
1 

 

EELNÕU 

05.01.2018 

 

Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus 
 

§ 1. Maksukorralduse seaduse muutmine 

 

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Maksuhaldur annab maksukohustuslase taotlusel teavet ja selgitusi tema: 

1) maksukohustuste kohta; 

2) teiste kohustuste kohta, mis on sätestatud käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punktides 4 ja 5 

ning § 128 lõikes 4; 

3) maksude ja muude nõuete arvutamise korra ja nende määramise aluste kohta; 

4) maksudeklaratsiooni täitmise kohta; 

5) võimalusest esitada taotlus, vaie või kaebus.“; 

 

2) paragrahvi 14 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Maksuhaldur on kohustatud väljastama maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui 

maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri hallatavate maksude osas on 

väiksem kui 100 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud.“; 

 

3) paragrahvi 20
2
 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Füüsilisest isikust ettevõtjal on õigus registreerida oma ettevõtte majandustegevuses 

osalev abikaasa töötamise registris käesoleva seaduse peatüki 3
1
. jaos sätestatud korras.“; 

 

4) paragrahvi 20
2
 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks; 

 

5) paragrahvi 25
1
 täiendatakse lõikega 5

1
 järgmises sõnastuses:  

„(5
1
) Töötamise registrisse kantakse andmed käesoleva seaduse § 20

2
 lõikes 2 nimetatud 

füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevuses osaleva abikaasa kohta.“; 

 

6) paragrahvi 25
2
 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Tööd võimaldav isik on kohustatud töötamise registris registreerima käesoleva seaduse 

§ 25
1
 lõikes 4 või 5 nimetatud isiku töötamise alustamise, peatumise, lõpetamise ja töötamise 

liigi ning muud töö tegemisega seotud andmed.“; 

 

7) paragrahvi 25
4
 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 

 

8) paragrahvi 25
4
 täiendatakse lõikega 1

1
 järgmises sõnastuses:  

„(1
1
) Käesoleva seaduse § 25

1
 lõikes 1 nimetatud asutuste ja avalik-õigusliku juriidilise isiku 

seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikud töö tegemisega seotud käesoleva seaduse 

§ 25
2
 lõike 2 alusel registrisse kantavate andmete loetelu sätestatakse registri põhimääruses.“; 

 

9) paragrahvi 25
4
 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Registri põhimääruses võib riigisaladuse kaitse tagamise eesmärgil teha andmete 

registrisse kandmise osas erisusi.“; 
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10) paragrahvi 25
4
 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud“; 

 

11) paragrahvi 25
4
 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Käesoleva seaduse § 20
2
 lõikes 1 nimetatud isik on õigus registreerida käesoleva 

paragrahvi lõikes 3 sätestatud lihtsustatud korras.“; 

 

12) paragrahvi 25
6
 täiendatakse lõikega 1

1
 järgmises sõnastuses: 

„(1
1
) Füüsilisest isikust ettevõtjal on õigus parandada käesoleva seaduse § 20

2
 lõike 1 alusel 

registrisse esitatud isikuandmeid, mis on puudulikud või ebaõiged, ja lisada tegevuse ajutiseks 

osutumise korral abikaasa ettevõtte tegevuses osalemise lõppkuupäev.“; 

 

13) paragrahvi 26 lõikes 2
1
 asendatakse sõnad „tegelevatel riigiasutuste töötajatel“ sõnadega 

„tegeleval isikul“; 

 

14) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„4) maksuvõlgade ja käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punktis 4 ja 5 ning § 128 lõikes 4 

nimetatud teiste täitmata kohustuste suuruse ja tekkimise aja, kui summa kokku ületab 100 

eurot, arvestamata haldusaktiga kindlaks määramata intressi;“; 

 

15) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„5) ajatatud maksuvõla suuruse ja andmed teiste rahaliste nõuete tasumise ajakava kohta ning 

nende nõuete tagamiseks antud tagatise kohta; 

 

16) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Maksuvõla ja käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punktis 4 ja 5 või § 128 lõikes 4 nimetatud 

teiste tasumata nõuete suurus ja kohustuste tekkimise aeg on lubatud avalikustada pärast 

kohustuse täitmise tähtpäeva saabumist, kui selle täitmist ei ole peatatud. Kui 

maksukohustuslane on kohustuse täitmise aluseks oleva haldusakti vaidlustanud, tehakse 

sellekohane märge avaldatavate andmete juurde maksukohustuslase taotlusel. Ilma 

maksukohustuslase taotluseta tehakse vastav märge avaldatavate andmete juurde juhul, kui 

maksuhaldur on vaidlustamisest muul viisil teada saanud.“; 

 

17) paragrahvi 29 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„26) Politsei- ja Piirivalveametile välismaalaste seaduses ja isikut tõendavate dokumentide 

seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;“; 

 

18) paragrahvi 29 täiendatakse punktidega 51–53 järgmises sõnastuses: 

„51) Rahvusarhiivile arhiiviseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks; 

52) Kaitseressursside Ametile kaitseväeteenistuse seaduses kutsealuse ja asendusteenistuja 

kaitseväeteenistuskohustuse täitmise tagamiseks ja riikliku järelevalve korraldamiseks ning 

riigikaitseliste sundkoormiste seaduse alusel riigikaitselise sundkoormise määramiseks ja 

teatavaks tegemiseks ning riigikaitseseaduses sätestatud riigikaitselise töökohustuse nõuete 

kontrollimiseks; 

53) Kaitseväele kaitseväeteenistuse seaduses ja riigikaitseseaduses nimetatud reservis oleva 

isiku kaitseväeteenistuskohustuse täitmise tagamiseks ja riikliku järelevalve korraldamiseks 

ning Kaitseväe korralduse seaduses sätestatud kaitseväeluure teostamiseks.“; 

 

19) paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Maksuvõlg käesoleva seaduse tähenduses on: 

1) tähtpäevaks tasumata maksusumma; 

2) tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma;  
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3) maksukohustuslase taotluse alusel alusetult tagastatud tagastusnõude summa; 

4) käesoleva paragrahvi punktides 1–3 nimetatud summalt arvestatud tähtpäevaks tasumata 

intress.“; 

 

20) paragrahvi 40 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 40. Seadusliku esindaja, vara valitseja, tegeliku juhi ja maksuesindaja vastutus“; 

 

21) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 1
1
 järgmises sõnastuses: 

„(1
1
) Kui käesoleva seaduse §-s 8 nimetatud kohustuste täitmise üle on tegelik võim füüsilisel 

isikul, kes ei ole maksukohustuslase seaduslik esindaja, tegevjuht ega vara valitseja, kuid 

tema tahtlik tegevus põhjustab maksuvõla, vastutab ta selle tõttu tekkinud maksuvõla eest 

solidaarselt maksukohustuslasega.“; 

 

22) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 või 1
1
 alusel vastutab mitu isikut, vastutavad nad 

kohustuste täitmise eest solidaarselt.“; 

 

23) paragrahvi 41 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tsiviilhagi“ sõnadega „või avalik-

õigusliku nõudeavalduse“; 

 

24) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik ei ole lepinguga võetud kohustust 

täitnud ettenähtud tähtajaks vabatahtlikult, kohaldatakse sellise kohustuse sissenõudmisel 

käesoleva seaduse 13. peatükis maksuvõla sundtäitmise kohta sätestatut.“; 

 

25) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vastutus ei lõpe maksuvõla mahakandmise, 

kustutamise, ümberkujundamise ega sellest vabastamisega käesoleva seaduse §-des 114 või 

114
1
 sätestatud korras.“; 

 

26) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 6
1
 järgmises sõnastuses: 

„(6
1
) Maksuhaldur võib automatiseeritud otsuse ja muu dokumendi (edaspidi automaatne 

otsus ja dokument) kinnitada e-templiga omakäelise või e-allkirja asemel seaduses sätestatud 

tingimustel ja korras.“; 

 

27) seadust täiendatakse §-ga 46
2
 järgmises sõnastuses: 

„§ 46
2
. Automatiseeritud otsused ja dokumendid 

(1) Riiklike maksude maksuhaldur võib Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna 

„e-maksuamet/e-toll” (edaspidi e-maksuamet) kaudu automaatse otsuse ja dokumendina anda: 

1) korralduse deklaratsiooni esitamiseks ning selles esinevate puuduste kõrvaldamiseks; 

2) käibemaksukohustuslaste registris registreerimise ja kustutamise otsuse; 

3) käibemaksugrupina registreerimise ja registrist kustutamise otsuse; 

4) maksuvõla tasumise ajatamise otsuse ja automaatse otsusena antud maksuvõla tasumise 

ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse; 

5) intressinõude; 

6) enammakse tagastamise otsuse; 

7) sundtäitmise hoiatuse; 

8) elektroonilise arestimissüsteemiga (e-arest) mitteliitunud krediidiasutusele edastatava 

arestimisdokumendi; 

9) maksuteate; 

10) tõendi maksuvõla või selle puudumise kohta. 
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(2) Käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud automaatsetele otsustele ja dokumentidele ei 

kohaldata käesoleva seaduse § 46 lõike 3 punktis 2 ja lõikes 5 sätestatut. 

 

(3) Automaatsete otsuste ja dokumentide kättetoimetamine toimub vastavalt käesoleva 

seaduse §-le 54.“; 

 

28) paragrahvi 54 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti e-teenuse 

keskkonda „e-maksuamet/e-toll” (edaspidi e-maksuamet)“ tekstiosaga „e-maksuametisse“;  

 

29) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 2
1
 järgmises sõnastuses:  

„(2
1
) Maksukohustuslase taotluse alusel antud automaatse otsuse ja dokumendi 

kättetoimetamise ajaks loetakse dokumendi andmise hetk. Maksuhaldur teeb 

maksukohustuslase taotluse alusel koostatud automaatse otsuse või dokumendi 

e-maksuametis kättesaadavaks viivitamata ja maksukohustuslase nõusolekul kättetoimetamise 

kohta sellekohast teadet ei saada.“; 

 

30) seadust täiendatakse pärast § 55 peatükiga 4
1
. järgmises sõnastuses: 

„4
1
. peatükk 

MAKSUMENETLUS 

 

§ 55
1
. Maksumenetluse eesmärk 

(1) Maksumenetluse eesmärk on käesoleva seaduse ja maksuseaduste täitmise kontrollimine, 

et selgitada välja kõik maksukohustusega seotud asjaolud, mis võivad maksukohustust 

suurendada või vähendada. 

 

(2) Maksumenetlus võib: 

1) hõlmata üht või mitut maksu; 

2) hõlmata üht või mitut maksustamisperioodi; 

3) olla piiritletud konkreetse asjaolu väljaselgitamise või kontrolliga. 

 

§ 55
2
. Maksumenetluse algus 

(1) Maksumenetlus algab maksukohustuslase teavitamisega maksumenetluse alustamisest ja 

selle ulatusest. Maksuhalduri teavitus peab vastama käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud 

nõuetele. 

 

(2) Maksukohustuslast teavitatakse maksumenetlusega alustamisel tema õigustest, 

kohustustest, kontrollitavatest asjaoludest ja ajaperioodist. 

 

(3) Kui esineb seadusest tulenev oluline põhjus maksumenetlusega alustamisest eelnevalt 

mitte ette teavitada, tuleb seda teha esimesel võimalusel, vahetult enne või pärast esimest 

menetlustoimingut. 

 

(4) Maksumenetluse alustamisest teavitamata jätmine on eelkõige põhjendatud siis, kui esineb 

kahtlus, et maksumenetlusest etteteatamise korral võib maksukohustuslane raskendada või 

takistada maksumenetluse läbiviimist, juurdepääsu oma majandus- või kutsetegevusega 

seotud andmetele, dokumentidele või esemetele, neid võltsida, kahjustada või hävitada. 

 

(5) Maksumenetluse ulatuse muutmisel tuleb maksukohustuslast sellest teavitada. Teade peab 

vastama käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud nõuetele. 

 

§ 55
3
. Maksuhalduri toimingud maksumenetluse läbiviimisel 

(1) Maksuhalduril on õigus: 
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1) kontrollida kõiki maksustamise seisukohalt tähendust omavaid asjaolusid; 

2) kontrollida maksude tasumise- ja arvestamisega seotud dokumente; 

3) teha kaupade, materjalide ja muu vara ning tehtud tööde ja osutatud teenuste inventuure ja 

ülemõõtmisi käesoleva seaduse §-s 72 sätestatud korras; 

4) saada maksumenetluse läbiviimisel maksukohustuslaselt või tema määratud isikult, teistelt 

isikutelt või asutustelt teavet ja seletusi; 

5) teha muid käesoleva seaduse 6. peatükis sätestatud toiminguid. 

 

(2) Toiminguid võib teha suulise korralduse alusel, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 70 

ja 71 sätestatud juhul. 

 

(3) Maksuhaldur kasutab maksusumma määramise, maksude tasumise õigsuse kontrollimise 

või õigusrikkumise tõkestamise eesmärgil kõiki tollieeskirjade rakendamiseks seadusega 

antud õigusi. Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kaubandusega, rahvusvaheliste 

postisaadetistega ja ühest liikmesriigist teise siirduvate isikutega seoses maksusumma 

määramise, maksude tasumise õigsuse kontrollimise või õigusrikkumise tõkestamise 

eesmärgil kasutab maksuhaldur kõiki tollieeskirjade rakendamiseks seadusega antud õigusi 

juhul, kui on alust arvata, et maksuseadust ei täideta. 

 

§ 55
4
. Maksukohustuslase õigused ja kohustused maksumenetluse ajal 

(1) Maksukohustuslasel on õigus: 

1) esitada seletusi maksukohustusega seotud asjaolude kohta; 

2) taotleda maksuhalduri ametniku taandamist käesoleva seaduse §-s 49 sätestatud alustel; 

3) kasutada teisi käesoleva seadusega ette nähtud õigusi. 

 

(2) Maksukohustuslane on kohustatud: 

1) tagama maksuhaldurile juurdepääsu maksumenetlusega seotud andmetele; 

2) esitama maksuhaldurile asjasse puutuvaid dokumente ja asju; 

3) andma maksuhalduri nõudel seletusi; 

4) tutvustama maksuhaldurile oma raamatupidamissüsteemi ning muid majandusarvestus- ja 

infosüsteeme, kui maksukohustuslane on raamatupidamiskohustuslane. 

 

§ 55
5
. Maksukohustuslasele teabe andmine 

(1) Maksuhaldur teavitab enne maksumenetluse lõppemist maksukohustuslast menetluse 

tulemustest ja võimalusest anda tuvastatud asjaolude kohta seletusi. Kui maksukohustuslane 

ei nõustu esitatud asjaoludega, võib maksukohustuslane nõuda maksuhalduri järelduste kohta 

eriarvamuse lisamist. Eriarvamuse lisamise kohta tehakse maksumenetluse raames 

koostatavasse kontrollakti märge. 

 

(2) Kontrollaktis tuuakse välja kõik maksumenetluse käigus tuvastatud maksustamise 

seisukohast tähendust omavad faktilised ja õiguslikud asjaolud. Kui maksumenetlusse kaasati 

ekspert või spetsialist, märgitakse kontrollakti tema osavõtt. 

 

(3) Kontrollakti ja sellele lisatud eriarvamuse põhjal teeb maksuhaldur maksuotsuse vastavalt 

käesoleva seaduse 8. peatüki 3. jaos sätestatule. Enne maksuotsuse koostamist selgitab 

maksuhaldur maksukohustuslase soovil, kuidas maksumenetluse käigus tuvastatud asjaolud 

mõjutavad tema maksukohustust. 

 

(4) Kui maksumenetluse käigus ei tuvastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid, ei koosta 

maksuhaldur kontrollakti. Sellisel juhul teavitab maksuhaldur maksukohustuslast 

maksumenetluse lõpetamisest kirjaliku teatega. Teade loetakse võrdväärseks maksumenetluse 

tulemusel tehtava maksuotsusega vastavalt käesoleva seaduse §-s 95 sätestatule ja selle 
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muutmisel või kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 101–103 

sätestatut. 

 

(5) Kui maksumenetluse käigus ei tuvastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid, koostab 

maksuhaldur kontrollakti maksukohustuslase taotlusel. Kontrollakti koostamise ja sellega 

tutvumise taotlus tuleb esitada kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

kümne kalendripäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teate kättesaamisest 

arvates. 

 

(6) Kontrollakti ei edastata maksukohustuslasele, kui selle eelnev edastamine ohustaks maksu 

sissenõudmist või tõe väljaselgitamist väärteo- või kriminaalmenetluses. Kui maksumenetluse 

käigus tuvastati väärteo või kuriteo tunnuseid, teavitab maksuhaldur sellest viivitamata 

maksukohustuslast ning selgitab, et õigusrikkumise arutamine ja selleks vajalike asjaolude 

tuvastamine toimub eraldi menetluse käigus.“; 

 

31) paragrahvi 59 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 

 

32) seaduse 7. peatükk tunnistatakse kehtetuks; 

 

33) paragrahvi 93 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Kui maksuasjas ei ole läbi viidud revisjoni,“ 

tekstiosaga „Põhjendatud erandjuhul“; 

 

34) paragrahvi 93 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Muutev tingimus tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui täiendava maksumenetluse raames 

ilmneb, et maksukohustust muutvaid asjaolusid ei esinenud.“; 

 

35) paragrahvis 97 asendatakse sõna „sendi“ sõnaga „euro“; 

 

36) paragrahvi 98 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Maksusumma tahtliku tasumata või kinni pidamata jätmise, samuti käesoleva seaduse §-s 41 

nimetatud vastutuse korral on maksusumma määramise aegumistähtaeg viis aastat.“; 

 

37) paragrahvi 98 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Maksuotsus on tehtud aegumistähtaja jooksul, kui selle kättetoimetamist on alustatud enne 

aegumistähtaja lõppemist.“; 

 

38) paragrahvi 99 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks; 

 

39) paragrahvi 99 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Kui maksukohustuslane on taotlenud maksumenetluse alguse edasilükkamist ja 

maksuhaldur on selle rahuldanud, peatub maksusumma määramise aegumine päevast, kui 

maksumenetlusega oleks esialgselt alustatud.“; 

 

40) paragrahvi 102 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Jõustunud maksuotsust võib uue asjaolu või tõendi ilmnemise tõttu muuta või kehtetuks 

tunnistada, kui see asjaolu on tuvastatud seoses: 

1) käesoleva seaduse §-s 153
1
, §-s 154 või §-s 155

3
 nimetatud väärteoga, mis on toime 

pandud tahtlikult ja mille kohta on jõustunud lahend; 

2) kuriteoga, mille suhtes on alustatud kriminaalmenetlust.“; 

 

41) paragrahvi 102 lõikes 4 asendatakse sõna „revisjoni“ sõnaga „maksumenetluse“; 
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42) paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 8
1
 järgmises sõnastuses: 

„(8
1
) Maksuhalduril on õigus ühise käibedeklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõue 

tasaarvestada käibemaksuseaduse § 26 lõike 1 alusel registreeritud käibemaksugrupi liikme 

sissenõutavaks muutunud maksukohustuse ja kõrvalkohustustega kogu tagastusnõude ulatuses 

käibemaksugrupi liikmete nõusolekul.“; 

 

43)  paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 1
1
 järgmises sõnastuses: 

„(1
1
) Põhjendatud erandjuhtudel on maksuhalduril õigus ajatada maksuvõlg, samuti sellise 

teadaoleva nõude tasumine, mille täitmise tähtpäev on saabunud, ka tagasiulatuvalt.“; 

 

44) paragrahvi 111 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks; 

 

45) seadust täiendatakse §-ga 112
1
 järgmises sõnastuses: 

„§ 112
1
. Maksuvõla tasumise ajatamise otsustamine automaatse otsusega 

 

(1) Maksuhalduril on õigus lahendada maksukohustuslase e-maksuametis esitatud ajatamise 

taotlus automaatse otsusega, kui: 

1) ajatamist taotletakse kuni 12 kuuks, maksukohustuse suurus kokku on kuni 20 000 eurot, 

maksukohustuslane ei vastuta ajatatava maksuvõla tasumise eest solidaarselt teise 

maksukohustuslasega ja nõuet ei ole edastatud sundtäitmiseks kohtutäiturile; 

2) maksukohustuslane on taotluse esitamise hetkeks esitanud kõik maksudeklaratsioonid ette 

nähtud tähtajaks; 

3) taotluse esitamisele eelnenud viimase kuue kuu jooksul ei ole maksuvõla tasumise 

ajatamise otsust kehtetuks tunnistatud ja puudub kehtiv maksuvõla tasumise ajatamise otsus 

või kohtumenetluses kompromiss maksuvõla tasumise ajatamise kohta; 

4) taotluse esitamise hetkel ei ole maksukohustuslasel tasumata riikliku maksude 

maksuhalduri määratud trahvi, sunniraha või kohtumenetluse tulemusel tekkinud avalik-

õiguslikke kohustusi, mille tasumise tähtaeg on möödunud; 

5) taotluse esitamise hetkel ei ole maksukohustuslase suhtes algatatud pankroti-, 

likvideerimis-, saneerimis- ega võlgade ümberkujundamise menetlust ning mistahes 

maksukohustuste osas ei ole algatatud vaide- ega kohtumenetlust.  

 

(2) Kui maksukohustuslane on esitanud ajatamise taotluses ebaõigeid andmeid, ei täida 

maksuvõla tasumise ajakava, ei esita selle kehtimise perioodil tähtajaks deklaratsioone, ei 

täida tähtajaks maksukohustust või muutub mõni käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 

5 sätestatud asjaolu, on maksuhalduril õigus rakendada § 113 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud 

meetmeid.“; 

 

46) paragrahvi 114 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „põhjendatud kirjalikul 

taotlusel“ sõnadega „või põhjendatud erandjuhul omal algatusel“; 

 

47) paragrahvi 115 lõige 1
1
 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1
1
) Rahvusvahelise ametiabi osutamisel arvestatakse välisriigis tasumisele kuuluvalt 

maksusummalt intressi pärast maksusumma vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja 

möödumist kuni maksu tasumise päevani, viimane kaasa arvatud. Vabatahtlikuks täitmiseks 

antav tähtaeg ei või olla lühem kui kümme kalendripäeva.“; 

 

48) paragrahvi 115 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 2“ tekstiosaga 

„lõikes 1, 1
1
 või 2“; 

 

49) paragrahvi 115 lõike 3 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks; 
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50) paragrahvi 115 täiendatakse lõikega 3
1
 järgmises sõnastuses: 

„(3
1
) Intressinõudele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 46 sätestatut. Kui intressi tasumise 

eest vastutab solidaarselt mitu maksukohustuslast, on maksuhalduril õigus esitada neile ühine 

intressinõue. Intressinõudes võib teha hoiatuse sundtäitmise algatamise kohta, kui kohustust ei 

täideta tähtajaks.“; 

 

51) paragrahvi 115 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks; 

 

52) paragrahvi 115 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„Kui intress tasaarvestatakse tagastusnõudega või nõutakse sisse täitemenetluse ajal, ei 

kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud intressikohustuse tasumise tähtaja nõuet.“; 

 

53) paragrahvi 116 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Kui maksuhaldur ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud intressi kandnud 

omal algatusel maksukohustuslase ettemaksukontole, võib maksukohustuslane taotleda selle 

ülekandmist kahe aasta jooksul: 

1) maksuotsuse või tagastusnõude täitmisest keeldumise kohta tehtud otsuse muutmise või 

kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumise päevast alates; 

2) tagastusnõude täitmise peatamise tinginud väärteoasjas või kriminaalasjas õigeksmõistva 

otsuse jõustumise, kriminaalmenetluse lõpetamise määruse, samuti väärteomenetluse 

lõpetamise otsuse tegemise päevast alates.“; 

 

54) paragrahvi 117 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Intressimäära vähendamine ei ole lubatud käesoleva seaduse §111 lõikes 1
1
 nimetatud 

juhtudel tagasiulatuvalt.“; 

 

55) paragrahvi 119 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks; 

 

56) paragrahvi 119 täiendatakse lõikega 1
1
 järgmises sõnastuses: 

„(1
1
) Maksukohustuslase kohustuselt, mille täitmise tähtpäev saabus enne pankrotimenetluse 

lõppemist või pankroti väljakuulutamist, lõpeb intressi arvestamine pärast pankroti 

väljakuulutamist või pärast pankrotimenetluse lõppemist muul alusel, arvestades käesolevas 

paragrahvis sätestatud erisusega.“; 

 

57) paragrahvi 119 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks; 

 

58) paragrahvi 119 lõike 5 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „Intressi ei 

arvestata“ tekstiosaga „perioodi eest, mil maksukohustuslane ei saanud täita oma 

maksukohustust maksuhalduri põhjendamatu viivituse tõttu maksumenetluse läbiviimisel 

või“; 

 

59) paragrahvi 119 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks; 

 

60) paragrahvi 119 lõikest 8 jäetakse välja sõnad „tollimaksu ja“; 

 

61) paragrahvi 119 lõikest 9 jäetakse välja sõnad „tollimaksu ja“; 

 

62) paragrahvi 127 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Kui käendaja ei ole asunud käendatava võlga tasuma 30 päeva jooksul maksuhalduri teate 

kättesaamise päevast alates, asub maksuhaldur võlga sisse nõudma käesoleva seaduse 

13. peatükis sätestatud korras.“; 
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63) paragrahvi 128 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „deklareeritud ja tasumata jäetud 

maksusumma või maksuteate alusel“; 

 

64) paragrahvi 128 lõiget 4 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses: 

„4) käesoleva seaduse § 42 kohaselt lepingu alusel võetud kohustuse või pöörata täitmisele 

käesoleva seaduse § 127 kohaselt tagatisega tagatud, kuid tähtajaks täitmata rahalised 

kohustused; 

5) enne maksuseadusest tuleneva rahalise nõude esitamist või kohustuse määramist käesoleva 

seaduse § 136
1
 lõike 1

1
 punktides 1 ja 2 nimetatud toimingute tegemisega kaasnevad 

täitekulud.“; 

 

65) paragrahvi 136
1
 täiendatakse lõikega 1

4
 järgmises sõnastuses: 

„(1
4
) Käesoleva paragrahvi lõike 1

1
 punktides 1 ja 2 nimetatud toimingute tegemisega seotud 

täitekulu sissenõudmiseks koostab maksuhaldur korralduse, milles määrab summa tasumise 

tähtaja ja teeb hoiatuse, et täitekulu tähtajaks tasumata jätmise korral täitmata kohustus 

sundtäidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-des 128–132 sätestatule.“; 

 

66) paragrahvi 154¹ lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, 153
2
“; 

 

67) paragrahvi 155
3
 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „eest“ sõnadega „või teabevahetuse 

takistamise eest muul viisil“; 

 

68) seadust täiendatakse §-dega 168
10 

ja 168
11

 järgmises sõnastuses: 

„§ 168
10

. Avaldavate andmete koosseisu laiendamine 

Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud teiste tasumata kohustuste suuruse ja 

tekkimise aja võib avalikustada nende kohustuste osas, mis on sisse nõutavad 2019. aasta 

1. jaanuari seisuga.“; 

 

§ 168
11

. Maksumenetluse rakendamine 

Käesoleva seaduse 4
1
. peatükis maksumenetlusele kehtestatud sätteid rakendatakse 

menetlustele, mida alustatakse 2019. aasta 1. jaanuaril ja hiljem.“. 

 

§ 2. Avaliku teabe seaduse muutmine 

 

Avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktis 16 asendatakse tekstiosa „maksuvõlgnevuste 

kohta“ tekstiosaga „maksukorralduse seaduse §-s 27 nimetatud andmed“. 

 

§ 3. Kogumispensionide seaduse muutmine 

 

Kogumispensionide seaduse § 11 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises 

sõnastuses: „Maksuteadet ei väljastata elektrooniliselt esitatud deklaratsiooni puhul. 

Maksuhaldur avaldab maksuarvestuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas „e-

maksuamet/e-toll“ ning teavitab kohustuste saabumise tähtpäevast ja võimalusest tutvuda 

maksuarvestusega keskkonnas „e-maksuamet/e-toll“.“. 

 

§ 4. Käibemaksuseaduse muutmine 

 

Käibemaksuseaduse § 26 täiendatakse lõikega 6
1
 järgmises sõnastuses:  

„(6
1
) Maksuhalduril on õigus tasaarvestada tagastusnõue käibemaksugruppi kuuluva ettevõtte 

maksukohustuse ja teiste nõuetega maksukorralduse seaduses sätestatud korras.“. 

 

§ 5. Maksualase teabevahetuse seaduse muutmine 
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Maksualase teabevahetuse seadust täiendatakse §-ga 7
1
 järgmises sõnastuses: 

„§ 7
1
. Teabe kogumise vältimise eesmärgil tehtavad tehingud ja toimingud 

Kui tehingu või toimingu sisust järeldub, et see on tehtud teabe kogumise vältimise eesmärgil, 

ei võeta seda käesoleva seaduse kohaldamisel arvesse.“. 

 

§ 6. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine 

 

Sotsiaalmaksuseaduse § 9 täiendatakse lõikega 6
1
 järgmises sõnastuses: 

„(6
1
) Maksuteadet ei väljastata elektrooniliselt esitatud deklaratsiooni puhul. Maksuhaldur 

avaldab maksuarvestuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas ning teavitab kohustuste 

saabumise tähtpäevast ja võimalusest tutvuda maksuarvestusega e-teenuste keskkonnas 

„e-maksuamet/e-toll“.“. 

 

§ 7. Tulumaksuseaduse muutmine 

 

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 34 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „maksukorralduse seaduse alusel 

tasutud intresse“ tekstiosaga „,välja arvatud maksukohustuslase poolt põhjendatud juhtudel 

parandatud maksudeklaratsiooni alusel tekkivalt maksuvõlalt ja maksukorralduse seaduse § 

111 alusel ajatatud maksuvõlalt pärast maksuvõla tasumise ajakava kinnitamist arvestatud 

intressilt, kui maks ei ole määratud maksuotsusega;“; 

 

2) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Maksu- ja Tolliamet arvutab juurdemaksmisele kuuluva maksusumma (juurdemakse) 

ning saadab maksumaksjale sellekohase kirjaliku maksuteate. Maksuteadet ei väljastata 

elektrooniliselt esitatud deklaratsiooni puhul ning mitteresidendile, välja arvatud § 44 lõikes 

5
2
 nimetatud juhul. Maksuhaldur avaldab maksuarvestuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste 

keskkonnas „e-maksuamet/e-toll“ ning teavitab kohustuste saabumise tähtpäevast ja 

võimalusest tutvuda maksuarvestusega keskkonnas „e-maksuamet/e-toll“.“. 

 

§ 8. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril. 
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