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Maksukeskkond ettenähtavamaks

19. veebruaril muutis Riigikogu maksukorralduse seadust 
selliselt, et maksuseaduse muudatuse vastuvõtmisest 
peab üldjuhul mööduma vähemalt 6 kuud, enne kui 
maksukohustuslase jaoks ebasoodsa mõjuga muudatus 
saaks jõustuda. Muudatuse ajendiks oli Eesti Kaubandus-
Tööstuskoja eestvõttel tehtud kollektiivne pöördumine 
Riigikogule1. Muudatus jõustub 1.07.2015. 

Tegemist on üldpõhimõttega, millest võib erandlikel ja 
põhjendatud juhtudel kõrvale kalduda. Näiteks eelnõu 
seletuskirja kohaselt on 6 kuust lühemat tähtaega 
võimalik rakendada akuutsete ja kiiret lahendamist 
vajavate maksupettustega võitlemiseks, nn maksuaukude 
sulgemiseks tarvilike vastumeetmete kehtestamiseks ning 
märgatavalt muutunud majandus-, finantsstabiilsus-, 
keskkonna- või julgeolekuolukorrale reageerimiseks või 
asjaomaste seonduvate riskide ennetamiseks. 

Muudatus on kahtlemata positiivne, kuid tegelikult vaid 
pool sammu edasi. Kahjuks ei tulene sõnastusest, et sama 
põhimõte laieneb ka näiteks rahandusministri poolt 
maksuseaduse alusel välja antavatele rakendusaktidele 
või nende muudatustele, sealhulgas määrustele, millega 
kehtestatakse uued deklaratsioonivormid. 

Näiteks võttis rahandusminister vastu 11.09.2014 määruse, 
millega muudeti olulisel määral deklaratsioonivorme 
(TSD vormid). Antud määrus jõustus 1.01.2015. Kuigi 
maksumaksja võis Riigi Teatajast juba alates 19.09 vaadata 
pilte paberil uute TSD vormide ülesehitusest ja mõistatada 
nende elektroonilise täitmise loogikat, jääb sellest e-riigis 
väheseks. Arvestades, et üle 95% maksumaksjatest esitab 
TSD vorme elektrooniliselt, peaks kehtima põhimõte, 
et hiljemalt vastava määruse jõustumise päevaks 
peab maksumaksjatele olema avatud kasutamiseks ka 
vastav e-Maksuameti rakendus. Loomulikult peaks ka 
rahandusministri määruse, millel on maksumaksjaid 
ühel või teisel moel koormav mõju, vastuvõtmise ja 

jõustumise vahele jääma vähemalt 6 kuuline periood. Kui 
rahandusministri määrusega tehtav muudatus toob kaasa 
ka muudatuse e-Maksuameti vastavas rakenduses, siis 
peaks rakenduse avamise kuupäev olema kajastatud juba 
määruses.  

Seega uute TSD vormide esitamise rakendus 
e-Maksuametis oleks pidanud olema testitud, vead 
parandatud ja rakendus andmete sisestamiseks avatud 
hiljemalt 1.01.2015 (tegelikkuses avas MTA uue rakenduse 
alles 6. veebruaril2, mis tõi paljudele raamatupidajatele 
kaasa töise nädalavahetuse). 

KMD INF vormide kehtetuks 
tunnistamine on ebatõenäoline

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvõttel tehtud kollektiivne 
pöördumine Riigikogu poole maksundust puudutaval 
teemal ei ole jäänud ainsaks ürituseks. 

Nimelt on EVEA ja EML-i algatusel kogutud petitsioon.ee 
keskkonnas 1901 toetusallkirja pöördumisele, et Riigikogu 
algataks ja võtaks vastu seaduse, millega tunnistatakse 
kehtetuks Riigikogus 7.05.2014 vastu võetud (seaduseelnõu 
493 SE) ja 1.11.2014 jõustunud käibemaksuseaduse 
muutmise seadus. Riigikogule anti vastav kollektiivne 
pöördumine üle 14. jaanuaril 2015. 

Tegemist oli kunagise kirgi kütnud käibemaksuseaduse 
muudatusega, mis on sundinud käibemaksukohustuslasi 
deklareerima alates novembrist 2014 käibedeklaratsiooni 
lisadel A ja B müügi- ja ostuarvete andmeid, kui need 
ületavad tehingupartneri kohta 1000 eurot. 

Pöördumise sisuline arutelu jääb Riigikogu uue koosseisu 
pädevusse. Arvestades valimistulemust on KMD INF 
vormide kehtetuks tunnistamine äärmiselt ebatõenäoline.

1  ETK uudis: http://www.koda.ee/?id=23577
2  MTA uudis: http://www.emta.ee/index.php?id=36560&tpl=1026



Maksukontrolli läbiviimine nö 
reaalajas

28.10.2014 tegi Riigikohus maksumaksja3 kasuks otsuse 
nr 3-3-1-46-144, mis puudutas Maksu- ja Tolliameti (MTA) 
õigust viia üksikjuhtumi kontroll läbi eelkontrollina, 
sisuliselt reaalajas. 

Peamiseks vaidlusküsimuseks oli, kas MTA võis 
käibemaksu arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimise 
eesmärgil korralduse alusel nõuda väärismetallidega 
tegelevalt kaebajalt iganädalaselt andmeid ja dokumente 
juba jooksva maksustamisperioodi kohta, ootamata ära 
maksustamisperioodi osas käibedeklaratsiooni (KMD) 
esitamist. 

Riigikohus leidis, et korraldusega piirati tõepoolest 
kaebaja ettevõtlusvabadust, koormates teda täiendavalt 
tõendite esitamise kohustusega, kuid selleks oli olemas 
õiguslik alus, kuna maksukorralduse seadus (MKS) ei sea 
piiranguid maksumenetluses tähendust omavate asjaolude 
kontrollimiseks üksikjuhtumi kontrolli raames enne KMD 
esitamise kuupäeva. 

Samas peab Riigikohtu hinnangul teabe nõudmine sellise 
kontrollimenetluse raames olema veenvalt põhjendatud 
ning saab toimuda vaid erandina.

Tulenevalt proportsionaalsuse põhimõttest võib 
maksuhaldur nõuda teavet enne maksudeklaratsiooni 
(antud juhul KMD) esitamist vaid siis, kui see on alanud 
maksumenetluses maksudearvestuse ja tasumise 
õigsuse kontrollimiseks vajalik. Maksuhaldur peaks 
seega põhjendama, millised on konkreetsel juhul need 
erilised asjaolud, mis ei võimalda tõendeid koguda ja 
maksuarvestuse õigsust kontrollida tavapärases korras, st 
pärast maksudeklaratsiooni esitamist.

Kohtumenetluse käigus selgus, et maksuhaldur oli 
vaidlustatud üksikjuhtumi kontrolli alustanud selleks, et 
ennetada käibemaksualast õigusrikkumist. Riigikohus 
leidis, et MKS § 59 lg 2 p 1, § 60 lg 1 ja § 62 lg-d 1 ja 3 
lubavad küll käibemaksuarvestust kontrollida, kuid ei 
anna õigust  koguda tõendeid õigusrikkumise ennetamise 
tarbeks.
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4 http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-46-14


