Tere,
Soovin avaldada tunnustust kõigile kohtumisel osalenud ekspertidele tehtud põhjaliku töö ja
muljetavaldava mudeli eest.
Kuna Eesti ühe suurima energiatarbijast tööstusettevõtte esindajana avanes mulle au töögrupiga
liituda protsessi keskel, siis arusaadavalt olen esimestelt aruteludelt puudunud ja ei pruugi kogu infot
omada või osata kokku panna.
Seetõttu soovin käesolevaga tõstatada mudeli uurimisel arusaamatuks jäänud küsimused:
1. Kuidas on võimalik mudeli põhjal analüüsida, kuidas mõjutab elektrienergia maksustamine (sh
nii aktsiis kui taastuvenergia tasu) sotsiaalmajanduslikke näitajaid (väliskaubanduse saldo,
SKP jne)?
2. Kuna maagaasi maksustamine on peetud oluliseks ühe faktorina stsenaariumite analüüsil
välja tuua, kas siis ei oleks mõistlik mudelit täiendada ja lisada sarnaselt valikutesse
elektrienergia maksustamise valikud?
Küsimused on ajendatud asjaolust, et meie ettevõtte näitel ja meile teada teiste tööstuse
suurinvesteeringute puhul mõjutab elektri tariif, sh konkureerivate riikidega võrreldes kõrge
maksustamine oluliselt tööstusinvesteeringute otsuste tegemist ettevõtjate poole pealt. Teisalt on
maksud (aktsiis ja taastuvenergia tasu) ja toetused pea ainsaks otseseks hoovaks ja otsustuskohaks
riigi esindajete seisukohast.
Loodan, et käsitlete küsimust arutamisväärsena, kuna arengukava tutvustuses märkisite, et sellest
saab sisend-/alusmaterjal edaspidi riigieelave strateegiale, mis olemuselt tegeleb ennekõike just
maksude ja toetuste määramise ja jaotamisega.
Teisalt oli sissejuhatuses viide, et eesmärk on tagada arengukava kooskõlalisus Euroopa
Liidu/Komisjoni direktiivide ja juhtnööridega. Ka sellest vaatevinklist võib esitatud küsimusi oluliseks
pidada, sest 2014. aasta aprillis üllitatud komisjoni riigiabi teemalises juhendis ja seda tutvustavas
pressiteates on ühe olulisema aspektina tunnistab asjaolu, et taastuvenergia finantseerimise koormus
on osutunud piiravaks faktoriks tööstuse arengule andes liikmesriikidele võimaluse taastuvenergia
tasude vähendamise eenergiaintensiivsetetele tööstustele rahvusvahelise konkurentsivõime
tagamiseks („Promoting competitiveness of European industry: Charges levied for the funding of renewable
energy support make up an increasing proportion of the energy bill for industry. This constitutes a very high
burden for some energy intensive companies, in particular those exposed to strong international competition.
The guidelines therefore allow reducing the burden for a limited number of energy intensive sectors defined for
the whole EU. Member States will also be allowed to reduce the burden on highly energy intensive companies in
other sectors.“)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm
Rahvusvahelise konkurentsivõime tagamisele suunatud aktsiisiteemaline maksuvabastuse võimalus,
millist Eesti on seni valinud mitte kasutada, on Euroopa Liidu poolt teadupärast antud juba
kümmekond aastat tagasi.
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Subject: RE: kutse energeetikanõukogu kohtumisele 26.06.2014 kell 15.00 MKMis

Austatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikanõukogu liikmed,
Edastan teile materjalid, mille tutvustamine ja arutelu sisustab olulise osa järgmise kohtumise ajast.
Lisatud failid on lõppjärgus olevad tööversioonid. Ootame nendele täiendusettepanekuid, sh
järgmisel kohtumisel.
Ühtlasi vabandaksin näpuvea pärast eelmises kirjas: Energeetikanõukogu kohtumine toimub
neljapäeval 26.06 kell 15 MKMis, mitte kolmapäeval.
Head jaaniaega,
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