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Kõige värskemad otsustused 

• Tulevikusuundade erinevused  
• Keskkond, kus me tegutseme 

Kas miski jäi samaks? 
Kas miski muutus? 
Kas miski veel muutub? 
• Iseenda kriitika 

Ainus püsiv tegur on pidevad muudatused? 



Hetkel kehtivate otsuste ülevaade 

• Ükski varasemalt otsustatud tõus ära ei jää 
• Mõned tõusud siiski nihutatakse edasi 

veebruari – see on olnud tootjate soov 
• Lahja ja kange alkoholi suhe 2.61 läks 

ülevaatamisele ja lahja alkoholi aktsiis tõuseb 
kiiremas tempos 

Aastas juuakse õllena ära üle 40% absoluutalkoholist, 
viinast tuleb “vaid” 25% 

 



Lahja alkoholi aktsiisi tõstmine 

• Tulu järgmisel aastal +25 miljonit ja edaspidi 
+58/+65/+71 vastavalt 2018-2020. aastatel 

• See on võimalik õlle puhul nt vaid aktsiisi 
kahekordistamisega aastaks 2018 

• Aastal 2020 on etanoolisisalduse 1% kohta 
õlu siiski 1/3 võrra soodsamalt maksustatud 

Praegu 5% õlle 0.5l aktsiis ca 21 senti, aastal 2020 on ca 
55 senti ehk 33 senti ühe pudeli kohta rohkem 



Alkoholiaktsiisi 10 kuu laekumine +10,6% 
v.e.a 
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Kange alkoholi deklareeritud kogused 
vähenesid mai-september ca 29% v.e.a.  
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Õlle 9 kuu deklareeritud kogused vähenesid 
eelmise aastaga võrreldes 2,4% 
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Veini kogused on käesoleval aastal kasvanud 
kokku  9% v.e.a 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 

HL 

2016 2015 2014 

123,4% 

-12,2% 

-5,1% 

0,2% 

21,4% 

-0,1% 

-1,1% 
4,5% 

3,4% 



Piirikaubandus 

• Suvekuudel oli ilmselt aktiivsem kui praegu 
• Viimaste otsusteni oli selle aasta laekumine 

prognoositud siiski plussmärgiga v.e.a. 
•  Hinnavahed ei ole nii drastilised kui neid 

presenteeritakse 
• Me ei tea veel uue uuringu tulemusi – kes 

poodleb läbisõidul ja kes käib vaid alkoostul 



Näide hinnavahedest (november 2016) 

• Alko 1000 – odavaim õlu 7.49, odavaim eesti õlu 
9.25, odavaim viin 4.43 eurot, Viru Valge 5.63 eurot, 
odavaim rumm 0.5l 5.99 eurot, Bacardi 0.5l 9.99 
eurot 

• Viinarannasta / Calle – odavaim õlu 8.99, odavaim 
eesti õlu 10.49, odavaim viin 6.49 eurot, Viru Valge – 
8.89 eurot, odavaim rumm 7.99 eurot, Bacardi 0.5l – 
pole (Selveris hetkel soodushinnaga 8.99 eurot) 



Võimalikud trendid 

• Piirikaubandus kindlasti süveneb – Läti ei 
tõsta aktsiise ennaktempos 

• MTA jaoks varimajanduse surve suureneb 
• ¾ inimestest piiri ääres alkoostul ei käi / neile 

ei vahendata – kas vähendavad tarbimist või 
ostavad kallimalt 

• Kaubanduse (v.a alkolaod) juurdehindlused 
ilmselt vähenevad  



Aitäh! 
Dmitri Jegorov 


