
Väljaandja: Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
Akti liik: otsus
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 31.01.2012
Avaldamismärge: RT I, 07.02.2012, 9

Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega
vastuolus olevaks käibemaksuseaduse § 44² lõige 2

ning vedelkütuse seaduse § 3 lõige 3, § 4¹, § 4²
lõige 2, § 14 lõige 3, § 15 lõige 3 ning § 36 lõige 5

Vastu võetud 31.01.2012

RIIGIKOHUS

PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE KOLLEEGIUM

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi nimel

Kohtuasja number 3-4-1-24-11
Otsuse kuupäev 31. jaanuar 2012
Kohtukoosseis Eesistuja Märt Rask, liikmed Tõnu Anton, Jüri Ilvest,

Henn Jõks ja Jüri Põld
Kohtuasi Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega

vastuolus olevaks käibemaksuseaduse § 442lõige 2 ning
vedelkütuse seaduse § 3 lõige 3, § 41, § 42lõige 2, § 14
lõige 3, § 15 lõige 3 ning § 36 lõige 5

Menetluse alus Tallinna Halduskohtu 4. oktoobri 2011. a otsus asjas
nr 3-11-1316

Asja läbivaatamine   Kirjalik menetlus

 

RESOLUTSIOON

1. Tunnistada vedelkütuse seaduse § 36 lõige 5põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas,
milles see kohaldubtarbimisse lubatud kütuse müüjate suhtes, kes olid 1. aprillil 2011registreeritud
majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturultegutsenud vähem kui kolm aastat.

2. Tunnistada vedelkütuse seaduse § 42lõike 5punkti 1 tekstiosa „ning vähemalt kolmeaastane kogemus
kütuse käitlemise valdkonnas”põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.

 

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

1.Kõrveküla Tankla OÜ peamiseks tegevusalaks on2010. aasta majandusaasta aruandest nähtuvalt
mootorikütuse jaemüük Kõrvekülatanklas, mootorikütuse hulgimüük tarnijatele ning jaekaubandus
tanklakaupluses. Kõrveküla Tankla OÜ registreeriti 30. juunil 2010 majandustegevuseregistris ning Maksu-
ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 10. novembri2010. a otsusega oli määratud Kõrveküla Tankla OÜ
tulevikus tekkida võiva käibemaksukohustusetäitmise tagamiseks tagatis 19 200 krooni.

2.Vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmiseseadus võeti vastu 22. veebruaril 2011.
Seadusemuudatused avaldati RiigiTeatajas 15. märtsil 2011. Muudatused jõustusid 1. aprillil 2011.
Vedelkütuseseaduse (VKS) § 36 lõike 5 kohaselt pidid enne muudatuse jõustumist majandustegevuseregistrisse
kantud isikud, kes müüsid tarbimisse lubatud kütust ja soovisid sellemüüki jätkata, esitama Maksu- ja
Tolliametile uue registreerimistaotluse ning100 000 euro suuruse käibemaksutagatise.
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3.Kõrveküla Tankla OÜ esitas 14. aprillil 2011maksuhaldurile taotluse, milles palus ennast majandustegevuse
registrisseregistreerida tarbimisse lubatud kütuse müüjana, taotledes samaskäibemaksutagatise vähendamist alla
seaduses sätestatud määra.

4.Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- jatollikeskus määras3. mai 2011. a otsusega nr 12.2-7/121-1
KõrvekülaTankla OÜ-le käibemaksu tagatiseks 100 000 eurot, leides, et KõrvekülaTankla OÜ-l ei ole
kolmeaastast kogemust kütuse käitlemise valdkonnas, mistõttuei ole VKS § 42lõike 5 kohaselt alust vähendada
temakäibemaksutagatist.

5.Kõrveküla Tankla OÜ esitas 27. mail 2011 TallinnaHalduskohtule kaebuse, taotledes Maksu- ja Tolliameti
Põhja maksu- jatollikeskuse 3. mai 2011. a otsuse nr 12.2-7/121-1 tühistamist ning Maksu- jaTolliameti Põhja
maksu- ja tollikeskuse kohustamist registreerida KõrvekülaTankla OÜ majandustegevuse registris kütuse
käitlejana. Kõrveküla Tankla OÜleidis, et vedelkütuse seaduse regulatsioon piirab ebaproportsionaalselt
tema ettevõtlusvabadustning on seega vastuolus põhiseaduse (PS) §-dega 11 ja 31. VKS § 3 lõiked 3 ja 41on
ebaproportsionaalsed osas, milles seadus ei võimalda maksuhalduril valida,kas määrata kütuse müüjale
tagatis, ega võimalda seega hinnata, kas isikuõiguste ja vabaduste piiramine konkreetsel juhtumil on vajalik.
KõrvekülaTankla OÜ hinnangul sätestatakse maksukorralduse seaduse (MKS) §-s 120 jakäibemaksuseaduse
(KMS) § 442lõikes 2 maksuhalduri õigus nõudatagatise esitamist, mis viitab maksuhalduri kaalutlusõigusele
ja seadusegaantud volitusele kaaluda tagatise määramise õigustatust. VKS § 42lõikes 2 nõutav 100 000 euro
suurune tagatis ei ole mõõdukas, sest tagatison liiga kõrge ja käib keskmise või väiksema suurusega
kütusemüüjale üle jõu. Riigisoovitud eesmärki, ohjeldada maksupettusi, on võimalik saavutada ka
väiksematagatise määramisega, mille juures saaks riik arvestada iga kütusemüüja eripäraja usaldusväärsust.

6.Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- jatollikeskusvaidles kaebusele vastu. VKS § 3 lõikest 3, §-st 41ja
§ 42lõikest 2 tulenev käibemaksutagatise esitamise kohustus küllpiirab kütusemüügiga tegelevate isikute
ettevõtlusvabadust, kuid piirangul onkaalukas legitiimne eesmärk, mille saavutamiseks on piirang nii vajalik kui
kaproportsionaalne.

 

TALLINNA HALDUSKOHTU OTSUS

7.Tallinna Halduskohus rahuldas Kõrveküla Tankla OÜkaebuse, tühistas Maksu- ja Tolliameti Põhja
maksu- ja tollikeskuse 3. mai 2011.a otsuse nr 12.2-7/121-1 ja kohustas Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu-
jatollikeskust vaatama uuesti läbi Kõrveküla Tankla OÜ 14. aprilli 2011. ataotluse ning otsustama Kõrveküla
Tankla OÜ registreerimine majandustegevuseregistris vastava otsuse tegemise ajal kehtivate õigusnormide
alusel.Halduskohus jättis kohaldamata ning tunnistas põhiseadusvastaseks KMS § 442lõike 2 ning VKS § 3
lõike 3, § 41, § 42lõike 2, § 14 lõike 3, § 15 lõike 3 ning § 36 lõike 5 osas, milles need kohalduvad isikutesuhtes,
kes olid 1. aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse registriskütuse müüjana ja soovisid jätkata kütuse
müüki.

8.Tallinna Halduskohus asus seisukohale, et käibemaksuseaduseja vedelkütuse seaduse regulatsioon, mis
eeldab vedelkütuse müügigategelemiseks 100 000 euro suuruse käibemaksutagatise andmist, piirabisikute
ettevõtlusvabadust. Ühetaolise 100 000 euro suuruse tagatisenõudmine vedelkütuse müüjatelt võib
põhimõtteliselt olla mõõdukas nendeettevõtjate suhtes, kes soovivad kütuse müügiga tegelema hakata pärast
käibemaksuseaduseja vedelkütuse seaduse muudatuste kehtestamist, kuna nende ettevõtjate jaoks ontegemist
ette teada oleva meetmega ning nad saavad oma majandustegevuseplaneerimisel sellega arvestada.

9.Kohtu hinnangul ei olnud aga selline regulatsioonmõõdukas nende isikute puhul, kes regulatsiooni kehtima
hakkamisel kütuseturulvedelkütuse müügiga juba tegelesid ja olid selleks tarbeks majandustegevuseregistris
registreeritud. Uue registreerimistaotluse esitamiseks ningmaksuhalduri määratud tagatise andmiseks ette nähtud
tähtaeg seadusemuudatuseavaldamisest 15. märtsil 2011 kuni 31. maini 2011 (2,5 kuud) onpõhjendamatult
lühike varem sama majandustegevusega tegelenud ettevõtjate jaoks.See on vastuolus PS §-s 10 sätestatud
õiguspärase ootuse põhimõttega. Isiku õiguspäraseootuse rikkumist ei kompenseeri ka VKS § 42 lõiked 5
ja 6, sest nendesätete alusel tagatise vähendamine eeldab vähemalt kolmeaastast kogemust kütusekäitlemise
valdkonnas, mida kaebajal ei olnud.

Tallinna Halduskohtu 4. oktoobri 2011. a otsus jõudisRiigikohtusse 6. oktoobril 2011.

 

MENETLUSOSALISTE ARVAMUSED

Riigikogu

10.Riigikogu põhiseaduskomisjon leidis, et halduskohtuspõhiseaduse vastaseks tunnistatud sätted on
põhiseadusega kooskõlas. Isikutele,kes tegutsesid kütuseturul juba enne vaidlusaluse regulatsiooni jõustumist
ningsoovivad seal tegutsemist jätkata ka pärast 31. maid 2011, on 2,5 kuu pikkuneaeg piisav ja asjakohane
100 000 euro suuruse tagatise leidmiseks ningriive ei kaalu üles regulatsiooni eesmärki.
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11.Regulatsiooni eesmärk, riigile seadusega ettenähtudlaekumiste tagamine ning maksupettuste vähendamine,
on äärmiselt kaalukas,arvestades riigieelarvesse laekumata jäänud maksude suurust ning enne seaduse
muudatusejõustumist majandustegevuse registrisse kantud kütusemüüjate suurt arvu,kellest on teada, et paljud
on asutatud käibemaksupettuse eesmärgil. Oluline onka pettusest tingitud ebavõrdne konkurents turul. Riive
intensiivsuse üleotsustamisel tuleb võtta arvesse, et MKS § 122 sätestab võimaluse validatagatise liikide vahel.
Ei ole tõenäoline, et isik, kes ei leia tagatist 2,5 kuu jooksul, leiab selle 6 kuu jooksul. Lisaks tuleb arvestada
ka seda, et kuiüleminekuaeg oleks 6 kuud või 1 aasta, on suur tõenäosus, et riik kannaks selleaja jooksul
maksupettuste toimepanemise tõttu suurt kahju.

 

Kõrveküla Tankla OÜ

12.Kõrveküla Tankla OÜ nõustus Tallinna Halduskohtuseisukohtadega käibemaksuseaduse ja vedelkütuse
seaduse tagatise regulatsioonipõhiseadusvastasuse kohta. Lisaks leidis Kõrveküla Tankla OÜ, et
käibemaksuseaduseja vedelkütuse seaduse käibemaksu tagatise regulatsiooni põhiseadusvastasuseküsimust
tuleb käsitleda laiemalt, kui seda tegi Tallinna Halduskohus. KMS § 442,VKS § 3 lõige 3 ja § 41on vastuolus
võrdse kohtlemise põhimõttega,kuivõrd kütusemüügiga tegelevaid isikuid, sh kaebajat, koheldakse
ebavõrdseltvõrreldes teistes majandusharudes tegutsevate ettevõtjatega, kus analoogsettagatist sätestavat
regulatsiooni ei ole ette nähtud. Lisaks koheldakseebavõrdselt ka kütusevaldkonna sees, kuna tagatise
esitamise kohustusest onvabastatud kütusemüüjad, kes käitlevad ainult lennukikütust või vedelgaasi.Ebavõrdne
kohtlemine toimub ka Euroopa Liidu tasandil, kuna tagatise esitamisekohustus kütusemüüjatele Eestis takistab
oluliselt teiste liikmesriikidekütusemüüjate sattumist Eesti kütuseturule.

13.Teiseks on käibemaksu tagatise regulatsioon vastuolusproportsionaalsuse põhimõttega. Kuna tagatise
regulatsiooni mõjuks on mitmeteausalt tegutsevate väiksemate maapiirkondade kütusemüüjate tegevuse
lõpetamine,ei ole tagatise nõudmine sellisel kujul vajalik ega mõõdukas. Proportsionaalsusepõhimõttega
on vastuolus ka VKS § 42lõige 5 osas, millesttulenevalt peavad tagatise vähendamiseks olema täidetud
VKS § 42lõikes 5 nimetatud kõik kolm kriteeriumi korraga.

14.VKS § 42on vastuolus seaduslikkusepõhimõttega osas, milles see ei sätesta käibemaksutagatise ülemmäära.
VKS § 42on vastuolus ka õigusselguse põhimõttega, kuna seadus ei sisaldakäibemaksutagatise ulatuse
ülemmäära ja tagatise ulatuse arvestamiseks olevadkriteeriumid on ebamäärased ega võimalda isikul ette näha
oma kohustuse ulatust.

15.VKS § 36 lg 5 on vastuolus õiguspärase ootusepõhimõttega, kuivõrd käibemaksuseaduse ja vedelkütuse
seaduse muudatusterakendamise tähtaeg on nii lühike, et see ei jäta ettevõtjale piisavalt aega omategevuse
ümberkorraldamiseks. VKS § 36 lõige 5 on vastuolus ka seaduslikkuse jatagasiulatuva keelu põhimõttega,
kuna vedelkütuse seaduse muudatustejõustumisega on seadusandja lugenud sisuliselt kehtetuks kaebaja
kehtivaregistreeringu majandustegevuse registris, mis pidi varem kehtinudregulatsiooni alusel kehtima kuni
15. aprillini 2012.

 

Maksu- ja Tolliamet

16.Maksu- ja Tolliameti hinnangul on regulatsioonpõhiseadusega kooskõlas.

17.Asja lahendamisel on asjassepuutuvaks sätteksüksnes VKS § 36 lõige 5. VKS § 36 lõikest 5 tulenev
ettevõtlusvabaduse piirangon mõõdukas. Ehkki 100 000 euro suurust tagatist võib väiksematekütusemüüjate
puhul lugeda küllaltki suureks summaks, vähendab MKS §-s 122sätestatud tagatise liikide valikuõigus
põhiõigusesse sekkumise ulatust jaintensiivsust. Arvestades tagatise liikide valikuõigust, ei ole tagatiseesitamise
kulud üldjuhul tegelikult „ettevõtlust väljasuretavad“. Näiteks panga100 000 euro suuruse garantii korral
tuleks ettevõtjal tasuda aastaspangale keskmiselt 1278 eurot, seega igas kuus napilt üle 100 euro. Tegutseva
kütuseettevõtjajaoks peaks olema tegemist igal juhul talutava koormusega, isegi juhul, kui taei saanud sellise
kulutuse tekkimisest ette teada rohkem kui kaks kuud.

18.Põhiõigusesse sekkumise ulatust ja intensiivsustvähendab ka VKS § 42lõikes 5 sätestatud tagatise
vähendamisevõimalus. Ka kolmeaastase valdkondliku kogemuse nõue tagatise vähendamisetingimusena on
igati põhjendatud, kuna just äriühingu esimesed tegutsemisaastadon äriühingu n-ö ellujäämise aspektist kriitilise
tähtsusega. Kui äriühingolelusvõitluses ellu ei jää, jääb sageli ka maksukohustus täitmata.

19.Riske arvestades ei ole 100 000 euro suurunetagatis liiga suur ega meelevaldne. Maksuhalduri andmetel
jäi riigieelarvesse2010. aastal laekumata vedelkütuse müügilt käibemaksu kokku ca732 mln krooni.Ühe
isiku tekitatava kahju keskmiseks suuruseks on ligikaudu 100 000 eurotkuus. Iga kuu, mil üleminekuperioodi
pikendatuks, „maksnuks“ see riigile 61 miljonit krooni.
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20.Seadusandja ei ole uut regulatsiooni kehtestanudn-ö üleöö. Ettevõtjatele jäi tagatise esitamiseks aega
ca2,5 kuud.Juhul kui ettevõtja on üldse võimeline nõutavas suuruses tagatist andma (kaskäibevahendi
eraldamise, kinnisvarale pandi seadmise, käenduse hankimise,krediidiasutusest laenu taotlemise vms teel), on
kaks ja pool kuud selleksigati piisav aeg.

 

Õiguskantsler

21.Õiguskantsler leidis, et VKS § 36 lõige 5 onvastuolus PS §-dega 31 ja 10 nende koostoimes. Teiseks rikuvad
KMS § 442lõige 2 ning VKS § 3 lõige 3, § 41, § 42lõige 2 ja lõike 5 punkt 1 ning § 15 lõige 5 ja § 15 lõike 6
punkt 6 enne 1. aprilli 2011majandustegevuse registris kütuse müüjana registreeritud isiku PS §-des 31 ja 10
sätestatud õigusi.

22.Õiguskantsler on seisukohal, et asjassepuutuvaks sättekstuleb lugeda VKS § 36 lõige 5 ning õigusselguse
tagamise eesmärgil ka KMS§ 442lõige 2, VKS § 3 lõige 3, § 41, § 42lõige 2 ja § 42lõike 5 punkt 1 ning § 15
lõige 5 ja § 15 lõike 6punkt 6 osas, milles need sätted kohalduvad enne 1. aprilli 2011majandustegevuse
registris registreeritud kütusemüüjate suhtes. Nimelt isegisiis, kui VKS § 36 lõige 5 oleks põhiseadusvastane
ja Kõrveküla Tankla OÜregistreering jääks kehtima, tuleneks viimati nimetatud sätetest KõrvekülaTankla
OÜ-le kohustus tasuda tagatisraha Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- jatollikeskuse 3. mai 2011. a otsuses
märgitud suuruses. Kui ettevõtja ei olekstagatist esitanud, oleks Maksu- ja Tolliametil tekkinud õigus peatada
ettevõtjategevus (VKS § 15 lõige 5) ning kuue kuu möödudes pärast ettevõtjaregistreeringu peatamist
registreering kustutada (VKS § 15 lõike 6 punkt 6).

23.Tagatise regulatsioon on ebaproportsionaalneisikute osas, kes olid enne 1. aprilli 2011 majandustegevuse
registrisregistreeritud. Erinevalt äri alles alustavatest ettevõtjatest on jubakütuseturul mõnda aega tegutsenud
ettevõtjatel (ka nendel, kes on tegutsenud nt6 kuud või aasta) juba tekkinud mõningane turul tegutsemise
ja kohustustetäitmise kogemus, st nad olid kõik oma ärialast käitumist ja distsipliinidemonstreerinud riigile
käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muudatuste jõustumiseajaks. Kuna Maksu- ja Tolliametil oli nende
ettevõtjate kohta informatsioon,mille põhjal oli võimalik hinnata iga kütusemüüjaga seotud riske, ei olnud
nendeettevõtjate puhul ühtse käibemaksutagatise rakendamine õigustatud. Äriühingujaoks oleks tema käivet
ja tegevushaaret arvestava käibemaksutagatise esitamineoluliselt leebem kohustus võrreldes ühtse, vähemasti
väikeettevõtja jaoks kõrgemääraga käibemaksutagatise esitamise kohustusega.

24.Lisaks ei jäetud kütuseturul juba tegutsevateleettevõtjatele regulatsiooniga tutvumiseks ja kohanemiseks
piisavalt aega.Tagatise esitamise kohustus tekkis turuosaliste jaoks ootamatult. 100 000 euro suuruse tagatise
esitamise kohustuse täitmine ei pruugi olla kahe kuugateostatav, samuti võib sellise kohustuse täitmine
nõrgendada äriühingufinantsseisu. Kohustuse täitmata jätmine aga sunniks ettevõtjaid kütuseturultegevust
lõpetama. Mõistlikuks üleminekuajaks saaks pidada perioodi, mis tagaksmitte üksnes selle, et ettevõtja saaks
oma majandustegevust ümber korraldadaselleks, et seadusemuudatuste jõustumise järel tegevust jätkata, vaid ka
selle,et soovi korral saaks ettevõtja turult normaalsetel tingimustel lahkuda.

 

Justiitsminister

25.Justiitsministri hinnangul on VKS § 36 lõige 5koosmõjus VKS § 3 lõikega 3 ja § 42lõikega 2 kooskõlas PS §-
st 10 tuleneva õiguspärase ootuse põhimõtte ja §-s 31 sätestatudettevõtlusvabadusega.

26.Asjassepuutuvaks õigusnormiks on eelkõige VKS §36 lõige 5, kuivõrd küsimus seisneb selles, kas
vedelkütuse seaduse muudatustejõustumise ajal kütuseturul tegutsenud ettevõtjate suhtes suurendatud tagatise
nõudekohaldamiseks ette nähtud vacatio legisoli piisavalt pikk või mitte.VKS § 36 lõike 5 sisustamiseks tuleb
asjassepuutuvaks lugeda ka VKS § 3 lõike 3lauseosa „Kütust võib müüa äriühing, kes on esitanud Maksu-
ja Tolliametilekäesoleva seaduse §-s 41nimetatud tagatise [. . .]” ning VKS § 42lõige 2. Nimetatud sätted on
asjassepuutuvad osas, milles kohalduvad isikutesuhtes, kes olid 1. aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse
registriskütuse müüjana.

27.Kütuseturu korrastamine, maksupettustevähendamine ja maksutulu laekumise parandamine on legitiimsed
eesmärgid, millesaavutamise suhtes on ülekaalukas avalik huvi.

28.Tagatise esitamise kohustus ei tähenda üksnestagatiseks määratud summa deponeerimist Maksu- ja
Tolliameti pangakontole, vaidtagatisena on MKS § 122 kohaselt aktsepteeritavad ka käendus, hüpoteek ja
registerpant.Praktikas tähendas tagatise nõude kehtima hakkamine väiketanklate jaokseelkõige seda, et neil tuli
jõuda kokkuleppele garantiid andvakrediidiasutusega ning sõlmida vastav leping. Justiitsministri hinnangul on
2,5 kuud piisav aeg täiendava tagatislepingu sõlmimiseks, kuivõrd on kaheldav, kasettevõtja, kes ei suutnud
sõlmida tagatislepingut 2,5 kuu jooksul, suudaks sedateha märkimisväärselt pikema aja jooksul. Lisaks sätestab
VKS § 42lõige 5 kütuseturul tegutseva ja ennast õiguskuulekana näidanud kütusemüüjatagatise vähendamise
võimaluse.

29.Tagatisnõude suurendamise regulatsiooni puhul eiole tegemist mastaapse õigusreformiga, mis eeldaks
6-kuulist või pikematettevalmistusaega. VKS § 36 lõikest 5 tulenev muudatuste jõustumise aeg onoluliselt
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pikem kui PS §-s 108 sätestatud tavapärane seaduste jõustumiseksettenähtud aeg. Vedelkütuse seaduse
muudatuste ulatus ja sellest tulenevvedelkütuse käitlejate vajadus korraldada ümber oma tegevus on suurema
tagatisetõttu küll märkimisväärne, kuid mitte sedavõrd mahukas, et see oleks 2,5-kuulisekohanemisaja suhtes
ebaproportsionaalne. Võttes arvesse seaduse vastuvõtmiseleeelnenud avalikku debatti, oli vedelkütuse seaduse
muudatus kütuse käitlejatelepiisavalt ettenähtav, mis võimaldas asuda oma edasist tegevust planeerimapiisava
ajavaruga.

 

Rahandusminister

30.Rahandusministri hinnangul on regulatsioonpõhiseadusega kooskõlas.

31.Asjassepuutuvaks sätteks on VKS § 36 lõige 5,millega on lahutamatult seotud VKS § 3 lõige 3, §
42lõige 2 ja§ 15 lõiked 3 ja 5. KMS § 442lõikel 2 ja VKS §-l 41ei oleiseseisvat õigusjõudu ega ole seepärast
asjassepuutuvad.

32.Vedelkütuse seaduse tagatise regulatsioon on küllettevõtlusvabadust intensiivselt riivav, kuid riivet
õigustavad põhjused(kütuseturu korrastamise vajadus, maksupettuste osakaalu vähendamine ningmaksutulu
laekumise parandamine) kaaluvad üles ettevõtlusvabadusse valitud moelsekkumise. Intensiivsuse
liiasust välditakse VKS § 42lõikes 2sätestatud summa indikatiivsuse, rakendaja kaalutlusõiguse ning
tagatisevähendamise võimalustega (VKS § 42lõiked 4 ja 5 ning § 44lõige 2).

33.Vacatio legis’e nõude rikkumine võiks ollatagatise regulatsiooni iseseisev põhiseadusvastasuse alus ning
seda ei tulekssiduda asjassepuutuvate sätete proportsionaalsuse hindamisega. Samuti on põhjendamatueristada
regulatsiooni mõõdukuse ja vacatio legis’e järgimise hindamiselenne käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse
muudatuste jõustumistregistreeritud isikut isikust, kes nimetatud muudatuse jõustumise ajalregistreeritud
ei olnud. Mõlema isikute grupi puhul on põhjendatud kohaldada samapikka hõljumisaega põhjusel, et neil
mõlemal tuleb anda vajalik tagatis.

34.VKS § 36 lõikest 5 tulenev 2,5 kuu pikkune aeg olipiisav vajalike muudatuste tegemiseks. Muudatused
õiguslikus olustikus eisaanud ühelegi kütuseturul tegutsevale isikule olla üllatuslikud. Ehkki VKS § 36
lõige 5 näeb ette, et mingil määral jäetakse ka Maksu- ja Tolliametile aegatagatise määramiseks ning
aktsepteerimiseks, ei ole nimetatud tähtaega kohanearvestada vacatio legis’e perioodist maha. Nimelt ei
peatanud Maksu- jaTolliamet praktikas ühtegi registrikannet juhul, kui neile olid asjakohasedtaotlused esitatud
enne 1. juunit 2011, st ühtegi registrikannet eipeatatud ega kustutatud põhjusel, et Maksu- ja Tolliamet vajas
taotlusemenetlemiseks aega ka juhul, kui taotlused esitati vaid mõni päev enne 1. juunit 2011.

35.Rahandusminister juhtis tähelepanu sellele, etkui tunnistada VKS § 36 lõige 5 põhiseadusvastaseks ning
seda mitte kohaldada,siis enne 1. aprilli 2011 majandustegevuse registris vedelkütuse seaduse aluseltehtud
registreeringuid ei tule nende tähtajatust arvestades uuesti otsustada.

 

VAIDLUSALUSED SÄTTED

36.KMS § 442„Tagatised” lõige 4:
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