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Pöördumine seoses maksuvõlglaste nimekirja avalikustamisega 
 
Lugupeetud Valdur Laid! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub oma liikmete palvel 
Maksu- ja Tolliameti poole ettepanekuga avaldada Maksu- ja Tolliameti veebilehel ka 
eriolukorra ajal juriidilisest isikust maksuvõlglaste nimekiri koos maksuvõla suurusega. 
 
Kuivõrd viimastel nädalatel sagenesid meie poole pöördumised seoses maksuvõla 
mitteavaldamisega eriolukorra ajal, viisime oma liikmete seas läbi küsitluse, millega 
soovisime teada, kas ettevõtted toetavad eriolukorra ajal maksuvõla info avalikustamist. 
Küsitluse tulemused näitavad, et 73% vastanutest toetab ka eriolukorra ajal maksuvõla 
info avaldamist Maksu- ja Tolliameti veebilehel. Üksnes 17% vastanutest toetab Maksu- 
ja Tolliameti tänast lahendust, kus ei avaldata eriolukorra ajal tekkinud maksuvõlglaste 
nimekirja.  
 
Ettevõtted tõid küsitluses välja, et maksuvõla andmete avaldamine aitab suurendada 
turu läbipaistvust. Maksuvõla päringu uuesti avamine võimaldab ettevõtetel kontrollida 
tehingupartneri, sh uute klientide tausta ja hinnata nende krediidiriski. Hetkel on seda 
väga keeruline teha. Paljud ettevõtted tõstsid esile ka seda, et kui ettevõttel ei ole 
võimalik tutvuda maksuvõla andmetega, siis suureneb risk, et ettevõtete vahel tekib 
ahelvõlgnevusi, mis omakorda avaldab negatiivset mõju ettevõtetele, kel täna on hea 
maksevõime. Lisaks toodi välja, et kui maksuvõla andmed ei ole avalikud, siis võidakse 
makseriski hindamisel aluseks võtta kriisimeetmetest toetust saanud ettevõtete nimekiri, 
mida hakatakse käsitlema kui raskustesse sattunud ettevõtteid. Selle tulemusena võivad 
negatiivsesse nimekirja sattuda ka ettevõtted, kel tegelikkuses ei ole suuri probleeme 
maksevõimega. Vastajaid tõid välja ka selle, et kui maksuvõlglaste infot ei avaldada, siis 
on risk, et kõiki tehingupartnereid koheldakse kui potentsiaalseid maksuvõlglasi ning 
kõigilt küsitakse näiteks ettemaksu. Lisaks tõid ettevõtted välja, et nad ei soovi 
ettemaksu teha maksuvõlglastele, kuid hetkel ei ole võimalik lihtsasti kontrollida, kas 
ettemaksu küsija on maksuvõlglane või mitme. Mitmed ettevõtted kinnitasid ka seda, et 
nad saavad sellest aru, kui varasemalt väga hea maksekäitumisega on sattunud 
eriolukorra ajal ajutiselt raskustesse ning maksuvõla info avaldamine ei katkesta nende 
koostööd. 
 
Ettevõtetel on täna võimalik moodustada e-maksuametis digitempliga tõend võlgade 
puudumise kohta või võlatõend ning esitada see vajadusel tehingupartnerile, kuid seda 
lahendust ei pea küsitlusele vastanud ettevõtted piisavaks ettevõtete tausta 
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kontrollimiseks. Esiteks suurendab maksuvõla tõendi küsimine, moodustamine ja 
tehingupartnerile saatmine mõlema osapoole halduskoormust. Kui ettevõttel on palju 
tehingupartnereid, siis ei ole mõeldav igalt tehingupartnerilt küsida tõendit. Lisaks toodi 
välja, et ühekordsest tõendi küsimisest ei piisa, sest maksuvõla kohta on vaja infot ka 
näiteks nädala või kahe pärast. Ettevõtted tõid välja ka selle, et maksuvõla puudumise 
tõendi küsimine tehingupartnerilt võib vähendada partnerite vahelist usaldust ning panna 
ohtu kliendisuhte. Lisaks ei pruugi kõik ettevõtted olla teadlikud sellise tõendi küsimise 
võimalusest. 
 
Ettevõtete seas läbiviidud küsitluse tulemuste valguses palume Maksu- ja Tolliametil 
avada maksuvõla päring ning avaldada ka need maksuvõlgnevused, mis on tekkinud 
eriolukorra ajal. Ettevõtete tagasiside kinnitab, et maksuvõla info avalikustamisega 
kaasnev kasu on suurem kui avalikustamisega kaasnev negatiivne mõju. 

 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostanud: Marko Udras marko.udras@koda.ee 6040070 

mailto:marko.udras@koda.ee

