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Maksuotsuste avalikustamise ettepanek
Lugupeetud Toomas Tõniste!
Eesti
Kaubandus-Tööstuskoda
(edaspidi:
Kaubanduskoda)
pöördub
Rahandusministeeriumi poole ettepanekuga muuta maksuhalduri poolt tehtud
maksuotsused avalikuks. Selline muudatus annaks nii ettevõtjatele aga ka laiemalt
kõikidele
ühiskonnaliikmetele
paremad võimalused
saada
rohkem
infot
koostööpartnerite ja muude isikute kohta. Lisaks annab maksuotsuste avaldamine
maksukohustuslasele selgitusi ja juhiseid, kuidas oma maksukohustust täita ehk
ühtlustab
praktikat. Maksuotsuste
avaldamine
aitab
seega
suurendada
maksukeskkonna läbipaistvust ning parandada maksukuulekust. Järgnevalt selgitame
oma ettepanekut lähemalt.
Kaubanduskoda teeb ettepaneku lisada maksukorralduse seadusesse säte, mis
kohustab maksuhaldurit avaldama oma veebilehel maksuotsused. Maksuotsuste
avalikustamise põhimõte on mõistlik lisada maksukorralduse seaduse §-i 27, mis
sätestab avalike andmete loetelu. Viidatud sättes on juba täna näiteks kirjas, et
maksuhaldur võib avaldada maksuvõlgade suuruse ja tekkimise aja ning
maksukohustuslase poolt riigile tasutud maksude summa ja tööd tegevate isikute arvu.
Kui Rahandusministeeriumi hinnangul ei ole kõikide maksuotsuste avaldamine mõistlik
ja proportsionaalne meede, siis võib kehtestada teatud tingimused, mille täitmise korral
maksuotsus avaldatakse maksuhalduri veebilehel. Sellisel juhul ei kuulu avaldamisele
kõik maksuotsused, vaid ainult teatud osa neist.
Avaldamisele võiksid kuuluda nö lõplikud maksuotsused ehk maksuotsused, mille
vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg on möödunud vaiet või kaebust esitamata. Lisaks
võib kaaluda tingimuste kehtestamist, kus maksuhaldur avaldab ainult juriidilistele
isikutele esitatud maksuotsused või avalikustatakse maksuotsused, kus tasumisele
kuuluv maksusumma ületab teatud piirmäära. Kui maksuotsus sisaldab ärisaladust või
muud konfidentsiaalset infot, siis võiks maksuotsuse ikkagi avaldada, kuid kaaluda ühe
võimalusena lahendust jätta maksuotsusest välja konfidentsiaalne info. Sama
põhimõte on kirjas näiteks konkurentsiseaduse § 63 lõikes 5, mille kohaselt jätab
Konkurentsiamet avalikustamisele kuuluvate otsuste ja ettekirjutuste tekstist välja
ärisaladused ja muu konfidentsiaalse teabe.
Täna avaldavad mitmed ametid oma veebilehel ettekirjutusi. Näiteks on ettekirjutused
avalikkusele nähtavad Konkurentsiameti, Tarbijakaitseamet, Ravimiameti ja
Põllumajandusameti veebilehel. Maksuotsused on oma sisult samuti ettekirjutused.
Varasemalt on Eestis maksuotsuste mõiste asemel kasutusel olnud maksu määramise

ettekirjutuse mõistet. Seega ei ole maksuotsuste kui ettekirjutuste avaldamine Maksuja Tolliameti veebilehel Eesti õiguskeskkonnas täiesti uus ja ainulaadne nähtus.
Lisaks juhime tähelepanu asjaolule, et kehtiva maksukorralduse seaduse alusel on
võimalik teatud juhul avaldada teatud osa maksuotsusest. Maksukorralduse seaduse §
55 alusel on maksuhalduril õigus maksuotsuse resolutiivosa avaldada ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui maksuotsust ei ole võimalik muul viisil
maksukohustuslasele kätte toimetada. Seega Kaubanduskoja ettepanek laiendab,
mitte ei loo täiesti uut võimalust maksuotsuste avaldamiseks.
Kokkuvõtteks, palume Rahandusministeeriumil algatada maksukorralduse
seaduse muutmise seaduse eelnõu, et täienda maksukorralduse seadust
sättega, mis lubab maksuhalduril avaldada oma veebilehel maksuotsused. Kui
kõikide maksukohustuslastele kättetoimetatud maksuotsuste avaldamine ei ole
Rahandusministeeriumi hinnangul mõistlik, siis võib piirduda teatud
kitsendavatele
tingimustele
vastavate
maksuotsuste
avaldamisega.
Kaubanduskoda on valmis Rahandusministeeriumi esindajatega kohtuma ning
otsima
üheskoos
sobivaimat
lahendust
maksuotsuste
avaldamiseks
maksuhalduri veebilehel.
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