
Maksupoliitilised meetmed ja muudatused (mln EUR)* 2017 2018 2019 2020

Ettevõtte tulumaksumäär 14% regulaarselt jaotatava kasumi korral 107 76 46

Finantsasutuste maksustamine 28 28 28

Firmaautode erisoodustussüsteemi lihtsustamine 20 20 20

Kasumite maksuvabalt laenuna väljaviimise piiramine (tagatisraha) 18

Ettevõtluskonto väikeettevõtjatele -1 -1 -1

FIEde maksumuudatused (võrdne kohtlemine OÜdega) -1 -1 -1

Maksuvaba tulu reform (sh ühisdeklaratsioonidest loobumine) -139 -121 -132

Sotsiaalmaksu langetusest loobumine 41 86 91 98

Ettevõtjatele suunatud maksulangetused konkurentsivõime tõstmiseks -20 -20 -20

Elamuasemelaenu intresside mahaarvamise ülempiiri langetamine 300 eurole 5 5 5

Hoiuse intressi maksuvabastuse kaotamine 3 3 3

Õlle, siidri ja veini aktsiisi täiendav tõstmine 25 58 65 71

2017 ja 2018. a alkoholiaktsiisi tõusu edasi lükkamine veebruari 27

Diisliaktsiisi tõusu tühistamine 2018 -38 7 -36 -38

2017. a kütuseaktsiisi tõusu edasi lükkamine veebruari 40

Magustatud jookidele maksu kehtestamine 24 24 24

Gaasiliste kütuste aktsiisimäära tõstmine 6 11 19

Majutusteenuse käibemaksumäära tõusust loobumine -11 -11 -11 -11

Mootorsõidukite registreerimistasu 8 15 15 15

Muudatuste võimalikud rakenduskulud (sh IT) -15

Sissetulekust sõltuvad trahvid (alkoholijoobes juhtimine, kiiruse ületamine üle 40km/h) 10 10 10

Vanemahüvitise kasutamise paindlikumaks muutmine 10 10 10

Vajaduspõhisest lapsetoetusest loobumine 7 7 7
Majandusprognoosi kohane eelarveülejääk 100 121

Kokku 50 240 275 292

* Kõik arvutused on esialgsed

Valitsusliidu täiendavad meetmed lisaks riigieelarves kokkulepitule (mln EUR) 2017 2018 2019 2020

Lasteaiaõpetajate palgatõusu motiveerimise programm -4 -15 -20 -21

Õpetajate keskmise palga tõus 120%-ni Eesti keskmisest palgast -7 -36 -68 -71

Koolitoidu toetuse suurendamine 1 euroni -6 -6 -6

Lisatoetus maagümnaasiumitele -0,5 -0,5 -0,5

Koolide tugiteenuste täiendav rahastus -6 -6 -6

Eesti keele õppe pilootprogramm gümnaasiumites -0,4 -1,0 -1,0 -1,0

Eesti keele majade loomine -2 -2 -2

Täiendav toetus erakoolidele -3 -3 -10

Koolikiusamise vastane programm -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Noorte tööturumeetmed, õpilasmalev -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Doktoranditoetuse kahekordistamine -9 -9 -9

E-Eesti võimestamine -10 -10 -10

Kultuuritöötajate palgatõus -10 -14 -14

Film Estonia täiendav eraldis üks miljon (eelarveneutraalne) 0 0 0

Täiendavad vahendid spordi rahastamiseks -0,5 -0,5 -0,5

Lisaraha spordikohtunikele -0,5 -0,5 -0,5

Ujumisõpe -1 -1 -1

Lasterikka pere (3-6 lapsega) toetuse tõus 300 euroni -11 -23 -23 -23

Omastehoolduse reform -9,4 -9,6 -9,7

Emakakaelavähi vaktsiin -1 -1 -1 -1

Toimetulekutoetuse süsteemi parendamine -5 -5 -5

Täiendav ravimihüvitis kõrgendatud ravivajadusega inimestele -3 -3 -3

Raske puudega laste vanemate õppelaenu kustutamine -0,6 -0,4 -0,3

Matusetoetus 250 eurot KOV tulubaasi -4 -4 -4

HIV/AIDS ennetustegevuse ja ravi täiendav rahastus -0,5 -0,5 -0,5

Omavalitsuste tulubaasi suurendamine -30 -30 -30

Maakonnasisese ühistranspordi täiendav dotatsioon -21 -21 -21

Täiendavad põllumajandustoetused -19,9 -18,4 -16,9 0,0

Põllumajanduse kriisiabi suurendamine -0,5

Tõuaretustoetus seakasvatajale -2 -2 -2 -2

Lisaraha päästjatele ja demineerijatele varustuse soetamiseks -3 -3 -3

Täiendav toetus vabatahtlikele päästekomandodele -0,5 -0,5 -0,5

Piirkonnapolitseinike arvu suurendamine -2,0 -1,3 -1,3

Politsei kiirreageerimisvõimekuse tõstmine -3,9 -3,9 -3,9

Rahvusvahelise kommunismikuritegude uurimiskeskuse loomine -1 -1 -1

Looduskaitseliste maade väljaostmise kiirendamine -1 -1 -1

Looduskaitseliste piirangutega maade kompenseerimine -0,4 -0,4 -0,4

Välisteenistuse täiendav rahastus -1 -1 -1 -1

Valitsuse reservi suurendamine -1 -5

Kokku -48 -237 -270 -265

Mõju eelarvele kokku 2 4 4 27

Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu 
valitsusliidu programmi eelarvelised muudatused


