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Arvamus Vabariigi Valitsuse 07. märtsi 2019. a määruse nr 21 
„Maksukohustuslaste registri põhimäärus“ muutmise määruse eelnõu kohta 
 
Lugupeetud Martin Helme! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi Kaubanduskoda) tänab 
Rahandusministeeriumi võimaluse eest avaldada arvamust Vabariigi Valitsuse 07. 
märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus“ muutmise 
määruse eelnõu  (edaspidi eelnõu) kohta.  
 
 
Järgnevalt esitame oma seisukohad eelnõu kohta.  
  
Toetame igati eelnõu eesmärki tõsta maksukuulekust ja suurendada selleläbi maksude 
laekumist, samuti muuta konkurentsikeskkond läbipaistvamaks ning aidata ettevõtjatel 
kiirelt ja mugavalt leida sobivaid äripartnereid, kellega tehinguid sõlmida. 
 
Maksukäitumise hinnangute rakendus hakkab selle kasutajatele genereerima kahte 
tüüpi hinnangut – maksukuulekuse hinnangut ja maksuasjade korrasoleku hinnangut.  
 
Kaubanduskoja hinnangul on selline rakendus väga positiivne ja innovaatiline.  
Maksukäitumise hinnangud võimaldavad ettevõtjal näha ennast maksuhalduri vaatest. 
Maksuasjade korrasoleku hinnang juhib maksumaksja tähelepanu kohustuste täitmises 
esinevatele võimalikele puudustele ja ebakõladele ning võimaldab maksumaksjatel 
seeläbi varakult parandada vead oma maksukäitumises. Näiteks saab maksuhaldur 
maksuasjade korrasoleku raames hinnata, kas ettevõte on deklareerinud nii õige 
maksustamisperioodi kui ka kõik tehtud väljamaksed deklaratsioonil korrektselt, seda 
kas ettevõtlusega mitteseotud kulud ja erisoodustused on õigesti deklareeritud jne. 
 
Samas on koja liikmed toonud välja, et kavandatava hinnangu skaala 1-3 palli on 
tõenäoliselt liiga kitsas. Kuna eesmärk on kujundada hinnang kokku hulgast andmetest, 
milles leidub kaalukamaid ja vähem kaalukaid sisendeid, siis võib tekkida risk, et hinnang  
• hakkab ettevõtteid liiga üldistatult lahterdama  
• tehingupartnerite võrdlemisele suurt lisaväärtust ei loo 
• ka mõned väiksemad eksimused võivad ettevõtte hinnangu kohaselt halva 
maksukäitumisega ettevõtetega samasse kategooriasse liigitada 
 



Ka ettevõtjale tagasiside andmiseks peaks hinnangu skaala olema suurem. Seda 
selleks, et ettevõtja hinnangu põhjal initsieeritud tegevused saaksid järgmisel kuul 
koheselt tagasisidet uue hinnangu paranemise näol. Suure tõenäosusega saab näiteks 
hüpet 2lt 3le 3-palli skaalal näha palju hiljem, kui näiteks 5lt 6le 10-palli skaalal. 
 
Juhul, kui MTA ei tohi oma hinnangut automaatselt ettevõtete ametlikele e-posti 
aadressidele saatma hakata, võiks rakendus siiski anda ettevõttele võimaluse enda 
kohta genereeritud hinnangu automaatseks saatmiseks ettemääratud e-posti aadressile. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Mait Palts 
Peadirektor 
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