-protsendi juurde ning Soome kogupindalast oli 

põllumajanduslikku maad vaid 7,5-protsenti. (Agricultural land... 2015) 

Põllumajanduses hõivatute osakaal oli 2010.-2012. aastal madalaim Soomes, kus 

põllumajanduses töötas 4% hõivatutest. Eestis oli näitaja 2010.-2011. aastal samal tasemel, 

kuid 2012. aastal moodustas põllumajanduses hõivatute osakaal 5% kõigist hõivatutest. 

Kõige suurem põllumajanduses töötavate inimeste osakaal oli vaadeldavatel aastatel Lätis, 

kus põllumajanduses töötas 8% kõigist hõivatutest. (Employment in agriculture... 2015)  
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2. EMPIIRILINE ANALÜÜS 

 

2.1. Bakalaureusetöö metoodika ja kasutatavad andmed 

 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatud andmed pärinevad Eesti, Läti ja 

Soome maksu- ja tolliametite infosüsteemidest, kust saab infot riikides kehtivate 

maksumäärade kohta. Analüüsitavad põllumajandusettevõtete majandusnäitajad pärinevad 

FADN-i andmebaasist. 

Eestis, Lätis ja Soomes kehtivate maksumäärade võrdlemisel keskenduti otsestest 

maksudest sotsiaalkindlustusmaksetele, füüsilise isiku tulumaksule, juriidilise isiku 

tulumaksule ja mikroettevõtete maksule ning kaudsetest maksudest võrreldi käibe- ja 

aktsiisimakse. 

Põllumajandusettevõtete majandustulemuste ja maksusüsteemi vaheliste seoste 

võrdlemiseks kasutati FADN-i andmebaasist pärinevaid andmeid, mis pärinevad aastatest 

2010 kuni 2012. Tööd piiravaks asjaoluks oli FADN ajakohaste andmete puudumine, kuna 

viimased avalikud FADN andmed on 2012. aasta kohta. 

FADN andmetest kasutati töös järgmisi näitajaid: SE131 kogutoodang, SE420 

ettevõtjatulu, SE390 maksud, SE395 käibemaksu bilanss ja SE408 käibemaks 

investeeringutelt. 

Kogutoodang on kõigi valimis olevate põllumajandusettevõtete kogutoodangute summa 

eurodes. Ettevõtjatulu on üks olulisimaid majandustulemuste hindamise näitajaid, mille 

põhjal saab hinnata nii ettevõtte kasumlikkust kui ka jätkusuutlikkust. Ettevõtjamaksud või 

lihtsalt maksud hõlmavad endas neid otseseid ja kaudseid makse, mille osakaal on 

suhteliselt väike. Käibemaksu bilanss näitab müügi- ja sisendkäibemaksu vahet. 

Käibemaksu investeeringutelt arvestatakse eraldi, kuna see pole põllumajandusliku 

toodanguga seotud ning vastasel juhul moonutaks see põllumajandusettevõtete 

käibemaksubilanssi. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas analüüside tegemisel on kasutatud võrdleva analüüsi 

meetodit. Kasutatud andmed tuginevad vaid kirjalikele allikatele ja FADN avalikule 



16 

 

andmebaasile. Põllumajandustootjate majandusnäitajaid analüüsides tekitas enim 

probleeme põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis esinevate arvandmete õigsuse 

küsimus. Kuna FADN-i näol on aga tegu ametliku statistika andmebaasiga, otsustati neid 

andmeid töö empiirilises osas siiski kasutada. Analüüside koostamisel aluseks olnud 

algandmed on välja toodud lisas 1.  

 

 

2.2. Otseste maksude võrdlus Eestis, Lätis ja Soomes 

 

2.2.1. Sotsiaalkindlustusmaksed 

 

Eestis on füüsilistele isikutele kehtestatud sotsiaalmaksukohustus 33 protsenti isiku 

brutotulust, millele lisanduvad samuti sotsiaalkindlustusmaksete hulka loetavad 1,6%-line 

töötaja ning 0,8%-line tööandja töötuskindlustusmakse. Eestis on sotsiaalmaksu näol 

tegemist n-ö tööandja maksuga, ehk konkreetne maks ei kajastu inimese töötasus, vaid 

selle arvutab juurde tööandja. Maksukohustuse arvutamisel võetakse aluseks töötaja 

brutotöötasu ning korrutatakse see 33%-ga. Sotsiaalmaksu ülempiir puudub, kuid 

kehtestatud on alampiir, milleks on 33% möödunud kalendriaastal kehtinud 

miinimummäärast. 2015. aastal on sotsiaalmaksu miinimumkohustus seega 33% 2014. 

aastal kehtinud miinimum töötasust (335€), ehk 117,15€.Sotsiaalmaksu tasumine riigile 

toimub arvestusperioodi järgneva kuu 10. kuupäevaks. (Sotsiaalmaks) 

Sotsiaalmaksumäär ulatub Lätis sarnaselt Eestile kolmandikuni töötasust, kuid selle 

arvestamise aluseks olevad põhimõtted on Eestiga võrreldes erinevad. Samal ajal, kui 

Eestis on sotsiaalmaks täielikult tööandja kanda, jaguneb see Lätis nii töötaja kui ka 

tööandja vahel. Tavatöötaja sotsiaalmaksukohustus on 34,09%, millest suurema osa, 

23,59%, maksab tööandja. Ülejäänud 10,5% jääb töötaja enda kanda. (Social Insurance 

Payments... 2014) 

Samal ajal, kui Eestis on erinevatele inimgruppidele sotsiaalmaksuerisustena kehtestatud  

leebemad kohustused läbi maksu miinimumkohustuse langetamise, on Lätis 

vanaduspensionäridele kehtestatud eraldi sotsiaalmaksumäärad. Vanaduspensionäride 

sotsiaalmaksumäär on tavatöötajatega võrreldes ligi 5% madalam ja ulatub kokku 29,12- 
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protsendini. See jaguneb omakorda töötaja maksuks, mis on 20,16% ja tööandja maksuks, 

mis on 8,96%. (State Social Insurance... 2015) 

Võrreldes tavatöötajatega on mõne protsendipunkti võrra madalam sotsiaalmaksumäär 

kehtestatud ka väljaspoolt Euroopa Liidu riikidest pärit töötajatele. Välismaalastest 

töötajad, kes töötavad mitteresidentidest tööandjate juures Läti territooriumil, on 

kohustatud maksma sotsiaalmaksu 32% brutotöötasust. Välistööliste sotsiaalmaks jaguneb 

järgmiselt: pensionikindlustus 25,16%, tervisekindlustus 2,46% ja vanemate kindlustus 

1,17%. Lisaks kuulub Lätis sotsiaalmaksu hulka ka töötuskindlustus, mida arvestatakse 

Eestis eraldiseisva maksena ja mis moodustab Lätis 3,21%. (General tax facts... 2014)  

Sotsiaalmaksuerisustest võib välja tuua soodustused väikeettevõtjatele, kes endale ise tööd 

pakuvad. Nende jaoks on sotsiaalmaksumäär 31,06%, mis on tavatöötajatest üle kolme 

protsendi madalam. (Social Insurance Payments... 2014) 

Alates 2014. aastast on Lätis kehtestatud ka sotsiaalmaksulagi, millega on aastane 

maksimaalne sotsiaalmaksukohustus 46400 eurot. Sotsiaalmaksu maksimumkohustuse 

kehtestamise eesmärk on soodustada riigis kõrgepalgaliste töökohtade loomist. Lätis väga 

kiiresti arenevale IT- ja finantssektori jaoks on selline regressiivse maksusüsteemi omapära 

vaid positiivsete mõjudega. (Tax Card... 2014) 

Nagu Eestis ja Lätis, on ka Soomes maksukohustused töötaja ja tööandja vahel jaotatud ja 

nii kehtivad tööandjatele ja töötajatele erinevad maksud ja maksumäärad. Kõigi tööandjate 

kohustuseks olev ning sotsiaalmaksu nime kandev maks moodustab töötasust vaid 2,08% 

ning on sellega vaid murdosake kõikidest sotsiaalsete eesmärkidega maksudest. (Social 

insurance contribution 2015) 

Soomes on tööandja kohustuseks ka töötuskindlustusmakse maksmine. 

Töötuskindlustusmakse määr sõltub töötaja sissetulekust. Kui töötaja aastane sissetulek 

jääb alla 2025000 euro, siis on tema jaoks töötuskindlustusmakse määr 0,8%. 2025000 

eurot ületav tulu maksustatakse aga 3,15%-lise töötuskindlustusmaksega. (Social Taxes 

and Contributions... 2015) 

Kõige suurema osa Soomes makstavast sotsiaalmaksust moodustab tööandja poolt makstav 

pensionikindlustus, mis sõltub tegevusalast. Kui tööandja tegutseb eraettevõtluses, on 

pensionikindlustuse makse suurus 18 protsenti. See määr oli aastaid madalam, kuni seda 

tõsteti 2014. aastal peale pikka diskussiooni. Ühiskonnal tuli maksutõusuga nõustuda, kuna 
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vananeva rahvastikuga riigis on läbi maksutõusu võimalik saada lisavahendeid, et tagada 

üha suurenevale pensionäride hulgale põhjamaised elustandardid. Kohaliku omavalitsuse 

töötajate pensionikindlustuse määr on eraettevõtetes töötavatest inimestest veidi madalam 

ja moodustab töötasust 17,2%. Samal ajal, kui kohalike omavalitsuste ametnike jaoks on 

maksumäär 17,2%, tuleb riigijuhtidel tasuda ligi 3-protsendipunkti võrra kõrgemat 

pensionikindlustust, mis ulatub nende jaoks 20,11 protsendini. (Social insurance 

contribution 2015) 

Sotsiaalmaksukohustused ei piirdu siinkohal vaid tööandja poolt makstava 

pensionikindlustusega ja sotsiaalmaksu nime kandva maksuga. Lisaks nimetatutele tuleb 

anda omapoolne panus ka töötajal endal läbi kahe maksu, millest esimene on võrreldav 

Eesti haigekassa süsteemiga. Haigusekindlustusmakse määr on 2,1%, mis jaguneb 

omakorda 1,32%-liseks tervisekindlustuseks ning 0,78%-liseks päevatasuks. 0,78%-lise 

päevatasu maksu eesmärk on sarnane Eestis toimiva töövõimetuslehega, st sellega maksab 

töötaja ette enda võimalikud töölt eemal viibimised, et haigena olemise ajal garanteeriks 

riik talle hädavajaliku sissetuleku. Lisaks tervisekindlustusele kuulub Soome keeruka 

maksusüsteemi sotsiaalmaksude hulka ka töötaja töötuskindlustus. Tavatöötajatele kehtiv 

maksumäär on 2015. aastal 0,65% töötasust. Töötaja töötuskindlustusmakse suurust 

korrigeeritakse vastavalt majanduskasvu prognoosile jooksvalt. Viimane korrigeerimine 

toimus 2015. aasta alguses, kui maksumäära tõsteti 0,50%-ilt 0,65%-ni. (Social insurance 

contribution 2015) 

Sotsiaalmaksude pika loetelu Soomes lõpetab pensionikindlustus. Pensionikindlustuse 

määr sõltub töötaja vanusest ja ametikohast. Tavatöötajatel, kelle vanus jääb alla 53 aasta, 

tuleb maksta 5,7% sissetulekutest. Rohkem kui 53-aastased töötajad peavad arvestama aga 

märksa kõrgema maksumääraga, mis on 7,2 protsenti. Nagu juba tavaks saanud, on 

ettevõtjatele kehtestatud suuremad maksumäärad. Nii tuleb alla 53-aastastel ettevõtjatel 

tasuda 23,7%-list ning üle 53-aasta vanustel ettevõtjatel koguni 25,2%-list 

pensionikindlustust. (Sealsamas) Konkreetne ettevõtjate õlgadele pandud kohustus ületab 

tööliste maksumäärasid ligi 4-kordselt. Kõikide sotsiaalmaksude ja –maksete 

summeerimisel on Soomes keskmise eraettevõtluses töötava inimese sotsiaalmaksumäär 

kokku 29,33% ning üle 53-aastastel inimestel 30,83%. 
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Kolmes uuritavas riigist on kõige suurem kombinatsioon sotsiaalkindlustusmaksu 

määradest Eestis, kus 33-protsendilisele sotsiaalmaksule lisaks tuleb tööandjal tasuda 0,8-

protsendiline töötuskindlustusmakse. Eelpool nimetatutele lisandub juba brutopalgast maha 

arvatav 1,6-protsendiline töötaja töötuskindlustusmakse ja 2-protsendiline 

pensionikindlustuse osa, mis teeb sotsiaalkindlustusmakse määrade kombineeritud 

summaks 37,4%. Lätis ulatub kõikide sotsiaalkindlustusmaksete summeeritud määr 

brutopalgast 34,09%-ni ning Soomes 29,33%-ni. 

 

 

2.2.2. Füüsilise isiku tulumaks 

 

Eestis on kõigile töötajatele kehtestatud ühtne tulumaksumäär, milleks on 2015. aastal 

20%. Igal töötajal on võimalik ühes töökohas kasutada tulumaksuvaba miinimumi 

arvestamise rakendamise võimalust. 2015. aastal on tulumaksuvabaks miinimumiks 154€ 

kuus, mis lahutatakse enne tulumaksumääraga läbi korrutamist brutotöötasust maha. 

(Maksumäärad 2015. aastal)  

Kuna Eestis on pensionid suuremad, kui riigis kehtestatud tulumaksuvaba miinimum, siis 

kuuluks iga 154 eurot ületav pensionitulu maksustamisele. Selle ärahoidmiseks on 

pensionäridel võimalik saada lisanduvat maksuvaba tulu 220 eurot kuus. Kokku on 

pensionäridel seega õigus saada tulumaksuvaba tulu 374€ eest kuus. (Pensionist 

maksuvaba tulu... 2015) 

Lätis on füüsilisest isiku tulumaks kolme protsendipunkti võrra kõrgem, kui Eestis ja 

ulatub 23%-ni. (Personal Income Tax 2015) Lätis on kehtestatud ka tulumaksuvaba 

miinimum, mis on 75 eurot. Samas suurendab iga ülalpeetava inimesega tulumaksuvaba 

miinimum 165€ võrra ning nii on keskmise tööinimese jaoks tegelik tulumaksuvaba 

miinimum Lätis hoopis suurem, kui Eestis. Ühe lapse eestkostjana on inimese 

tulumaksuvaba miinimum seega 240 ning kahe lapse eestkostjana koguni 405€, mis on 

juba ligi 3 korda rohkem, kui Eestis. (General tax facts... 2014) 

Tulumaksu tasumine Soomes toimub isikliku maksunumbri põhjal. Isiklik maksunumber 

on 12-kohaline numbrite jada, mis ei avalda isiku vanust, sugu ega ka sünniaega. Isiklik 

maksunumber ei muutu töökoha vahetusega. Kõigil Soome pinnal töötavatel inimestel 



20 

 

peab olema isiklik maksunumber, ilma selleta riigis töötada ei tohi. Isikliku maksunumbri 

saamiseks peab inimesel olemas olema Soome isikukood. Seetõttu tuleb välismaalastest 

töötajatel esmalt taotleda enda andmete kandmist Soome rahvastikuregistrisse ning alles 

seejärel on võimalik saada isiklik maksunumber. (Individual Tax Numbers 2012) 

Samal ajal, kui Eestis ja Lätis on tulumaksusüsteem väga lihtne ning kergesti mõistetav, 

siis Soomes koosneb tulumaks sarnaselt sotsiaalmaksule mitmest osast. Tulumaksu üheks 

osaks on kohalik tulumaks, mis tuleb maksta kohalikule omavalitsusele. Kohaliku 

omavalitusele makstava tulumaksumäärad on kehtestatud igal omavalitsusel eraldi. 

(Income taxes abroad... 2015) 

 

Tabel 1. Soome tulumaksusüsteemi astmed. Allikas: (Tax rates 2015) 

Teenitud tulu aastas (€) Esialgse makse suurus (€) 
Astme alampiiri ületava 

töötasu osa maksumäär 

16500 kuni 24700 8 6,50% 

24700 kuni 40300 541 17,50% 

40300 kuni 71400 3271 21,50% 

71400 kuni 90000 9957,5 29,75% 

90000 ja rohkem 15491 31,75% 

 

Soome keerukale maksusüsteemile omaselt ei ole ka tulumaksu arvutamiseks ühtset määra, 

vaid see sõltub töötaja sissetulekust, st tegemist on progressiivse tulumaksusüsteemiga. 

Alla 16500 eurose töötasuga töötajad peavad maksma tulumaksu vaid 8 eurot. Kui töötaja 

sissetulek ületab 16500 eurot ning on väiksem, kui 24700 eurot, siis lisandub kaheksale 

eurole tulumaksumäär 6,5%. Inimesed, kelle aastane sissetulek ületab 24700 eurot, kuid on 

väiksem kui 40300 eurot, peavad maksma kaheksa euro asemel 541 eurot ning lisaks 

töötasust tulumaksu 17,5% ulatuses. Töötasu suurenedes suurenevad ka maksumäärad ja 

nii tuleb järgmisel astmel olijatel maksta juba 3271 eurot, millele lisandub 21,5%-line 

tulumaks töötasust. Kolmandasse astmesse kuuluvad töötajad, kelle sissetulek jääb 40300 

ja 71400 euro vahele. Neljas aste koondab inimesi, kelle aastane töötasu ületab 71400 

eurot, kuid jääb alla 90000 euro. Neljanda astme esialgne tulumaksumakse on 9957,50 

eurot, millele lisandub protsentuaalne osa töötasust. Neljanda astme tulumaksumäär on 

juba tunduvalt kõrgem ja ulatub ligi juba 29,75 protsendini. Viimane, viies aste koondab 

inimesi, kelle aastane tulu on üle 90000 euro. Viienda astme esialgse tulumaksumakse 
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suurus on juba 15491 eurot. Viienda astme tulumaksumäär on veelgi kõrgem ja küündib 

juba 31,75 protsendini. (Tax rates 2015) 

Tavatöötaja tulumaks Soomes tundub esialgu protsendipunkte kokku liites võrreldavatest 

riikidest konkurentsitult kõrgeim. Kõrgepalgaliste jaoks seda ta kindlasti ka on. 

Madalapalgalised töötajad võivad aga sellise maksusüsteemiga rahul olla, kuna alla 16500 

eurose aastase sissetulekuga inimeste jaoks on tulumaksukohustus isegi väiksem, kui 

Eestis ja Lätis.  

Soome progressiivse tulumaksussüsteemi tõttu pole üheselt võimalik kolme riigi 

maksumäärasid võrrelda. Võrdlusi on võimalik teha, võttes aluseks mingisugune 

konkreetne töötasu suurus, nagu näiteks riigis kehtiv keskmine töötasu. Soomes 2013. 

aastal kehtinud aastane keskmine töötasu oli üle 39 400 euro, mis paigutus teise astmesse. 

(Wages, salaries and... 2015) Teise astme alampiirilt makstava maksu suurus on 541 eurot, 

millele lisandub 17,5 protsenti astme alampiiri ületavast tulust. Arvutuslik tulumaksumäär 

keskmise palga juures on niisiis kõigest ligikaudu 7,9%, mis on tunduvalt väiksem, kui 

Eestis või Lätis. Astmelise maksusüsteemi tõttu maksavad riigi keskmises palgast poole 

väiksemat töötasu saavad inimesed tulumaksu alla ühe protsendi sissetulekust, samal ajal, 

kui 100000 eurose aastase sissetulekuga inimese tuludest moodustab tulumaks ligi 19 

protsenti.  

Ei saa aga unustada, et nii Eestis kui ka Lätis on igal inimesel võimalik ühe tööandja juures 

kasutada tulumaksuvaba miinimumi arvestamise võimalust, mis võib sõltuvalt töötasu 

suurusest viia arvutuslikku tulumaksu osa tunduvalt madalamaks. Võttes aluseks Eesti 

keskmise palga 2014. aasta neljandas kvartalis (1039 eurot) ning lahutades sellest 

tulumaksuvaba miinimumi, saame arvutuslikuks tulumaksumääraks hoopis ligikaudu 17%. 

(Neljandas kvartalis oli... 2015) Lätis, kus tulumaksuvaba miinimumi suurus sõltub laste 

arvust, on ka tegelik tulumaksu osa brutopalgast tulenevalt ülalpeetavate olemasolust 

vägagi erinev. Kui lasteta keskmist palka saava lätlase brutotöötasust moodustab tulumaks 

18,4%, siis ühe lapse eestkostjaks oleva töötaja tegelik tulumaksu osa brutopalgast jääb 

tänu maksuerisusele vaid 13,5 ning kahe lapse eestkostjal vaid 8,7 protsendi tasemele. 

(Growth in wages... 2015) 

Eestis on füüsilisest isikust põllumajandusettevõtjatel lubatud põllumajandusliku tootmise 

puhul täiendav mahaarvamine kuni 2877 eurot aastas (Ettevõtluse tulud ja kulud 2015). 
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Lätis on maksuvaba põllumajanduslikust tootmisest saadud tulu, mis ei ületa 2845 eurot 

aastas. Soomes on põllumajandusest saadud tulu maksustatud sarnaselt palgatuluga. 

(Personal Income Tax 2015) 

 

 

2.2.3. Juriidilise isiku tulumaks 

 

Eesti võrdlemisi omapärasest maksusüsteemist tulenevalt maksustatakse ettevõtte 

tulumaksuga vaid jaotatud kasumit ning kui aruandeaasta kasumit dividendidena välja ei 

maksta, tulumaksukohustust ei teki. Lisaks dividendidele tuleb ettevõtetel tulumaksu 

maksta ka ettevõtlusega mitteseotud kuludelt, nagu kingitustelt, vastuvõtukuludelt ja 

annetustelt. Lisaks on tulumaksuga maksustatavad töötajatele tehtavad erisoodustused. 

Eestis on juriidilise isiku tulumaksumäär 2015. aastal 20/80 ehk 25%. Maksudeklaratsiooni 

saab esitada elektrooniliselt Eesti Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva 

kuu 10. kuupäevaks, samaks päevaks tuleb tasuda deklaratsioonist tulenev maksukohustus. 

(Muudatused tulumaksuseaduses... 2015) 

Lätis on ettevõtete tulumaksu maksmise kohustus nii Lätis registreeritud ettevõtetel kui ka 

mitteresidentide Läti pinnal tegutsevatelpüsivatel tegevuskohtadel. Ettevõtte tulumaksuga 

maksustatake ettevõtte või püsiva tegevuskoha kasumit. Maksustamise aluseks on Lätis 

registreeritud ettevõtete nii riigisiseselt kui ka väljaspool riiki teenitud kasumid. Ettevõtte 

tulumaksu suurus Lätis on 15% kasumist, mis on üks Euroopa madalamaid näitajaid. (Tax 

Profile, Latvia 2012) Läti maksusüsteemi eripäraks on see, et Euroopa Majanduspiirkonnas 

registreeritud omanike jaoks on dividendid topeltmaksustamisest vabastatud. Peale kasumi 

maksustamist puuduvad seega edasised maksukohustused ning omanikutulu on võimalik 

saada maksuvabalt. (Baltic Tax Card... 2015) Väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda 

registreeritud omanikega ettevõtetel tuleb dividendide jaotamisel arvestada aga 10%-lise 

täiendava tulumaksuga. (Corporate income tax 2015) 

Soomes on sarnaselt enamuse Euroopa Liidu riikidega kasutusel kasumi maksustamise 

süsteem. Soomes oli ettevõtete tulumaksumäär pikka aega 26 protsenti, kuni 2012. aastal 

langetati seda 1,5 protsendipunkti võrra 24,5%-ni. Alates 2014. aastast kehtiv maksumäär 
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on aga veelgi madalam ning on 20%-ga teiste Euroopa riikidega täiesti võrreldav. (Income 

taxation- companies and organisations 2015) Lisaks kasumi maksustamisele maksustatakse 

Soomes ka dividende. Dividendide maksustamine on Soomes kogu Soome 

maksusüsteemile omaselt võrdlemisi keeruline ning sõltub nii investorina saadud tulust kui 

ka ettevõttest, mille aktsiate valdajana kasu saadi. Kuni 30000 eurose kapitalitulu 

maksustamise  tulumaksumäär on 30 protsenti. 30000 eurot ületavalt summalt tuleb tasuda 

33- protsendilist tulumaksu. Meeles tuleb pidada, et Soomes on 15% kogudividendidest 

maksuvabad. (Tuloverotus- liikkeen- tai ammatinharjoittaja 2015) 

Kõige madalamad jooksvad maksud ettevõtlusega tegelemiseks on Eestis, kus kasumeid ei 

maksustata. Kõige odavam omanikutulu saada on aga Lätis, kus puudub dividendide 

topeltmaksustamine ning vajalikud maksud tasutakse 15%-lise kasumimaksuga. Soomes 

ulatub see määr 20% ja Eestis 25%-ni. 

 

 

2.2.4. Mikroettevõtte maks 

 

Läti majanduse kriisijärgse taastumise seisukohalt üheks tähtsamaks maksuks võib 

nimetada 2010. aastal kehtestatud mikroettevõtjate maksu. Ülemaailmse majanduskriisi 

tagajärjel kõvasti kannatada saanud Läti majanduse elavdamiseks kehtestatud maksuerisus 

soosib mikroettevõtjate tegevust läbi väiksema maksukohustuse. Nimelt on 

mikroettevõtjate jaoks maksumäär vaid 9% müügitulult, millest kaetakse kõik ettevõtte kui 

ka tööjõumaksud. Mikroettevõtja maksu rakendamiseks peab ettevõtte aastane käive jääma 

alla 100000 euro. Lisatingimustena ei tohi ettevõttes töötavate inimeste arv olla suurem kui 

5 ning ühe töötaja töötasu ühes kuus peab jääma alla 720€. (Micro enterprise tax 2015) 

Mikroettevõtjate maks soosib ettevõtlusega alustamist ka nendel aladel, mis pole küll väga 

tulusad, kuid millega on võimalik siiski ära elada. Maksuerisus aitab väikeste ettevõtete 

omanikel ausalt äri ajada, kuna 9%-line maks müügikäibelt katab kõik maksukohustused 

ning nii ei ole vaja maksuameti külaskäike karta. Nii võlgneb rohkete säilinud peretaludega 

Läti põllumajandussektor tänu just sellele maksule, mis võimaldab maapiirkonna inimestel 

tegeleda põllumajanduse kui vähetuluka alaga ning jätkata traditsioonide edasikandmist 

järgmistele põlvedele. (General tax facts... 2014) 
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2.3. Kaudsete maksude võrdlus Eestis, Lätis ja Leedus 

 

2.3.1. Käibemaks 

 

Eestis kehtiv käibemaksu tavamäär on 20 protsenti kauba või teenuse maksustatavast 

väärtusest ning see kehtib enamusele müüdavatele toodetele ja teenustele mõningate 

eranditega. Lisaks tavamäärale kehtib mõningatele kaupadele ja teenustele alandatud 

maksumäär, mis on 2015. aastal 9%. Alandatud maksumääraga on maksustatud näiteks 

raamatud ja õppetööks kasutatavad vihikud. Lisaks on 9%-line käibemaksumäär 

kehtestatud perioodilistele väljaannetele, majutusteenustele ning sotsiaalministeeriumi 

määrusega kehtestatud nimekirjas olevatele ravimitele, sanitaar- ja hügieenitoodetele ning 

puudega isikutele loodud meditsiiniseadmetele. (Käibemaksumäärad 2015) 

Läti Vabariigis on sarnaselt Eestiga kasutusel kolm käibemaksumäära (Value-added Tax... 

2014). Enamus kaupu ja teenuseid maksustatakse üldise käibemaksumääraga, mille suurus 

on Lätis 21 protsenti. Lisaks üldisele käibemaksumäärale on Lätis kasutusel 

käibemaksumäärade erijuhud. Alandatud käibemaksumäär on Lätis 12 protsenti ning seda 

määra rakendatakse ravimitele, tervishoiuteenustele ja spetsiaalselt imikutele mõeldud 

toodetele, nagu näiteks mähkmetele. Sarnaselt Eestiga on alandatud käibemaksumääraga 

maksustatud ka raamatud ja majutusteenused. Lätis rakendub 12%-line alandatud 

käibemaksumäär ka siseriiklikele transporditeenustele. Madalamalt on maksustatud ka 

otseselt rahva eluolu mõjutavad teenused, nagu soojusenergia, elektrienergia ja maagaasi 

transport. Märkimisväärse asjaoluna on Lätis alandatud käibemaksumäär kehtestatud ka 

piimatoodete müügile. Selle tõttu on piimatooted poodides odavamad ning rahva jaoks 

kättesaadavamad. Madalast maksumäärast tulenevast madalast tehinguhinnast võidavad nii 

tarbijad, kes saavad osta vajalikke tooteid taskukohaste hindadega, kui ka tootjad, kellel on 

võimalik madalama hinnaga rohkem toodangut realiseerida. (Value added tax 2015) 

Soome eriline maksusüsteem tuleb välja ka käibemaksu juures, kus on lisaks kõigi 

Euroopa Liidu riikide vahelisele 0%-sele käibemaksumäärale 2015. aastal kasutusel koguni 

kolm käibemaksumäära: 24%, 14% ja 10%. Üldine käibemaksumäär 2015. aastal on 24%. 

Üldise määraga maksustatakse enamus tooteid ja teenuseid. (Value added tax 2013) 
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Alandatud käibemaksumääradest esimese,  14%-lisega maksustatakse lisaks restoranidele 

ja toitlustusasutustele ka poes müüdavad toiduained ning isegi lemmikloomatoit. 14%-list 

alandatud maksumäära rakendatakse ka tervisehoiuteenustele, et hoida rahva tervis korras. 

14-protsendiline alandatud käibemaksumäär kehtib ka vabaajaürituste piletitele ning 

madalamalt on maksustatud ka reisijatevedu ja majutusteenused. Teine alandatud 

käibemaksumäär, 10%, kehtib sarnaselt Läti ja Eestiga ravimite, majutusteenuste ja 

raamatute maksustamisel. Lisaks nimetatutele kehtib 10-protsendiline alandatud 

käibemaksumäär seadusega määratud erandkaupade müügil. (Value added tax 2013) 

Üldine käibemaksumäär on uuritavate riikide seas kõrgeim Soomes, kus see ületab Lätis 

kehtivat maksumäära 3-protsendipunkti ja Eestis kehtivat maksumäära koguni 4-

protsendipunkti võrra. Kõrget käibemaksumäära kompenseerib tavatarbija jaoks aga 

toiduainetele kehtiv vaid 14%-line käibemaksumäär. 

 

 

2.3.2. Aktsiisimaksud 

 

Aktsiisimaksudest on töös võrreldud kahte liiki aktsiisimakse, mille kaudse tasumisega 

tuleb Eesti, Läti ja Soome põllumajandusettevõtetel tihemini kokku puutuda – 

elektrienergiaaktsiisi ja kütuseaktsiise. 

Tabel 2. Aktsiisimäärad põllumajandusettevõttest tarbija jaoks Eestis, Lätis ja Soomes 

2015. aastal. Allikas: (Aktsiisimäärad 2015; Electrical energy tax 2015; Excise duty on oil products 2015; 

Excise duty 2015) 

   Eesti Läti Soome 

Elektriaktsiis (€/MWh) 4,47 1,01 7,03 

Pliivaba bensiin (€/1000L) 422,77 411,21 672,9 

Pliibensiin  (€/1000L) 422,77 455,32 - 

70-85%-lise biokütuse sisaldusega bensiin (€/1000L) 422,77 123,36 510,4-591,7 

Diislikütus  (€/1000L) 392,22 332,95 496,6 

Rapsiõli ja sellest valmistatud diislikütus (€/1000L) 392,92 0 284,9-370,2 

Eriotstarbeline diislikütus  (€/1000L) 110,95 50 187,4 

Märkus: näitajat „-” ei esine, kuna pliisisaldusega bensiin on Soomes keelatud. 
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Samal ajal, kui enamus riike üritavad läbi aktsiiside koguda võimalikult palju vahendeid 

riigieelarve puudujääkide täitmiseks, on Läti kehtestanud Euroopa Liidu 

miinimummääradele lähedased aktsiisimäärad. Euroopa Liidu poolt kehtestatud 

miinimummäärade kompamise esimeseks näiteks on elektriaktsiis. Samal ajal, kui Euroopa 

Liidu kehtestatud miinumummäär on 1,00 eurot megavatt-tunni kohta, on Lätis kehtestatud 

elektrienergia aktsiisiks 1,01 eurot megavatt-tunni kohta. Eestis kehtestatud aktsiisimäärad 

on ligi 4,5 ja Soomes kehtestatud aktsiisimäärad sõltuvalt tarbijast 7-20 korda kõrgemad. 

Kõrgeimad mootorikütuste aktsiisimäärad on samuti Soomes, kus bensiini aktsiisimäär 

672,9 eurot 1000 liitri kütuse kohta ületab Eestis kehtivaid määrasid 59 protsendi ja Lätis 

kehtivaid aktsiisimäärasid koguni ligi 64 protsendi võrra. Diislikütusele kehtib Soomes 

aktsiisimäär 496,6 eurot 1000 liitri kohta, mis on üle 26 protsendi kõrgem, kui Eestis ning 

rohkem kui 49 protsenti kõrgem Lätis kehtivast aktsiisimäärast. Kuigi Soomes on erinevalt 

Eestist kehtestatud biokütusele tavakütusest madalamad aktsiisimäärad, on need ikkagi 

liiga kõrged ning on valdavalt suuremad Eestis tavakütustele kehtestatud määradest. Lätis, 

kus kütuseaktsiis on niigi kolme riigi seas kõige madalam, kehtivad biokütustele 

märkimisväärsed maksusoodustused. Nii on 70-85%-lise biokütuse sisaldusega 

mootoribensiini aktsiisimäär vaid 123,36 eurot liitri kohta ning rapsiõlist valmistatud 

biodiisel on aktsiisidega maksustamisest üldse vabastatud. 

Põllumajandustegevuseks kasutatava eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on samuti 

kõige madalam Lätis, kus see on vaid 50 eurot 1000 liitri kohta. Eestis on see määr üle 

kahe korra kõrgem ja ulatub 110,95 euroni 1000 liitri kohta. Soomes on eriotstarbelisee 

diislikütuse aktsiisimääraks 187,40 eurot 1000 liitri kohta, mis on ligi 3,9 korda kõrgem 

Lätis kehtestatud määrast ning 90% võrra suurem, kui Eestis kehtivad määrad. 

 

 

2.4. Maksude mõju põllumajandusettevõtete tulemusnäitajatele aastatel 

2010-2012 

 

Maksude mõju analüüsimisel on aluseks võetud FADN andmestikust näitajad SE390 

maksud, SE395 käibemaksubilanss ja SE408 käibemaks investeeringutelt. Maksude mõju 

põllumajandusettevõtete tulemusnäitajatele uuritakse nimetatud maksude liitmisel saadud 
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maksude kogusumma (edaspidi FADN maksud kokku) võrdlemisel SE131 kogutoodangu 

ja SE420 ettevõtjatuluga. 

 

Tabel 3. Maksude, käibemaksubilansi ja tehtud investeeringute käibemaksude osakaal 

summeerituna põllumajandusettevõtete kogutoodangust ja ettevõtjatulust Eestis, Lätis ja 

Soomes 2010. aastal. Allikas: (FADN) 

Riik 
SE131 

kogutoodang (€) 
SE420 

ettevõtjatulu (€) 
FADN maksud 

kokku (€) 

Maksude 

osakaal 

kogutoodangust 

Maksude 

osakaal  

ettevõtjatulust 

Eesti 74969 18395 424 0,57% 2,30% 

Läti 40862 10583 252 0,62% 2,38% 

Soome 81414 24107 362 0,44% 1,50% 

 

Võrreldes maksude ja käibemaksude summat kogutoodangu mahtudega, selgub, et nende 

osakaal kogutoodangus võib riigiti olulisel määral erineda. Kui Soomes oli 2010. aastal 

FADN-i maksude osakaal kogutoodangust vaid 0,44%, siis Eestis ja Lätis moodustasid 

FADN-i maksud kogutoodangust tunduvalt suurema osa – vastavalt 0,57 ja 0,62-protsenti. 

Nõndavõrd suur erinevus on põhjustatud nii maksuerinevustest riikides, kui ka erinevustest 

kogutoodangu mahtudes, mis olid 2010. aastal Lätis teiste riikidega võrreldes ligi poole 

väiksemad ning mis seetõttu avaldasid arvutuse tulemusele tõenäoliselt märkimisväärset 

mõju. 

Võrreldes FADN-i maksude kogusummat ettevõtjatuluga, on madala maksude osakaaluga 

esirinnas taas Soome, kus maksude osakaal kogu ettevõtjatulust moodustab vaid 1,5 

protsenti. Eestis on maksude osakaal ettevõtjatulust üle 53-protsendi võrra kõrgem, 

ulatudes 2,3-protsendini. Võrreldavate riikide seas moodustasid 2010. aastal maksud kõige 

suurema osa ettevõtjatulust Lätis, kus maksude osakaal ettevõtjatulust ulatub koguni 2,38- 

protsendini, mis on 0,08- protsendipunkti võrra suurem, kui Eestis ning 0,88-

protsendipunkti suurem, kui Soomes. 
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Tabel 4. Maksude, käibemaksubilansi ja tehtud investeeringute käibemaksude osakaal 

summeerituna põllumajandusettevõtete kogutoodangust ja ettevõtjatulust Eestis, Lätis ja 

Soomes 2011. aastal. Allikas: (FADN) 

Riik 
SE131 

kogutoodang (€) 
SE420 

ettevõtjatulu (€) 
FADN maksud 

kokku (€) 

Maksude 

osakaal 

kogutoodangust 

Maksude 

osakaal  

ettevõtjatulust 

Eesti 94769 22841 530 0,56% 2,32% 

Läti 46785 12947 366 0,78% 2,83% 

Soome 89958 21758 368 0,41% 1,69% 

 

2011. aastal toimus valimis olevates põllumajandusettevõtetes maksukohustuste 

suurenemine. Soomes oli summeritud maksude kasv väike, ulatudes 1,7-protsendini. Eestis 

suurenesid ettevõtjamaksude kohustused võrreldes 2010. aastaga 25%- ja Lätis koguni 

45,2%- võrra. Tänu kogutoodangu mahtude suurenemisele muutus maksude osa 

kogutoodangust aga Eestis ja Soomes hoopis väiksemaks, ehk maksude osakaal langes. 

Eestis vähenes FADN-i maksude osakaal kogutoodangust 0,01- ja Soomes 0,03- 

protsendipunkti võrra. Samal ajal tõusis Lätis maksude osakaal kogutoodangust aga koguni 

0,16-protsendipunkti võrra 0,78-protsendini. 

2011. aastal leidsid võrreldes 2010. aastaga aset muudatused ka riikide ettevõtjatuludes. 

Kui Eestis suurenes 2011. aastal maksude osakaal ettevõtjatulust ligi ühe protsendi võrra, 

siis Lätis leidis aset koguni 18,9 protsendiline tõus. Märkimisväärne, 12,67 protsendiline 

maksude osakaalu kasv toimus ka Soomes, kus 2010. aasta 1,5-protsendi asemel 

moodustasid 2011. aastal FADN-i maksud ettevõtjatuludest juba 1,69 protsenti. Vaatamata 

suurele tõusule on Soome näitaja veel kolme riigi madalaim. 

2011. aastal moodustasid FADN-i maksud endiselt kõige väiksema osa ettevõtjatuludest 

Soomes, kus see näitaja oli 1,69%. Eestis leidis ajavahemikus 2010-2011 aset 0,02-

protsendipunktiline tõus tasemele 2,32%. Samal ajal oli Lätis toimunud maksude osakaalu 

tõus ligi 0,45-protsendipunktiline, ulatudes 2011. aastal 2,83%-ni ettevõtjatuludest, mis oli 

uuritavate riikide seas kõrgeim näitaja. 
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Tabel 5. Maksude, käibemaksubilansi ja tehtud investeeringute käibemaksude osakaal 

summeerituna põllumajandusettevõtete kogutoodangust ja ettevõtjatulust Eestis, Lätis ja 

Soomes 2012. aastal. Allikas: (FADN) 

Riik 
SE131 

kogutoodang (€) 
SE420 

ettevõtjatulu (€) 
FADN maksud 

kokku (€) 

Maksude 

osakaal 

kogutoodangust 
Maksude osakaal  

ettevõtjatulust 

Eesti 109920 25693 555 0,50% 2,16% 

Läti 56338 13161 304 0,54% 2,31% 

Soome 104832 21966 385 0,37% 1,75% 

 

2012. aastal jätkus kahe uuritava riigi põllumajandusettevõtete jaoks maksude summaarne 

tõus, kui Eestis tõusid maksude kohustused võrreldes 2011. aastaga 4,7%  ja Soomes 4,6%. 

Erinevalt Eestist ja Soomest leidis Lätis 2012. aastal aset maksulangus, kui keskmise 

põllumajandusettevõtte jaoks vähenesid maksude kohustused 17% võrra. Nõnda suur 

maksukoormuse vähenemine Lätis on seletatav asjaoluga, et just 2012. aastal hakkas riigis 

kehtima mikroettevõtete seadus, millega kaasnevaid maksusoodustusi kasutavad paljud 

põllumajandusettevõtted. 

Tulenevalt tootmismahtude suurenemisest õnnestus 2012. aastal Eesti, Läti ja Leedu 

põllumajandusettevõtetel FADN-i maksude suhet kogutoodangusse vähendada. Eestis 

vähenes maksude osakaal kogutoodangus 0,06-, Soomes 0,04- ja Lätis koguni 0,24- 

protsendipunkti võrra. 

2012. aastal langes Lätis ja Soomes ka FADN-i maksude osakaal ettevõtjatulust. Võrreldes 

2011. aastaga oli langus suurim Lätis, kus maksude osakaal ettevõtjatulust vähenes ligi 

viiendiku võrra 2,31-protsendi tasemele. Eestis toimus samal ajal ligi 7-protsendiline 

langus tasemele 2,16%. Soomes leidis 2012. aastal  aset aga 0,06-protsendipunktiline tõus, 

kuna maksud tõusid ettevõtjatulust kõrgemini. Kuigi 2011. aastaga võrreldes tõusis Soome 

põllumajandusettevõtete kogutoodang 16,5% võrra, siis ettevõtjatulu kasvu tempo jäi 

koguni alla ühe protsendi. 

Aastatel 2010-2012 olid kõige stabiilsemad majandusnäitajad Eesti 

põllumajandusettevõtetel, kelle jaoks jäi maksude osakaal kogutoodangust vahemikku 0,5-

0,57 protsenti ning maksude osakaal ettevõtjatulust vahemikku 2,16-2,32%. Kõige 

ebastabiilsemad oli põllumajandusettevõtete majanduslikud näitajad Lätis, kus maksude 
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osakaal kogutoodangust kõikus vahemikus 0,54-0,78% ning maksude osakaal 

ettevõtjatulust jäi vahemikku 2,31-2,83%.  

Kõige väiksema osa nii kogutoodangust kui ka ettevõtjatulust moodustasid maksud aga 

Soomes, kus esimesed näitajad jäid vahemikku 0,37-0,44% ning teised vahemikku 1,5-

1,75%. Samal ajal, kui Eestis ja Lätis näitas maksude osakaal alanemise märke, siis 

Soomes tõusis maksude osakaal ettevõtjatulust kolme aastaga ligi kuuendiku võrra, mis 

omab negatiivset mõju Soomes tegutsevate põllumajandusettevõtete tulemitele. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli Eesti, Läti ja Soome maksusüsteeme võrreldes 

leida seoseid riikide põllumajandussektori majandusliku olukorra ning riikides kehtestatud 

maksusüsteemide vahel. Töö eesmärk saavutati. Töö koostamisel võrreldi Eestis, Lätis ja 

Soomes kehtestatud otseseid ja kaudseid makse 2015. aastal ning maksude mõju 

põllumajandusettevõte tulemusnäitajatele 2010.-2012. aastal. Maksude mõju 

põllumajandusettevõtetele hinnati läbi maksude osakaalu kogutoodangust ja ettevõtjatulust, 

tuginedes FADN andmetele. 

Töö tulemusena selgus, et otseste maksude hulka kuuluvate sotsiaalkindlustusmaksed 

küündida Soome puhul 29,33% ja Eesti puhul ligi 37,4- protsendini brutotöötasust. Samuti 

otseseks maksuks oleva tulumaksu arvutamise aluseks olid erinevates riikides aga väga 

erinevad põhimõtted: kui Eestis ja Lätis kehtis ühtne tulumaksumäär, siis Soomes oli 

kasutusel progressiivne tulumaksusüsteem, mille kohaselt tõusis tulumaksumäär vastavalt 

töötasu suurusele. Kõrge maksukoormuse poolest tuntud ning väga erinevate 

maksumääradega tulumaksuga Soomes võis üldine tulumaksu osakaal kogu töötasu fondist 

jääda madala sissetulekuga inimeste puhul Eesti ja Lätiga samale tasemele. Kõrgema 

sissetulekuga inimesed maksid tulumaksu teiste uuritavate riikide tööealistest aga 

tunduvalt rohkem. 

Töö käigus selgus, et kolmes uuritavas riigis on kasutusel sarnased käibemaksumäärade 

aluspõhimõtted, mille kohaselt on tavakaupadele kehtestatud üldine käibemaksumäär, mis 

jääb riikides 20-24 protsendi vahele. Lisaks üldisele on nii Eestis, Lätis kui ka Soomes 

kehtestatud alandatud käibemaksumäär raamatutele ja tervishoiuga seotud toodetele. 

Huvitava asjaoluna selgus, et ainsa riigina on Soomes toiduained maksustatud tavapärasest 

madalama, 14%-lise käibemaksuga. Lisaks üldisele ja alandatud käibemaksumääradele 

rakendatakse kõigis kolmes riigis 0%-list käibemaksumäära Euroopa Liidu liikmesriikide 

vahelisel kaubavahetusel. 

Suur mõju põllumajandusettevõtete üldisele maksukoormusele on aktsiisimaksudel. Töös 

tulemusena selgus, et kõige madalamate aktsiisimäradega kaubad on tootmissisenditena 

kasutatavad Lätis, kus aktsiisimäärad on Eestist ja eriti Soomest tunduvalt madalamad. 
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Näiteks on elektrienergia aktsiisimaksu määr Soomes Lätiga võrreldes ligi 20 korda 

kõrgem ja Eestis Lätiga võrreldes rohkem kui 4 korda kõrgem. Lisaks on Lätis kehtestatud 

tunduvalt madalamad aktsiisimaksumäärad bensiini- ja diislikütustele. 

Põllumajandusettevõtete poolt enim kasutatava eriotstarbelise diislikütuse maksumäärad 

on samuti madalaimad Lätis, kus ühe liitri kütuse hinnast moodustab aktsiisimaks vaid 5 

eurosenti. Eestis on põllumajanduslikul otstarbel erimärgistatud diislikütuse 

aktsiisimaksumäär Lätist 2,2 korda ning Soomes koguni ligi 3,75 korda kõrgem. 

Töös võrreldi ka maksude mõju põllumajandusettevõtete FADN tulemusnäitajatele. 

Vaatamata kolme riigi lähedusele moodustasid maksud ettevõtete kogutoodangust üpris 

erineva osa. Uuritavatel aastatel oli maksude suhe kogutoodangusse madalaim Soomes, 

kus see jäi sõltuvalt aastast 0,37% ja 0,44% vahele. Suurima osa moodustasid maksud 

kogutoodangust Lätis, kus see näitaja oli 0,54% ja 0,78% vahel. Uurides maksude osakaalu 

põllumajandusettevõtete ettevõtjatulust, oli madalaima maksude osakaaluga riigiks taas 

Soome ning kõige suurema osakaalu moodustasid maksud ettevõtjatulust taas Lätis. 

Märkimisväärne on, et samal ajal, kui Eestis ja Lätis näitas maksude osakaal alanemise 

märke, tõusis Soomes maksude osakaal ettevõtjatulust kolme aastaga ligi kuuendiku võrra. 

Põllumajandustootjate majandusnäitajaid analüüsides tekitas enim probleeme 

põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis esinevate arvandmete õigsuse küsimus. 

Kuna FADN-i näol on aga tegu ametliku statistika andmebaasiga, otsustati neid andmeid 

töö empiirilises osas siiski kasutada. 

Enamjaolt osutusid töö tulemused ootuspäraseks. Töö empiirilise analüüsi tulemustest 

järeldus, et ootuspäraselt olid kõrgeimad tööjõumaksud Soomes. Mõnevõrra üllatuslikult 

selgus, et FADN-i maksude osakaal põllumajandusettevõtete kogutoodangust ja 

ettevõtjatulust oli madalaim Soomes ning kõrgeim Lätis. 

Järgnevates töödes võiks käesoleva bakalaureusetöö temaatikat edasi arendada värskemate 

andmete kättesaadavaks muutumisel, kuna maksumäärad muutuvad pidevalt ning maksude 

osakaalud võivad 2015. aasta andmestikus moodustada hoopis teistsuguse osa.  
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SUMMARY 

 

EFFECTS OF ESTONIAN TAX SYSTEM TO AGRICULTURAL 

ENTERPRISES COMPARED TO LATVIA AND FINLAND 
 

The main purpose of this thesis is to find connections between valid tax system and 

financial situation of agricultural enterprises in Estonia, Latvia and Finland. The objective 

is to find out how the financial situation of agricultural enterprises is affected by different 

taxes. 

The theoretical part of the thesis consists of three parts. Firstly it introduces the general 

concept of taxes, then describes the purposes of different validated taxes. There is also a 

compact overwiew about three countries which are subjects to this thesis. 

The empirical analysis compares tax rates in Estonia, Latvia and Finland, focusing on 

direct taxes including social security taxes, personal income taxes, enterprise income taxes 

and micro-enterprise tax, which is valid only in Latvia. The empirical part of thesis also 

analyses indirect taxes in these countries, including value added tax and excise duties. 

Different taxes are analysed by comparing tax rates of direct and indirect taxes in Estonia, 

Latvia and Finland. 

The second part of empirical analysis focuses on effects of taxes to agricultural enterprises. 

The analysis is done by finding proportion of taxes from total output of agricultural 

enterprises. The other analysis calculates the proportion of taxes from farm net income and 

compares them. 

The main sources of the data of empirical analysis are local tax and custom services and 

from Farm Accountancy Data Network (FADN).  

As expected, empirical analysis showed that highest labour taxes are in Finland and lowest 

in Latvia. On the other hand it turned out that the proportion of other taxes from total 

output was lowest in Finland. The proportion of other taxes from farm net income was also 
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lowest in Finland. Meanwhile tax burden is slowly decreasing in Estonia and Latvia, the 

proportion of other taxes is rising in Finland. 

Altogether, empirical analysis showed that tax system has some remarkable effects on 

financial situation of agricultural enterprises. Since the analysed data dates back to more 

than three years ago, there have probably been some changes in tax systems. Therefore the 

results of the analysis could be totally different in next study. 
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Lisa 1. Eesti, Läti ja Soome põllumajandusettevõtete majandusnäitajad 

2010.-2012. aastal 

Allikas: Autori kohandatud andmed (FADN Public database) põhjal 

Aasta Riik 

SE131 

Kogutoodang 

(€) 

SE420 

Ettevõtjatulu 

(€) 

SE390 

Ettevõtja 

maksud (€) 

SE395 

Käibemaksu 

bilanss (€) 

SE408 Käibemaks 

investeeringutelt 

(€) 

2012 Eesti 109920 25693 365 125 65 

2012 Läti 56338 13161 483 -179 0 

2012 Soome 104832 21966 385 0 0 

2011 Eesti 94769 22841 345 114 71 

2011 Läti 46785 12947 429 -63 0 

2011 Soome 89958 21758 368 0 0 

2010 Eesti 74969 18395 277 74 73 

2010 Läti 40862 10583 379 -127 0 

2010 Soome 81414 24107 362 0 0 
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