
Sisekaitseakadeemia 

Finantskolledž 

 

 

 

Ave Laht  

FS070 

 

 

LOOTUSETUSE JA EBAÕIGLUSE MÕISTED MAKSUVÕLA 

KUSTUTAMISEL 

Lõputöö 

 

 

Juhendaja: Kaidy Saar, 

Maksu- ja Tolliameti maksuvõlgade 

sissenõudmise talituse peaspetsialist 

Kaasjuhendaja: Indrek Saar, MSc 

 

 

 

Tallinn 2010 



2 

 

ANNOTATSIOON 

SISEKAITSEAKADEEMIA 

Kolledž: Finantskolledž 
  

Kuu ja aasta: mai 2010 

Töö pealkiri:  Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla kustutamisel 
  
Töö autor:  Ave Laht Olen nõus oma lõputöö 

kättesaadavaks                      tegemisega 
elektroonilises keskkonnas. 

Lõputöö on kirjutatud teemal „Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla kustutamisel“. 
Töö on kirjutatud eesti keeles ning koosneb 43 leheküljest. Sisuline osa moodustab 36 
lehekülge ja lisad on 7 lehekülge. Lõputöö koostamisel on kasutatud 29 allikat, millele on 
viidatud joonealuselt. Teema on aktuaalne, kuna praegu valitseb maailmas majanduslik 
madalseis, mis tõstatab ka maksuvõlgade kustutamise rohkem päevakorda, sest inimestel 
on suurem tõenäosus makseraskuste tekkele. Seega otsitakse igat võimalikku väljapääsu, 
mis kehva majanduslikku olukorda leevendada suudaks. 
 
Lõputöö eesmärgiks on analüüsida mõistete lootusetus ja ebaõiglus tõlgendamist maksuvõla 
kustutamisel. 
Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade maksuvõla tekke põhjustest; 
2. anda ülevaade maksuvõla lõppemise alustest; 
3. anda ülevaade menetluse põhimõtetest, mis on seotud füüsilise isiku poolt esitatud 

maksuvõla kustutamise taotlusega; 
4. analüüsida maksuvõla kustutamisega seotuid mõisteid lootusetus ja ebaõiglus. 

 
Töö autor tõi välja lootusetuse ja ebaõigluse mõistete laiemad tähendused ning asjaolud, 
mida maksuhaldur maksuvõla objektiivsel kustutamisel peaks jälgima. Siiski ei ole 
väljatoodud olukorrad, mis lootusetuse ja ebaõigluse alla kuuluvad, lõplikud, kuna iga 
sündmus on teineteisest väga erinev. Ammendava loetelu kirja panemine ei oleks korrektne, 
kuna iga situatsiooniga kaasnevad ka täiesti uued ja ettenägematud asjaolud, mida 
arvestama peab. 
Võtmesõnad: maksuvõlg, kaalutlusõigus, võrdne kohtlemine, lootusetus, ebaõiglus 

Keywords: tax debt, discretion right, equality, hopeless tax arrears, injustice 

Säilitamise koht:  

Kaitsmisele lubatud 
Kolledži direktor: 

  
Allkiri: 

Vastab lõputöö nõuetele 
Juhendaja: 

  
Allkiri: 



3 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS............................................................................................................... 4 

1.  MAKSUVÕLA KUSTUTAMISE ÕIGUSLIK RAAMISTIK....................................... 6 

1.1 Maksuvõla tekkimine ja lõppemine.......................................................................... 6 

1.2 Füüsilise isiku maksuvõla kustutamise protsess ..................................................... 14 

2. MAKSUVÕLA KUSTUTAMINE PRAKTIKAS ........................................................ 20 

2.1 Mõiste lootusetus tõlgendamine ............................................................................. 20 

2.2 Mõiste ebaõiglus tõlgendamine.............................................................................. 25 

KOKKUVÕTE................................................................................................................ 30 

SUMMARY.................................................................................................................... 33 

VIIDATUD ALLIKAD................................................................................................... 34 

LISAD ............................................................................................................................ 37 

Lisa 1 .......................................................................................................................... 37 

Lisa 2 .......................................................................................................................... 40 



4 

 

SISSEJUHATUS 

Lõputöö teema valimisel lähtus autor sellest, et mõistete lootusetus ja ebaõiglus tähendus 

on olulised maksuvõlgade põhjendatud kustutamisel ning ka objektiivsuse tagamisel. 

Maksuvõla kustutamise puhul on tegemist kaalutlusõigusega, mis tähendab seda, et 

maksuhalduri ametnikul on õigus otsustada, kas kustutada isiku maksuvõlg või mitte. 

 

Valitud teema on aktuaalne, kuna praegu valitseb maailmas majanduslik madalseis, mis 

tõstatab ka maksuvõlgade kustutamise rohkem päevakorda, sest inimestel on suurem 

tõenäosus makseraskuste tekkele. Seega otsitakse igat võimalikku väljapääsu, mis kehva 

majanduslikku olukorda leevendada suudaks.  

 

Probleem seisneb selles, et seadustes ja õigusaktides ei ole välja toodud maksuvõla 

sissenõudmise lootusetuse ja ebaõigluse mõistete laiemat ja täpsemat tähendust, mistõttu 

võib nende kahe mõiste tõlgendamine maksuhalduri ametnikul olla problemaatiline ning 

kohati raskesti mõistetav, tuues endaga kaasa isikute ebavõrdse kohtlemise. Objektiivsuse 

tagamiseks on oluline välja tuua nende mõistete tõlgendamise põhimõtted ning laiem 

definitsioon. 

 

Lõputöö eesmärgiks on analüüsida mõistete lootusetus ja ebaõiglus tõlgendamist 

maksuvõla kustutamisel. 

 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on käesoleva töö autor püstitanud järgnevad 

uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade maksuvõla tekke põhjustest; 

2. anda ülevaade maksuvõla lõppemise alustest; 

3. anda ülevaade menetluse põhimõtetest, mis on seotud füüsilise isiku poolt esitatud 

maksuvõla kustutamise taotlusega; 

4. analüüsida maksuvõla kustutamisega seotuid mõisteid lootusetus ja ebaõiglus. 

 

Töö eesmärgi saavutamiseks kasutab autor dokumentide ja õigusaktide analüüsi. 

Informatsiooni kogub töö autor ka intervjuu käigus. 

 



5 

 

Autor kasutab allikatena põhiliselt maksukorralduse seadust, maksuvõla mahakandmise ja 

kustutamise korda ning muid õigusakte, maksukorralduse seaduse seletuskirja, 

kohtulahendeid ning erialast kirjandust. 

 

Lõputöö on jagatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis annab töö autor ülevaate 

maksuvõlgadest üldiselt. Sellest, millised on maksuvõla tekke levinuimad viisid ja 

maksukohustuse lõppemise erinevad alused. Samuti antakse ülevaade füüsilise isiku 

maksuvõla taotlusega seotud põhimõtetest. 

 

Teises peatükis keskendub lõputöö autor lootusetuse ja ebaõigluse teemale, millega seoses 

analüüsitakse nende kahe mõiste tähendust ning tõlgendamise põhimõtteid, mida 

maksuvõlgade kustutamisel võiks jälgida. Autor toob välja erinevaid olukordi, mis 

klassifitseeruvad vastavalt kas lootusetu või ebaõiglase olukorra alla. 
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1.  MAKSUVÕLA KUSTUTAMISE ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

1.1 Maksuvõla tekkimine ja lõppemine 

Eestis on riiklike maksude haldur Maksu- ja Tolliamet, kelle ülesannete hulka kuulub ka 

maksuvõlgade sissenõudmine, maksuvõlgade tasumise ajatamine ning mahakandmine ja 

kustutamine.1 

 

Maksuvõlg tekib juhul, kui maksukohustuslane on tähtpäevaks jätnud tasumata 

maksusumma (sealhulgas tollimaksusumma). Tasumata maksusummaga kaasnevad ka 

intressid, mida hakatakse arvestama tasumise tähtpäevale järgnevast päevast. Seega on 

maksuvõlaks nii tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma kui ka sellelt maksusummalt 

arvestatud intress.2 

 

Maksukorralduse seaduse järgi on maksuvõlgade info avalik, see tähendab, et iga isik, kes 

soovib kas juriidilise või füüsilise isiku maksuvõlgade kohta infot, on ligipääs lihtpäringute 

süsteemi, mille kaudu maksuvõlgade suurust teada saab.3 Maksuvõla avalikustamise juures 

on ka omad tingimused. Nimelt on maksuhalduri poolt maksuvõla määramise korral 

maksuvõla suuruse avalikustamine lubatud pärast maksuotsuse või vastutusotsuse täitmise 

tähtpäeva saabumist.4 

 

Olukorras, kus isik soovib väljastatud maksuotsust või vastutusotsust vaidlustada, tehakse 

avaldatud maksuvõla juurde sellekohane märge. Kui maksukohustuslane on kohtusse 

esitanud kaebuse, siis tehakse maksuvõla juurde vastav tähistus ainult maksumaksja 

                                                
1 Maksu- ja Tolliameti põhimäärus, 06.10.2008, jõustunud 01.12.2008 – RTL 2008, 84, 1168...RTL 2010, 4, 
65, § 7 p 3. 
2 Maksukorralduse seadus, 20.02.2002, jõustunud 1.07.2002 – RT I 2002, 26, 150...RT I 2009, 62, 405, § 32. 
3 Maksu- ja Tolliamet, “Maksuvõlglaste otsing”, <www.emta.ee> (06.04.2010) 
4 Maksukorralduse seaduse § 27 lg 1 p 4. 
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taotlusel või juhul, kui maksuhaldur on mingisugusel muul viisil kaebuse esitamisest teada 

saanud.5 

 

Maksuvõla teke võib olla põhjustatud mitmest erinevast asjaolust ning võib tekkida nii 

füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel. Maksuvõlg võib tekkida olukorras, kus 

maksukohustuslane deklareerib teatud maksu, kuid mingil põhjusel jätab selle määratud 

tähtpäevaks tasumata. Samuti võib võlg tekkida juhul, kui isikule väljastatakse Maksu- ja 

Tolliameti poolt maksuteade (Eestis levinuim maksuteade on maamaksu kohta), kuid 

sellega seoses tekkinud maksukohustus jäetakse maksukohustuslase poolt täitmata. Maksu- 

ja Tolliamet võib ka maksumaksjale teostatud kontrolli käigus määrata teatud summas 

maksu, mille isik eelnevalt on jätnud deklareerimata ja sellest tulenevalt ka tasumata.6 

 

Maksuvõla tasumiseks teeb riiklike maksude haldur isikule korralduse maksuvõla 

tasumiseks koos sundtäitmishoiatusega. Maksuvõla tasumise korralduse tegemises 

väljendub maksuvõla suuruse kindlaks määramine, millega seoses tuleb arvestada 

asjaolusid, et õigeaegselt tasumata deklareeritud maksusumma ja maksuvõla suurus on 

erinevad, kuna võla suurust mõjutavad mitmed erinevad tegurid (mille hulka võib lugeda 

näiteks maksuvõla ühe osa aegumist, deklareeritud maksusumma osalist tasumist, 

maksudeklaratsiooni koostamist arvutusveaga).7 

 

Maksuvõlg hõlmab erinevaid makse ja maksustamisperioode ning sellelt võlalt arvestatud 

intresside puhul on oluline võtta arvesse maksustamisperioodide lõikes maksuvõla 

kujunemist ja muutuvat intressimäära. Vastava korralduse tegemisel peab maksuhaldur 

kontrollima üle isiku maksudeklaratsiooni alusel ettekirjutuse vormilist õigsust ning isiku 

maksulaekumisi.8 

 

 

                                                
5 Maksukorralduse seaduse § 27 lg 2. 
6Riigikontroll, “Maksu- ja Tolliameti tegevus maksuvõlgade menetlemisel ja sissenõudmisel” (2009), 
<www.riigikontroll.ee/> (15.03.2010) 
7 Martin Huberg ja Lasse Lehis, Riigikohtu lahendid maksuasjades: kommentaarid (Tartu: Casus, 2002), lk 
195. 
8 Ibid. 
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Seega on oluline, et maksuhaldur enda tehtud korraldust maksuvõlgade tasumiseks 

põhjendaks (motiveeriks) kas vastavate viidetega seaduste sätetele või mõnel muul sobival 

viisil, et ettekirjutus oleks hiljem nii maksumaksja kui ka kohtu poolt kontrollitav.9 

 

Erinevatel maksudel on erinevad tasumise tähtajad, mis määratakse seaduse alusel 

vastavalt isikutele ning maksude liikidele. Maksude tasumise kord ja vastav tähtpäev 

kuuluvad maksukohustust täpsustavate tingimuste alla.10 

 

Maksude tasumise kord seisneb maksude maksmises või nende kinnipidamises. Olukorras, 

kus makse peetakse mõne isiku poolt kinni, loetakse maksukohustus maksumaksja (isik, 

kellelt maksu kinni peeti) poolt täidetuks ning summa edasise ülekandmise eest vastutab 

juba maksude kinnipidaja.11 Juhul, kui maksumaksja või maksu kinnipidaja jätab talle 

määratud maksud tähtajaks tasumata, toimub nende sundkorras määramine ja 

sissenõudmine maksukorralduse seaduse sätete alusel, koos nendest tulenevate 

tagajärgedega, milleks võivad näiteks olla intressid ja trahvid.12 

 

Maksuvõla teke on veidi kergem juriidilistel isikutel, kuna nad tasuvad makse teisiti kui 

eraisikud. Nimelt peavad äriühingud täitma enda maksukohustusi mitu korda aastas. Kuigi 

füüsilistele isikutele on samuti määratud makse rohkem kui vaid kord aastas (näiteks 

maamaks, kui maksukohustus ületab 1000 krooni), siis ülejäänud riiklikud maksud 

(tulumaks, töötuskindlustuse makse) peetakse töötavatel isikutel nende palgast kinni.13 

 

Eraisikutel on seega maksude tasumine veidi lihtsamaks tehtud ning maksude tasumise 

kohustus füüsiliste isikute eest võtab tööandja enda peale. Seetõttu on 

ettevõtjate/tööandjate puhul hädavajalik korrektne ja õige finantsarvestus vältimaks 

võimalust maksuvõlgade tekkele, kuna võlad võivad firma viia tõsiste 

likviidsusprobleemideni ja makseraskusteni, mis omakorda loovad soodsa pinnase pankroti 

tekkele.14 

                                                
9 Huberg, Lehis, Riigikohtu lahendid maksuasjades: kommentaarid,supra nota 7, lk 195. 
10 Lasse Lehis, „Maksu mõistest Eesti õiguskorras“ Juridica (1998), nr 9, 434-443. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 M. James, “Tax Arrears – What You Need to Know”, <ezinearticles.com/?Tax-Arrears---What-You-Need-
to-Know&id=2417484> (15.03.2010) 
14 Ibid. 
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Maksumaksja maksuvõla tasumise kohustus võib tekkida ka kolmandal isikul. Sellist 

kohustuse tekkimist nimetatakse vastutusotsuseks.15 Kolmanda isiku vastutus võõra 

maksukohustuse eest võib tekkida isikul, kes on ettevõtte või selle osa üle andnud 

olukorras, kus ettevõttel on peal maksuvõla nõue. See tähendab, et antud isik vastutab 

solidaarselt maksuvõla eest koos ettevõtte omandajaga.16 

 

Täisühingu ja usaldusühingu täisosanikud vastutavad ühingu maksuvõla tasumise eest 

solidaarselt kogu oma varaga (kohustuse täitmiseks on lubatud nõuda ainult raha).17 Isik, 

kes saab täisühingu osanikuks, vastutab ka nende ühingu kohustustuste eest, mis on 

tekkinud enne tema osanikuks saamist. Täisühingu endine osanik vastutab solidaarselt 

teiste osanikega nende kohustuste eest, mis on tekkinud, enne tema lahkumist või 

äriregistrisse väljaarvamise kannet.18 

 

Kolmas isik võib endale ka lepinguga võtta vastutuse maksukohustuslase rahaliste 

kohustuste täitmise eest. Lepinguline vastutus ei võta maksuhaldurilt siiski õigust esitada 

nõuet maksukohustuslase vastu, kellel seaduse alusel tekib maksukohustus ning ei anna 

maksuhaldurile õigust loobuda maksuvõla sissenõudmisest maksukohustuslaselt.19 

 

Juhul, kui maksumaksjal on seaduslik esindaja, tegevjuht või vara valitseja ning esindaja 

rikub tahtlikult või raskest hooletusest isiku rahalisi kohustusi, vastutab ta seetõttu 

solidaarselt maksumaksjaga tekkinud maksuvõla eest.20 Isikul, kes on toime pannud 

maksualase kuriteo ja on ka selles süüdi mõistetud, tekib solidaarne vastutus tema poolt 

toime pandud kuriteo tagajärjel tekkinud maksuvõla eest maksukohustuslasega.21 

 

Olukorras, kus maksumaksja temale määratud maksukohustust ära ei tasu, on maksuhaldur 

kohustatud sisse nõudma isikult tasumata maksuvõla. Maksuvõla sundtäitmine on lubatud, 

                                                
15 Maksukorralduse seaduse § 96 lg 1. 
16 Ibid § 38 lg 1. 
17 Äriseadustik¹, 15.02.1995, jõustunud 01.09.1995 – RT I 1995, 26-28, 355...RT I 2010, 9, 41, § 101 lg 1 ja 
lg 2. 
18 Ibid § 102 lg1 ja lg 2. 
19 Maksukorralduse seaduse § 42 lg 1 ja lg 2. 
20 Ibid § 40. 
21 Ibid § 41. 
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kui kohustuse täitmise tähtpäev on saabunud, nõue on muutunud sissenõutavaks ja vastav 

haldusakt, mis sisaldab nõuet, on maksukohustuslasele teatavaks tehtud.22 

 

Eelmainitud tingimus annab seega isikule eelkõige võimaluse tasuda esmalt maksusumma 

vabatahtlikult. Ehk maksuhaldur annab isikule enne sundtäitmise algatamist võimaluse 

tasuda isiku maksuvõlg ilma mingisuguste sanktsioonideta. Seetõttu väljastataksegi isikule 

enne vastav korraldus, mis näitab ära isiku maksukohustuse suuruse ning tasumise tähtaja. 

 

Vabatahtlikult maksukohustuse tasumata jätmise korral maksuhalduri kohustus maksuvõlg 

sisse nõuda on maksudistsipliini seisukohast väga oluline, kuna seda mitte tehes muutuks 

maksukohustuse täitmine vabatahtlikuks. Enda maksukohustust mitte-tasudes tekiks 

maksuvõlgnikel karistamatuse tunne, mis tooks endaga kaasa olukorra, kus isikud on 

veendumuses, et nende tegudele tagajärgi ei kaasne ja sanktsioone ei kohaldata. Samuti on 

siinkohal oluline jällegi maksumaksjate võrdne kohtlemine, et ei tekiks võimalust 

olukorraks, kus ka maksukohustuslane, kes üldiselt tasub enda kohustusi tähtpäevaks, 

jätaks enda maksusummad tasumata. Kõigile sarnases olukorras isikutele tuleb ka 

sundtäitmist kohaldada, erandeid tegemata.23 

 

Maksuhaldur nõuab isikult sisse esmajärjekorras maksusumma ning seejärel intressi. Kui 

rahast, mis on saadud sundtäitmise tulemusel, ei piisa kõigi maksunõuete rahuldamiseks, 

arvestatakse laekunud summad erinevate maksude katteks (nõuete rahuldamise järjekord 

on sätestatud seadusega).24 

 

Riiklik maksuvõlg võib tekkida ka valla-või linnaasutustel ning sellisel juhul võib samuti 

riiklike maksude haldur pöörata nõude sundtäitmisele. Riigiasutuse maksuvõla puhul 

pöördub maksuhaldur asja lahendamiseks asutuse üle teenistuslikku järelvalvet teostava 

haldusorgani poole.25 

 

Sundtäitmist ei saa rakendada, kui maksuvõlg on ajatatud, kustutatud või mõnel muul 

alusel lõppenud. Maksuhalduril on õigus ka loobuda sundtäitmisest juhul, kui 
                                                
22 Maksukorralduse seaduse §  128 lg 1 ja lg 2 p 1-2 
23Rahandusministeerium, “Maksukorralduse seaduse seletuskiri” (2009), <www.fin.ee/maksundus> 
05.04.2010 
24 Maksukorralduse seaduse § 128 lg 5. 
25 Ibid § 128 lg 7. 
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sundtäitmisega seotud kulud ületavad nõutavat summat või selle summa sissenõudmine 

oleks lootusetu maksukohustuslase maksejõuetuse tõttu.26 

 

Eestis võib maksukohustus lõppeda tasumisega, tasaarvestamisega, aegumisega, 

tagastusnõude täitmisega, maksuvõla kustutamisega ja muudel seaduses sätestatud 

juhtudel.27 Kui isikul on raskusi maksuvõla tasumisega, on tal võimalus enda maksuvõlg 

ajatada või teatud tingimustel taotleda maksuvõla kustutamist. 

 

Maksukohustuse lõppemine muudel juhtudel võib kaasneda näiteks juriidilise isiku 

äriregistrist kustutamisega. Võib tekkida olukord, kus äriühingu vastu algatatakse 

pankrotimenetlus ja see lõpetatakse pankroti raugemise tõttu ning seeläbi kustutakse 

äriühing vastavast registrist, kuid ettevõttel jäi tasumata suures summas maksuvõlga. 

Sellisel juhul võib maksuhaldur teha vastutusotsuse enne isiku äriregistrist kustutamist, 

millega kohustatakse tasuma ettevõtte maksuvõlg juhatuse liikmel.28 

 

Maksuhaldur peab aga kontrollima, et vastutusotsus on tehtud enne juriidilise isiku 

äriregistrist kustutamist, kuna vastavat haldusakti ei ole lubatud välja anda pärast juriidilise 

isiku kustutamist, sest sellisel juhul on isik juba kaotanud enda õigusvõime. Riigikohus on 

leidnud, et juriidilise isiku õigusvõime lõppemisega lõpevad ka tema maksukohustused. 

Seega ei saa teha vastutusotsust ning nõuda sisse võlga isikult, kui puudub selleks alus ehk 

kehtiv maksuvõlg.29 

 

Maksuvõlg võib lõppeda ka kustutamisega. Üks kustutamise alustest on olukord, kus 

riiklike maksude haldur võib maksuvõla kustutada pankrotimenetluses kompromissi 

tegemiseks. Kompromissettepanekuga nõustumise korral teeb maksuhalduri ametnik 

maksuvõla kustutamise otsuse, mis jõustub kompromissi kinnitamise päeval. Kompromiss 

on võlgniku ja võlausaldaja (käesolevas kontekstis maksuhalduri ja maksumaksja) vaheline 

                                                
26 Maksukorralduse seaduse § 128 lg 8. 
27 Ibid § 31 lg 3. 
28 Katrin Tasamäe kassatsioonikaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3.juuni 2009.a otsuse peale haldusasjas nr 3-
08-1515 kaebuses Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 20.juuni 2008.a vastutusotsuse nr 13-
1/583 tühistamise nõudes, nr 3-3-1-75-09, Riigikohtu halduskolleegium, kohtuotsus, 04.12.2009. 
29 Riigikohtu halduskolleegiumi 2009.a kohtuotsus lahendis 3-3-1-75-09, ibid. 
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kokkulepe võlgade tasumise kohta, milles sätestatakse võlgade vähendamine või nende 

tasumise tähtaja pikendamine.30 

 

On võimalik teha ka kompromiss, millega intressid kustutakse ja maksusumma tasumine 

toimub ajatamisgraafiku alusel. Kompromissettepaneku poolt võib hääletada juhul, kui 

maksuvõlgade kustutamise kohta on tehtud otsus, mis hakkab kehtima kompromissi 

kinnitamise päevast.31 

 

Kompromiss tehakse pärast pankroti väljakuulutamist võlgniku või maksuhalduri 

ettepanekul. Võlausaldajate üldkoosolek või pankrotitoimkond võib pankrotihaldurile anda 

ülesandeks välja töötada kompromissettepanek, milles määratakse, millises ulatuses ja 

millise tähtaja jooksul võlgnik enda võlad tasub.32 Kompromissotsus tehakse 

võlausaldajate üldkoosoleku poolt ning selle kinnitajaks on kohus, kes annab selle 

sündmuse kohta ka määruse.33 Kompromissettepanekus tuleb tõendada, et võlgnik suudab 

õigeks ajaks kompromissettepanekus nimetatud võlad tasuda.34 

 

Juhul, kui võlgnik tegeleb majandus- ja kutsetegevusega, tuleb ettepanekule lisada 

majandus- või kutsetegevuse jätkamiseks kava ja ettevõtte puhul tervendamiskava. 

Kompromiss tehakse võlausaldajate üldkoosolekul kõigi võlgniku vastu suunatud nõuete 

kohta, mis olid tekkinud kompromissi tegemise ajaks.35 

 

Pärast kompromissotsuse tegemist on pankrotihaldur kohustatud esitama vastava otsuse 

kohtule kinnitamiseks. Kompromissi kinnitamise määrusega lõpetab kohus 

pankrotimenetluse ja võlgnik saab tagasi õiguse enda vara valitseda ning vara müük 

lõpetatakse. Pankrotihalduri- ja toimkonna ülesandeks jääb järelvalve teostamine 

kompromissi täitmise üle ning haldur on kohustatud igal aastal esitama aruande selle 

täitmise kohta.36 

 

                                                
30 Pankrotiseadus, 22.01.2003, jõustunud 01.01.2004 – RT I 2003, 17, 95...RT I 2009, 68, 463. 
31 Rahandusministeerium, “Maksukorralduse seaduse seletuskiri”, supra nota 23, § 114. 
32Justiitsministeerium, “Olulised mõisted pankrotimenetluses (2)” (2009), <www.just.ee/40563> 
(27.03.2010) 
33 Pankrotiseaduse § 178 lg 3. 
34 Ibid 
35 Justiitsministeerium, “Olulised mõisted pankrotimenetluses (2)” (2009), supra nota 32. 
36 Ibid. 
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Kui ilmneb asjaolu, et võlgnik ei suuda kompromissis kokkulepitud tingimusi täita, siis on 

pankrotihalduril ja võlausaldajatel õigus taotleda kohtult kompromissi tühistamist. 

Kompromissi tühistamise korral taastatakse pankrotimenetlus ning võlausaldajatel, kelle 

nõue kompromissiga vähenes, taastub esialgne nõude suurus. Kompromiss lõpeb tähtaja 

möödumisel siis, kui selle tühistamiseks puuduvad alused.37 

 

Isikud, kellele kompromissettepanek tehakse, peavad vastama teatud tingimustele. Kuna 

tegemist on pankrotimenetluses tehtava kompromissettepanekuga, siis näitab see, et isik on 

püsivas makseraskuses. Selleks, et liigitada isikud nende hulka, kellel maksuvõlg 

kompromissettepaneku käigus täielikult või osaliselt kustutatakse, on vaja kindlaks teha 

isiku maksejõuetus.38 

 

Maksuhalduril tuleks kontrollida seda, kas oleks kasulikum, kustutada isiku maksuvõlg, 

kuna selle sissenõudmine läheks kulukamaks ning ressurssi nõudvamaks kui selle 

kustutamine, kas isiku maksejõuetus on püsiv või kõigest ajutine (kas on olemas tõenäosus, 

et isik tasub maksuvõla hiljem tulevikus). Sellisel juhul, kui maksuvõla sissenõudmine 

läheks liiga kulukaks või isiku maksejõuetus on püsiv, on maksuhalduri jaoks kasulikum 

isiku maksuvõlg kustutada.39 

 

Käesoleva töö autor on seisukohal, et maksuhaldur peaks enda tööülesannete- ja kohustuste 

täitmisel olema efektiivne ning riigile kasutoov, kuid samas arvestama isikute 

kõikvõimalike õigustega neid mitte-rikkudes. Seetõttu ongi oluline maksuhalduri 

suutlikkus adekvaatselt hinnata võlgniku majanduslikku olukorda ning võimekus lähtuvalt 

maksumaksja sissetulekutest ja vajalikest väljaminekutest teha mõistlik otsus, mis oleks 

kasulik mõlemale poolele. Olukorras, kus isik ei ole võimeline enda maksukohustusi 

tasuma, kuid maksuhaldur järjepidevalt talle survet avaldaks, tooks kaasa endaga 

tõenäoliselt rohkem haldus- ja ressursikulusid kui sissenõudmisest tulenevaid 

maksutulusid. 

 

 

                                                
37 Justiitsministeerium, “Olulised mõisted pankrotimenetluses (2)” (2009), supra nota 32. 
38Tax Debt Help, “Offer in Compromise Requirements to Qualify”, <www.taxdebthelp.com/tax-
settlement/offer-in-compromise/requirements-to-qualify> 15.03.2010 
39 Ibid. 
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1.2 Füüsilise isiku maksuvõla kustutamise protsess 

Maksumaksjatel võib tekkida probleeme enda maksukohustuste tasumisega ning sellega 

seoses on antud neile õigus taotleda maksuhaldurilt maksuvõla kustutamist. Maksuvõla 

kustutamise taotlust on õigus teha nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel, kuid antud 

alapeatükis keskendutakse füüsilise isiku poolt esitatud taotlusele, kuna juriidilistele 

isikutele on antud võimalus enda maksuvõla kustutamise taotluseks vaid juhul, kui 

maksuvõla teke on tingitud ebaõiglasest olukorrast. 

 

Füüsilise isiku poolt esitatud maksuvõla kustutamise taotluse puhul on vajalikeks 

tingimusteks, et maksumaksjalt on maksuvõla sissenõudmine lootusetu või see oleks 

ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude, sealhulgas vääramatu jõu 

tõttu.40  

 

Nendele tingimustele vastavuse kontrollimisel on maksuhalduri ametnikul õigus nõuda 

vajalike dokumentide esitamist, mis tõendavad vastavate sündmuste asetleidmist. Juhul, 

kui sündmused on põhjendatud, võib maksuhaldur teha otsuse 30 päeva jooksul alates 

dokumentide esitamise päevast.41 

 

Füüsiline isik peab maksuvõla kustutamise taotluses, mis on esitatud võla sissenõudmise 

lootusetuse tõttu, tooma välja põhjenduse, miks ta ei ole suuteline võlga tasuma, peab 

näitama kõik andmed taotleja omandi ja valduses oleva vara, varaliste kohustuste ja 

õiguste kohta. Tuleb tõendada, et maksuvõla täieliku tasumise korral ei ole isik enam 

suuteline ennast ega ülalpeetavaid üleval pidama ning seeläbi võib sattuda suurtesse 

majanduslikesse raskustesse.42 

 

Järelikult võib öelda, et kui isikul on varaliste kohustustega ja maksuvõlgadega võrreldes 

piisavalt vara, mida saaks realiseerida ning kasutada ära enda maksekohustuste tasumiseks, 

siis on isikul võimalik vältida enda majanduslikesse raskustesse sattumist. Näitena võib 

tuua olukorra, kus võlgnikul on mitu väärtuslikku sõiduvahendit või kinnisvara, mida võiks 

                                                
40 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord, 02.05.2002, jõustunud 01.07.2002 – RTL 2002, 56, 
834...RTL 2008, 105, 1505, § 5. 
41 Ibid § 5. 
42 Ibid. 
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rahaliselt realiseerida selleks, et tasuda ära enda võlad ja see ei muudaks oluliselt isiku 

elukvaliteeti, majanduslikku olukorda ning seeläbi ei ohustaks ka isiku eksistentsi. 

 

Maksuhaldur peab isiku taotluse läbi vaatama ja selle kohta tegema motiveeritud otsuse 30 

päeva jooksul taotluse saamisest arvates, lisadokumentide esitamise vajalikkuse puhul 30 

päeva dokumentide esitamisest arvates. Antud otsuse peab allkirjastama maksuhalduri juht 

või tema asetäitja. Kui maksuhalduri hinnangul isiku varaline seisund võimaldab osa 

maksuvõlast tagasi maksta, siis on maksuhalduril õigus rahuldada taotlus osaliselt ning 

teha isikule ettepanek ülejäänud maksuvõla ajatamiseks.43 

 

Isik võib teha maksuvõla kustutamiseks ka taotluse sissenõudmise ebaõigluse tõttu (see 

rahandusministri 2002.a määrusega nr 61 sätestatud võimalus kehtib ka juriidilistele 

isikutele). Taotluses tuleb esitada asjaolud, mis ei tulene seaduses teiste sarnaste 

maksukohustuslaste kohta sätestatust, vaid seavad isiku konkreetses situatsioonis teiste 

maksukohustuslastega võrreldes ebaõiglasesse olukorda.44 

 

Maksumaksjal tuleb tõendada, et ebaõiglasesse olukorda sattumine ei sõltunud vastava 

isiku tahtest ning asjaolud ei olnud välditavad, mistõttu ei ole maksuvõla kustutamise 

taotlejal neid asjaolusid võimalik kõrvaldada. Isik peab maksuhaldurile esitama kõik 

temale teadaolevad tõendid, k.a need, mida ei ole võimalik esitada, kuid millele on ligipääs 

maksuhalduri ametnikel endal. Taotleja peab ka kinnitama ja esitama andmed selle kohta, 

et ta on asjaga seoses käitunud ja toiminud vastavalt kehtivatele seadustele. Taotluse kohta 

teeb maksuhaldur motiveeritud otsuse.45 

 

Siinpuhul on tegemist maksuhalduri diskretsiooniotsusega ning põhjendatud otsus mängib 

maksumaksja seisukohalt olulist rolli. Juhul, kui isiku maksuvõla kustutamise taotlus 

jäetakse rahuldamata, siis peab isikul olema võimalik sealt välja lugeda, millistel põhjustel 

tema taotlus ei sobinud maksuvõla kustutamisele tema olukorraga seoses. Samuti peab 

olema see põhjendatud seetõttu, et kohtul oleks võimalik hilisemalt haldusakti õigsust 

kontrollida. 

 

                                                
43 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise korra § 5¹. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Diskretsiooniõigus ehk kaalutlusõigus on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda 

mingisuguse otsuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel. Diskretsiooniõigust 

tuleb teostada kooskõlas volituste piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning üldiselt õiguse 

põhimõtetega, sealjuures arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve.46 

Seega annab maksuhaldurile kaalutlusõigust andev norm ka volituste täpse ulatuse ja piirid 

ning nende ületamine on lubamatu.47 

 

Kaalutlusõiguse andmine toimub eesmärgistatud tegevusena ning konkreetse eesmärgi 

leiab erinevatest allikatest – seaduse üldisest eesmärgist või konkreetse normi eesmärgist 

tuletatuna, lähtudes isikute huvist. Õiguse üldpõhimõtete järgimise juures on oluline 

arvestada ka teiste siduvate põhimõtetega, milleks kõige olulisem maksuvõla kustutamise 

puhul on isikute võrdne kohtlemine.48 

 

Põhjendatud huvide kaalumine seisneb selles, et lisaks seadusest tulenevatele 

kriteeriumitele ning piiridele, tuleb maksuhalduril otsuse tegemisel arvestada ka reaalse 

olukorraga ning taotleja isikuga, samuti teiste isikute huvidega.49 Maksuhaldur peab 

meeles pidama, et maksuvõlgade kustutamisega peab ta looma õiglust ning likvideerima 

ebaõiglust. 

 

Kaalutlusõigust võib esineda olukordades, kus seadusandja on pidanud tunnistama, et 

parim ja õiglaseim üksikjuhtumi lahendamine on võimalik ainult haldusorgani 

sekkumisega. Diskretsiooniõiguse teostamine seisneb üksikjuhtumis esinevate asjaolude 

detailses hindamises ja hindamistulemuste põhjal konkreetse ning argumenteeritud otsuse 

tegemises.50 Seega maksuhalduri haldusakt, millega on rikutud kaalutlusõiguse teostamise 

põhimõtteid (näiteks on rikutud volitusi jms), on vastuolus seadusega. 

 

Kaalutlusõigusega on tihedalt seotud ühetaolise maksustamise põhimõte, mis tuleneb 

põhiseaduse sättest ja mille kohaselt on seaduse ees kõik võrdsed. Siinkohal võib tuua 

                                                
46 Haldusmenetluse seadus, 06.06.2001, jõustunud 01.01.2002 – RT I 2001, 58, 354…RT I 2009, 27, 164, § 
4. 
47Sotsiaalministeerium, “Kaalutlusõigus haldusmenetluses”, Sotsiaaltöö, 2003, nr 4, 
<www.sm.ee/meie/valjaanded/sotsiaaltoo-ajakiri.html> (25.03.2010) 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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mõningaid näiteid teistest riikidest, kus on ühetaolise maksustamise põhimõte ära märgitud 

ka põhiseaduse maksude kehtestamist puudutavates sätetes. Näiteks Luksemburgi 

põhiseaduse artikli 101 kohaselt ei tohi maksustamisel olla mingisuguseid privileege ning 

maksusoodustuste andmine on lubatud vaid seadusega. Maksusüsteem peab olema õiglane 

ning rajanema võrdsusel ja progressioonil.51 

 

Ühetaolise maksustamise põhimõte seisneb seaduse üldkehtivuses, kõikide subjektide 

võrdses kohtlemises. See tähendab, et võrdsus peab olema tagatud nii formaalses 

(maksuseaduste rakendamise korral) kui ka materiaalses maksuõiguses (peab sisalduma 

maksuseadustes).52 

 

Võrdsetes tingimustes olevate isikute erinev maksustamine või neile soodustuste andmine 

vaid mõnele kategooriale isikutest on keelatud.53 Järeldus on see, et maksuhaldur ei tohi 

rikkuda võrdsuspõhimõtet eristades isikuid näiteks soo, seisuse või religioosse kuuluvuse 

järgi. 

 

Kuigi maksuhaldur peab järgima ühetaolise maksustamise põhimõtteid, tuleb ette ka 

olukordi, kus sellest põhimõttest kõrvale kaldumine on vältimatu, kuid seda tuleb teha 

eesmärgil taastada õiglus ning isikute võrdne kohtlemine. Kõrvalekalle ühetaolise 

maksustamise põhimõttest võib toimuda olukordades, kus praktika huvides on kasulikum 

ning vajalik mõningate normide lihtsustamine ja ühtlustamine.54 

 

Igapäevaelus puudutab maksude tasumine väga suurt hulka isikuid ning maksumenetlus 

sisaldab massiliselt sarnaseid situatsioone. Seetõttu on asjaajamise lihtsustamiseks 

kehtestatud näiteks alampiirid, millest väiksemaid maksusummasid sisse ei nõuta, 

võimaldatakse teatud summades teha mahaarvamisi (sõltumata tegelikest kulutustest) ning 

kehtivad mitmed objektiivsed maksuvabastused- ja soodustused. Kõik eelnevalt nimetatud 

lihtsustused, mis on tehtud praktika ja efektiivse töö huvides, kujutavad endast 

kõrvalekallet ühetaolise maksustamise põhimõttest.55 

 
                                                
51 Lasse Lehis, “Maksuõiguse üldpõhimõtted” Juridica (1999), nr 5, 239-253. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Üldine maksuvabastus ei ole siiski sünonüüm üksikjuhtudel kohaldatava vabastuse või 

maksuvõla kustutamisega. Maksuvõla kustutamise korral on tegemist halduse üksikaktiga, 

millega erandjuhtudel kustutakse isiku maksuvõlg. See tähendab, et enne haldusakti 

väljaandmist on isik võrdne teiste maksumaksjatega (tema maksukohustis kehtib võrdselt 

teiste maksumaksjatega).56 

 

Maksuvõla kustutamist teoorias eristatakse kahel motiivil. Esimeseks motiiviks on 

subjektiivse ebaõigluse motiiv – isiku eksistentsi ohustamise motiivil toimiv tegutsemine 

(kui isiku keskmist sissetulekut arvestades, oleks võla sissenõudmine liiga lootusetu ja 

ebaõiglane, ning maksuvõlga oleks võimatu tasuda, seaks see ohtu nii tema kui ka 

ülalpeetavate eksistentsi). Isikul peab olema kindlus, et maksuhaldur hiljem oma otsust ei 

muudaks (nt asjaga hakkaks tegelema teine ametnik) ning sellisel juhul tuleb väljastada 

haldusakt, mille tulemusena isikul maksukohustus lõpeb.57 

 

Teiseks motiiviks on objektiivse ebaõigluse motiiv – maksu sissenõudmine rikuks isiku 

põhiõiguseid (siia alla kuulub eelkõige võrdne kohtlemine). Kustutamise võimalus on 

selleks, et taastada õiglus erandlikes situatsioonides, mida seaduseandja ei ole osanud ette 

näha. Sellisel juhul vabastatakse isik maksuvõla tasumisest ka siis, kui ta on võimeline 

seda tasuma, kuid võrreldes teiste maksumaksjatega oleks tema olukorras maksu nõudmine 

ebavõrdne.58 

 

Maksuvõla kustutamine ei tähenda siiski seda, et juhul, kui maksuhaldur teeks võla 

kustutamise otsuse seadusevastaselt (näiteks juhul, kui otsus tehakse altkäemaksu tõttu 

isikule, kelle majanduslik olukord tegelikult oleks võimaldanud võla tasumist), et 

maksuvõla sissenõudmine muutuks võimatuks. Vastavalt haldusmenetluse seadusele võib 

õigusvastase haldusakti kehtetuks tunnistada tagasiulatuvalt (kuna nõue on kustutamise 

tõttu lõppenud) ning nõue tuleb uuesti sissenõudmiseks taastada.59 

 

Kuigi maksuvõla kustutamine toob endaga kaasa otsesed tagajärjed isiku 

maksukohustustes ja nõuetes – maksuvõlg on kustutatud ning enam see kusagil ei kajastu, 

                                                
56 Lasse Lehis, “Maksuõiguse üldpõhimõtted”, supra nota 51. 
57 Rahandusministeerium, “Maksukorralduse seaduse seletuskiri”, supra nota 23, § 114. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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võib teatud tingimustel maksuvõla kustutamise otsuse tühistada. Seega võib teha järelduse, 

et isikul, kes saavutas maksuvõla kustutamise otsuse ebaseaduslikult, ei ole mingisugust 

õiguskindlust selles, et tema maksukohustus on tegelikult lõppenud. 

 

Maksuvõla kustutamise taotluse menetlemise puhul on seega kõige olulisem maksuhalduri 

motiveeritud otsus, millega isikule peab ära põhjendama, miks jäeti taotlus rahuldamata. 

Välja tuleb tuua seaduslikud alused ning põhjenduse, miks isiku olukord nõutud 

tingimustele ei vastanud. 
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2. MAKSUVÕLA KUSTUTAMINE PRAKTIKAS 

2.1 Mõiste lootusetus tõlgendamine 

Maksuvõla kustutamise üheks aluseks on tingimus, et maksuvõla sissenõudmine isikult on 

lootusetu. Lootusetu olukorra alla võivad kuuluda mitmed erinevad sündmused ja ilmneda 

võivad uued ning ettenägematud asjaolud, mis sissenõudmise lootusetuks muuta võivad. 

Seetõttu on oluline uurida lootusetuse mõistet lähemalt ning seda, mida üldiselt 

maksuhaldur selle mõiste tõlgendamisel jälgima peaks. 

 

Lootusetus seisneb isiku püsivas makseraskuses, mis tähendab, et tema varaline seisund ei 

võimalda enda võlgasid tasuda. Maksuvõla tasumise korral ei oleks isik suuteline enam 

ennast ega enda ülalpeetavaid üleval pidama.60 

 

Maksuvõla sissenõudmine võib lootusetuks kujuneda kahel erineval viisil. Esiteks on 

olukord, kus võlgades olev isik ei ole võimeline tasuma tähtaegselt oma kohustusi ning 

nõudeid (sissetulekud ei ole piisavalt suured selleks, et õigeks tähtajaks tasuda, vaid 

vastavalt tingimustele tasutakse kohustused hilinemisega) – seda võib nimetada 

rahavooliseks maksejõuetuseks. Teiseks on olukord, kus isiku maksekohustused ületavad 

tema varalist väärtust (sissetulekud katavad ära vaid hädavajalikud kulud ning ei ole enam 

võimalik tasuda enda rahalisi kohustusi) – bilansiline maksejõuetus.61
 

 

Rahavoolise maksejõuetuse näiteks võib tuua FIE, kellel on avansilise sotsiaalmaksu 

tasumise kohustus, kuid ta jätab need õigeteks tähtaegadeks maksmata. Sellisest olukorrast 

võib teha järelduse, et maksejõuetus küll eksisteerib mingil määral, kuid see ei ole püsiv.62
 

 

                                                
60 Rahandusministeerium, “Maksukorralduse seaduse seletuskiri”, supra nota 23 § 114. 
61 Ian F. Fletcher, The law of insolvency (London: Sweet & Maxwell, 2009), p 50. 
62Justiitsministeerium, “Maksejõuetusõigus ja- terminoloogia on jõudmas uude arengujärku” (2008), 
<www.just.ee/39011> 26.03.2010 
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Põhjuseks, miks isikud taotlevad maksuvõla kustutamist sissenõudmise lootusetuse tõttu, 

on asjaolu, et nende sissetulekud on väikesed ja need ei kata kõiki maksukohustuslase 

vajalikke kulutusi ja muid rahalisi kohustusi. Siinkohal on oluline ka see, et 

maksukohustuslase majanduslik olukord, kõiki asjaolusid arvesse võttes, tulevikus 

mingisuguseid paranemismärke ei näita63. Seega on maksumaksja püsivas makseraskuses. 

 

Riigikogu on seostanud puuduse (sissetulekute vähesus) olemasolu eelkõige 

toimetulekupiiriga, mille suuruse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 

kehtestatakse riigieelarvega igaks eelarveaastaks.64 

 

Toimetulekupiirile vastav sissetulek peaks tagama inimese või perekonna minimaalsed 

tarbimiskulud toidule, riietusele, jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele 

esmavajaduste rahuldamiseks. Muud kaubad ja teenused esmavajaduste rahuldamiseks on 

hädapärased hügieenitarbed, ravimid, visiiditasu arstiabi saamiseks, samuti tasu 

transporditeenuste eest.65 

 

Kõik need vajalikud kulutused sõltuvad leibkonna suurusest ning samuti kohalikest 

elamisstandarditest.66 Võib järeldada, et mida suurem perekond, seda suuremad on ka 

väljaminekud ning kulud esmavajaduste rahuldamiseks on tunduvalt suuremad võrreldes 

näiteks üksikisikuga. Siinkohal tuleb hästi välja olukord, kus maksuhalduril on kohustus 

arvestada iga konkreetse olukorra eripära. Omavoliga ning suvaliselt ei tohi võrdsustada 

ebavõrdseid. 

 

Isikud, kes võivad olla võlgniku jaoks ülalpeetavad, on abivajav töövõimetu abikaasa, 

alaealine või töövõimetu täiskasvanud laps, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või 

kutseõppeasutuses. Samuti võib olla ülalpidamiskohustus täiskasvanud lapsel enda 

töövõimetu abi vajava vanema suhtes, vanavanemal oma lapselapse suhtes ja vastupidi 

ning võõras- ja kasulapsel enda kasuvanemate suhtes. Ülalpidamiskohustus võib laieneda 

                                                
63 Rahandusministeerium, “Maksukorralduse seaduse seletuskiri”, supra nota 23, § 114. 
64 Sotsiaalhoolekande seadus, 08.02.1995, jõustunud 01.04.1995 – RT I 1995, 21, 323...RT I 2010, 11, 56, § 
22. 
65 Õiguskantsleri taotlus tunnistada Sotsiaalhoolekande seaduse § 22-1 lg 4 osaliselt kehtetuks, nr 3-4-1-7-03, 
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kollegium, kohtuotsus, 21.01.2004. 
66The Law Offices of Darrin T. Mish, PA, “IRS Currently Not Collectible/Hardship Status/Status 53” (2008), 
<www.getirshelp.com/irsblog/194/irs-currently-not-collectiblehardship-statusstatus-53/> 27.03.2010 
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ka vennale ja õele, kui neil ei ole vanemaid või kedagi teist isikut, kes neile ülalpidamist 

võimaldaks.67 

 

Lootusetus on määratlemata mõiste ning isegi siis, kui maksumaksja igas kuus tehtud 

kulutused tunduvad olevat proportsioonis ja ei näita, et sissetulekud jäävad alla kulude, 

võib isik siiski saada end lootusetusse olukorda maksuhalduri mõistes. Näiteks võivad 

isikul olla väga kallid ravikulud, mis lähevad maksumaksja enda huvideks või siis tema 

lähedase või perekonnaliikme jaoks. Kui need kulutused on väga suured ning vajalikud ja 

ta suudab need kulutused dokumentaalselt ära tõendada, siis võib isiku olukorda lugeda 

ikkagi selliseks, kus maksuvõla sissenõudmine on lootusetu.68 

Isikutele võib tunduda makseraskustes olles küll lihtne viis taotleda enda maksuvõla 

kustutamist, kuid enda makseraskustes olemise tõendamine on keeruline ning raske 

protseduur. Isik peab esitama mitmeid dokumente, mille hulka kuuluvad kuludokumendid, 

sissetulekute kohta olevad (näiteks palgaandmed), muud dokumendid enda varaliste 

väärtuste kohta (näiteks kinnisvara, autod jne) nii enda kui ka ülalpeetavate kohta.69 

Isik peab suutma tõendada, et ta ei suuda maksuvõlga tasuda. Tuleb ära tõendada, et 

maksumaksja makseraskused ei ole kõigest ajutised, vaid on püsivad, ning võivad viia 

maksumaksja tõsistesse majanduslikesse raskustesse, samuti tõendada, et ei ole 

mingisuguseid näitajaid, mis võiksid näidata majandusliku olukorra paranemise 

tulevikus.70 

Lisadokumentideks, mida maksuhalduri ametnikud isikult nõuda võivad tõendamaks 

maksuvõla sissenõudmise lootusetust, on järgnevad: 

• tõendid või selgitused kõikide elatusvahendite saamise kohta; 

• kuu keskmiste tulude ja kulude prognoos; 

• kõikide pangakontode väljavõtted; 

                                                
67 Perekonnaseadus, 12.10.1994, jõustunud 01.01.1995 – RT I 1994, 75, 1326...RT I 2009, 62, 405, §-d 21-22 
ja §-d 60-67. 
68The Law Offices of Darrin T. Mish, PA, “IRS Currently Not Collectible/Hardship Status/Status 53” (2008), 
supra nota 66. 
69Manny Davis, “IRS Uncollectible Status – Definition, Qualifications, Process and Usage Case”, 
<www.selfgrowth.com/articles/irs_uncollectible_status_definition_qualifications_process_and_usage_case> 
(25.03.2010) 
70 Ibid. 
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• tõendid saadud toetuste (nt hooldajatoetus, toimetulekutoetus, elatis jms) suuruse 

kohta; 

• nimekiri omandis või valduses oleva vara (kinnis- ja vallasvara, väärtpaberid, 

osakud jm), sh abikaasade ühisvara kohta; 

• andmed kolmandate isikute ees olevate rahaliste kohustuste kohta (nt laenud ja 

liisingud); 

• andmed varaliste õiguste kohta; 

• tõendid või selgitused ülalpeetavate ning perekonnaseisu kohta; 

• dokumendid tõendamaks taotleja ja tema perekonnaliikmete tervislikku seisundit;71 

• kirjalik seletus selle kohta, miks ei ole maksukohustuslane maksuvõla täieliku 

tasumise korral ennast võimeline üleval pidama72. 

 

On ka teisi olukordi, kus isik võib enda maksuvõla taotlemist kustutada. Näiteks võib tuua 

situatsiooni, kus isik taotles maksuvõlgade kustutamist, kuna ta viibis karistusasutuses ja ta 

ei omanud mingisugust isiklikku vara ega ka töökohta ning tal olid suured trahvivõlad. 

Maksuhaldur rahuldas selle isiku taotluse osaliselt ning kustutas vaid teatud osa 

maksuvõlast, kuna leidis, et seadusega vastuollu sattunud isiku puhul ei ole tegemist sellest 

isikust mitteolenevate asjaoludega, s.h vääramatu jõuga. Arvestades isiku vanust (26 

aastat) ning maksuvõla suurust, ei ole võla sissenõudmine antud isiku puhul lootusetu.73 

 

Halduskohus leidis vastava juhtumi puhul, et isik ise on olnud põhjendamatult hooletu ja 

lasknud enda maksuvõlal asjatult tekkida ning kasvada, seetõttu et ei ole teatanud 

maksuhaldurile oma tegelikku tegevus/elukohta. Samuti leidis kohus, et arvestades 

maksumaksja vanust, maksuvõla suurust, tema muid võlgnevusi ja maksukorralduse 

seaduse alusel ettenähtud võimalust ajatada enda maksuvõla tasumine makseraskuste 

korral, ei ole antud juhtumil maksuvõla sissenõudmine ühelgi juhul lootusetu. Seega on 

tegemist kaebajast endast olenevate asjaoludega, mille korral puudub alus isiku maksuvõla 

kustutamiseks.74 

                                                
71 Liina Jõõts, Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla kustutamisel, kirjalikud vastused autori 
küsimustele, Tallinn 2010. 
72 Anu Pillesson, Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla kustutamisel, kirjalikud vastused autori 
küsimustele, Tallinn 2010. 
73 A.K. kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 21.10.2005 otsuse nr 4929 osaliseks (p2) 
tühistamiseks, nr 3-05-1019, Tallinna Halduskohus, kohtuotsus, 19.04.2006. 
74 Ibid. 
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Siit võib teha järelduse, et kui isik on veel noor ning töövõimeline ja tal on olemas kõik 

eelised selleks, et tulevikus endale tööd leida, siis ei ole tegemist lootusetu olukorraga. 

Võttes aluseks näitena toodud kohtulahendi, kus isik viibis karistusasutuses, ei ole näiteks 

vabaduse kaotamine ning sellest tulenevalt sissetulekute vähesus piisav põhjus selleks, et 

enda maksuvõlgasid kustutada. 

 

Võib öelda, et lootusetuse alla kuuluvatest situatsioonidest on üheks olukorraks see, kui 

isik on sellises seisundis, et ta on töövõimetu ning endale sissetulekute kindlustamine 

tulevikus on suure kahtluse all. Või isikul on ülalpeetavate kulud niivõrd suured, et tema 

sissetulekutest lihtsalt ei piisa enda ja ülalpeetava esmaste hädavajalike kulutuste 

katmiseks. 

 

Juhul, kui maksuvõlg on tekkinud näiteks pensionäril võõrandades enda kinnisvara, mille 

pealt maksuhaldur juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu määras, siis on pensionäril õigus 

samuti teha maksuvõla kustutamise taotlus, kui tema puhul oleks maksuvõla 

sissenõudmine lootusetu. Seda saab teha juhul, kui tema pension sissetulekuna on väike 

ning mingisuguseid muid tulusid ei ole ja tema igakuised sissetulekud katavad ära tema 

hädavajalikud kulud. 

 

Võib järeldada, et sellises situatsioonis oleval pensionäril on lihtsam enda lootusetut 

olukorda tõendada, kuna temal ei ole tulevikus ka võimalust (ega kohustust) tööle minna 

ning seega ei saa ka majanduslik olukord või sissetulekud märgatavalt suureneda. 

 

Lootusetuse puhul on ka oluline, et isik ei oleks ise nende asjaolude tekitajaks, mis tema 

makseraskustesse viisid. Isik peab tõendama, et ta tegi endast kõik võimaliku, et vältida 

maksuvõla teket. Kui maksuhaldur avastab, et makseraskused on tekkinud isiku lohakuse 

või hoolimatuse tõttu, siis tema maksuvõla kustutamise taotlust ei rahuldata. 
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2.2 Mõiste ebaõiglus tõlgendamine 

Isikul võib esineda olukordi, kus tema jääb teiste maksumaksjatega võrreldes ebaõiglasesse 

olukorda. Tihti on selliseid olukordi raske tõestada ning eristada olukordadest, mis 

tulenevad vastavalt seadustest. 

 

Juhul, kui isik on seisukohal, et tema on jäänud ebaõiglasesse olukorda ning soovib 

seetõttu, et maksuhaldur tema maksuvõla kustutaks, peab isik esitama maksuhaldurile 

taotluse ning seal tuleb esitada kõik asjaolud, mis seavad ta ebavõrdsesse olukorda.75 

 

Taotluses tuleb isikul ära tõendada, et ebaõiglase olukorra teke ei olnud ega ole sõltuvuses 

taotleja tahtest ning asjaolud ei olnud välditavad ja ärahoitavad, samuti ei ole isikul neid 

võimalik enam kõrvaldada. Taotleja peab esitama kõik temale teadaolevad faktid asjaolude 

kohta ning vajadusel esitama täiendavaid dokumente.76 

 

Ebaõiglane olukord seisneb seega asjaoludes, mis on tekkinud võlgnikust mitteolenevate 

asjaolude tõttu ning maksuvõla tasumine on osutunud võimatuks. Üldjuhul on nendeks 

tekkivateks asjaoludeks sellised, mis ilmnesid pärast maksukohustuse tekkimist ning mida 

ei olnud varem võimalik ette näha.77 

 

Näiteks võib tuua riigikohtu lahendi, kus isik taotles enda maksuvõla kustutamist 

olukorras, kus ta oli võõrandanud kinnistu ning seetõttu maksuhaldur talle tulumaksu ja 

intresside tasumise juurdemääramise mõistis. Maksuhaldur jättis isiku maksuvõla 

kustutamise taotluse rahuldamata, põhjendades, et isiku taotlusest ei selgu tema ebaõiglane 

olukord. Maksuhaldur oli seisukohal, et seadusandja on maksuvõla kustutamise ebaõigluse 

tõttu silmas pidanud erandlikke olukordi, kus maksuseaduse kohaselt oleks maksu 

sissenõudmine õigustatud, kuid konkreetses olukorras oleks maksumaksjalt selle võla 

sissenõudmine ebaõiglane.78 

 

                                                
75 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise korra § 5¹. 
76 Ibid. 
77 Madis Laasi kassatsioonikaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.aprilli 2007.a otsuse peale haldusasjas nr 3-
05-653 kaebuses Maksu- ja Tolliameti 8.augusti 2005.a otsuse nr 281 tühistamiseks, nr 3-3-1-56-07, 
Riigikohtu  Halduskolleegium, kohtuotsus, 28.11.2007. 
78 Ibid. 
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Ebaõiglaste olukordade hulka kuulub näiteks situatsioon, kus isikul tuleks tasuda 

tulumaksu tuludelt, mida maksukohustuslane ei ole saanud või vahetuse teel saadud kõrge 

turuhinnaga vara hävib või tema turuhind langeb.79 Näitena võib ka tuua juhtumi, kus isik 

saab tulu muu riigi rahas selles riigis asuvale panga pangaarvele, kuid raha sel ajal 

devalveeritakse.80 

 

Ebaõigluse alla ei kuulu olukorrad, kus isik on teadlik tulevikus tekkivatest võimalikest 

riskidest ja sanktsioonidest. Antud lahendi puhul olukord, kui isik võttis enda kinnistu 

soetamise refinantseerimiseks sihtotstarbelist laenu (millega kohustus maksma intresside 

tasumata jätmise puhul ka viivist), oli isik teadlik laenu tagasimaksega kaasnevast 

intressikoormusest ja viivitamisega seotud sanktsioonidest, seega oleks ta pidanud neid 

asjaolusid ette nägema ja need oleksid olnud välditavad. Riigikohus leidis veel, et isik ei 

ole ise midagi ette võtnud, et vähendada võimalikke kahjusid (näiteks taotleda laenu 

pikendamist, ositi tasumist jms). Seega ei kuulu antud olukord erandlike juhtude alla.81 

 

Ebaõiglaste olukordade alla ei kuulu seega situatsioonid, kus isik teadis juba mingisuguse 

tehingu toimumise ajal võimalikke asjaolusid, mis võivad tulevikus tekitada makseraskusi. 

Maksukohustuslane võib küll olla seisukohal, et temast mitteolenevatel põhjustel tekkisid 

tema majanduslikud raskused, kuid majanduslike raskuste teke üksinda ei ole ebaõiglase 

olukorra tekkimise põhjuseks. See tähendab, et isik ei pruugi ette näha tulevikus toimuvaid 

majanduslikke situatsioone, kuid ta peab arvestama sellega, et makseraskuste tekkel ei ole 

võimalik maksuvõlga kustutada, kui ta oli juba varem teadlik kõikvõimalikest 

tagajärgedest, mis võisid tehingu tegemisel kaasneda. 

 

Samuti võib ebaõiglasest maksustamisest rääkida juriidiliste isikute puhul. Eelkõige 

äriühingute puhul, kes tegutsevad rahvusvaheliselt. Sealkohal on tihti ebaselge, millisel 

riigil ja mis ulatuses on maksustamise õigus ning selgus selle kohta saabub alles pikema 

perioodi jooksul. Sellest tulenevalt võib tekkida probleeme topeltmaksustamisega. 

Mitmekordne maksustamine kui maksukoormust suurendav erandlik võte peab tulenema 

                                                
79 Riigikohtu Halduskolleegiumi 2007.a kohtuotsus lahendis 3-3-1-56-07, supra nota 77. 
80 Rahandusministeerium, “Maksukorralduse seaduse seletuskiri”, supra nota 23, § 114. 
81 Riigikohtu Halduskolleegiumi 2007.a kohtuotsus lahendis 3-3-1-56-07, supra nota 77. 
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selgelt seadusest ning avalduma kõikidele maksumaksjatele ühetaoliselt. Seega ei tohi 

mitmekordne maksustamine tekkida juhuslike asjaolude kokkulangemise tulemusena.82 

 

Ebaõiglusest võib rääkida näiteks olukorras, kus välisriigi ettevõtte maksab Eesti 

residendile palka, kuid ei ole üheselt selge, kuhu peab sellisel juhul kinnipeetavaid makse 

tasuma. Seetõttu peavad asukohariikide vastavad ametkonnad teatud juhtudel omavahel 

läbirääkimisi, mille kestel kasvab aga maksukohustuslasel intressikohustus. Sellisel 

juhtudel võib maksuhaldur kustutada maksukohustuslase intressivõla ebaõigluse tõttu.83 

 

Topeltmaksustamise ja ebavõrdse kohtlemisega seoses võib tuua praktikast näite, kust 

aktsiaseltsi, mis oli likvideerimisel, isikukonto kannetest oli näha enammakstud tulumaksu 

ja dividendide kasutamata jääki. Maksuhaldur otsustas ettevõttele tagastada tulumaksu 

enammakse. Antud otsuse peale esitas kaebuse ettevõtte, kes oli seisukohal, et tal on õigus 

dividendidelt makstud maksusumma maha arvata tasumisele kuuluvast tulumaksust. 

Järelikult kuulub dividendidelt makstud maksusumma ettevõttele tagastamisele 

tasaarvestamise või selle võimatuse korral tagasi maksmise teel. Ettevõtte juhid leidsid, et 

kui maksuhaldur vastavalt ei toimi, tekiks vastuolu võrdse kohtlemise printsiibiga, kuna 

likvideerimisel olev aktsiaselts peaks taolises olukorras tasuma tulumaksu rohkem kui 

teised. Samuti ei näe seadus ette likvideeritava äriühingu dividendide kasutamata jäägi 

arvamist riigi tuludesse.84 

 

Riigikohtu halduskolleegium leidis, et kuna ettevõtte oli likvideerimisel, siis ei ole ka 

võimalik dividendidelt makstud tulumaksu tasaarvestada järgmistel 

maksustamisperioodidel. Seetõttu on ettevõttel õigus taotleda enammakstud tulumaksu 

summa tagastamist (vastavalt maksukorralduse seadusele vältimaks topeltmaksustamist). 

Kohus oli seisukohal, et antud asjas oli tuvastatud kaebuse esitaja dividendide kasutamata 

jääk ning tal ei olnud mingeid võlgu maksuameti ees mõne riikliku maksu osas, mistõttu 

puudub riigil õiguslik alus enammakstud tulumaksu summa omandamiseks. See tähendab, 

et ettevõttel on õigus täies ulatuses tagasi nõuda enammakstud summad.85 

                                                
82 Lasse Lehis, Maksuõigus (Tallinn: Juura, 2009), lk 74-76. 
83 Liina Jõõts, kirjalikud vastused autori küsimustele, supra nota 71. 
84 AS Investeerimisfond Erastamise Usaldusfond esindaja advokaat Helmut Pikmetsa kassatsioonikaebus 
Tartu Ringkonnakohtu 24.detsembri 1999.a otsuse peale haldusasjas nr II-3-141/99, nr 3-3-1-4-00, 
Riigikohtu halduskollegium, otsus, 3.04.2000. 
85Ibid. 
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Oluliseks võib pidada ka antud lahendis kohtu seisukohti selles, et üldjuhul ei ole lubatud 

seaduse tõlgendamine maksumaksja kahjuks (ehk maksukohustuslase maksukoormust 

suurendavalt). Selle põhjuse tõttu ei ole õige tõlgendada seaduseid viisil, mis võimaldaks 

maksumaksjat mitmekordselt maksustada. See põhimõte tuleneb õigusriigi põhimõttest, 

mis seisneb selles, et avalik võim ei saa isiku õigusi ning vabadusi suvaliselt piirata.86 

 

Käesoleva töö autor järeldab, et ebaõiglaste olukordade alla kuuluvad ka olukorrad, kus 

isik peaks ühe tehingu pealt topelt maksu tasuma. Sellisel juhul on isik teiste 

maksumaksjatega võrreldes ebavõrdses olukorras, kuna tegelikkuses on temal suurem 

maksukohustus seetõttu, et isikult mitmekordselt maksusummat nõutakse. Seetõttu oleks 

maksuhalduril soovitatav arvestada kõiki asjaolusid konkreetses juhtumis ning seaduse 

tõlgendamisel tuleks eelkõige lähtuda põhimõttest, et maksuseaduseid tuleks pigem 

tõlgendada maksumaksja kasuks kui tema kahjuks. 

 

Ebavõrdse kohtlemisega seoses võib tuua näite kohtulahendi kaudu, kus isik, kes oli küll 

Eesti riigi kodanik, kuid samal ajal olles teise riigi resident, vaidlustas maksuhalduri 

otsuse, millega talle määrati omandireformi käigus saadud eluaseme müügi eest tasumisele 

kuuluv tulumaks. Kaebaja leidis, et maksuhaldur on rikkunud isikute võrdse kohtlemise 

põhimõtet sellega, et teda koheldi teiste maksumaksjatega võrreldes teisiti (mitteresidenti 

residentidega võrreldes), kuna eluase oli saadud omandireformiga ja isiku elulised huvid 

olid seotud välisriigiga. Kaebaja oli arvamusel, et tegelikult ei peaks ta võõrandatud 

kinnisvara pealt tulumaksu tasuma, kuna mitteresidendina ei ole ta kinnistu 

võõrandamisest kasu saanud.87 

 

Maksuhaldur ning kohus olid seisukohal, et kaebus ei ole sisuliselt põhjendatud. Siinkohal 

on oluline tulumaksuseadusest tulenev säte, mis seisneb selles, et omandireformi käigus 

saadud vara võõrandamise puhul on tulumaksust vabastatud Eesti residendid. Kuna isik on 

teise riigi resident, ei ole seega maksuhaldur otsuse tegemisega isikute võrdse kohtlemise 

põhimõtet rikkunud ning maksukohustuslane ei ole teistega võrreldes ebaõiglases 

olukorras. Selle põhjal võib järelduse teha, et maksumaksja peab tundma Eesti 

                                                
86 Riigikohtu halduskolleegiumi 2000.a kohtuotsus lahendis 3-3-1-4-00, supra nota 84. 
87R.L. kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 30.12.2003 maksuotsuse nr 6.3-01/3092 tühistamise 
nõudes, nr 3-04-239/2, Tallinna Halduskohus, kohtuotsus, 21.02.2005. 
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maksusüsteemi ning seaduse mittetundmine ei vabasta isikut kohustusest tasuda makse 

vastavalt seadustele.88 

 

Samade tingimuste juures erinevate isikute erinev maksustamine ei ole lubatud, kuid antud 

juhul on tegemist erinevate maksusubjektidega – ehk isikud, kes ei vasta samadele 

tingimustele ning ei ole ühesuguses olukorras (residendid ja mitteresidendid). Seega on 

tegemist kahte liiki maksumaksjatega.89 Seetõttu on maksuhalduri tegevus põhjendatud 

ning vastav situatsioon ei kuulu ebaõiglaste olukordade hulka. 

 

Ebaõiglus võib seega tekkida mitmetel erinevatel alustel ning neid ette näha on väga raske 

ning keeruline. Tähtsaim põhimõte ebaõigluse puhul on siiski see, et ebaõiglast olukorda 

tekitanud asjaolud ilmnesid alles pärast maksukohustuse tekkimist ning isikul ei olnud 

seetõttu neid varem võimalik ette näha või ära hoida. 

 

Analüüsitud kohtupraktika, õigusaktide, erialase kirjanduse ja spetsialistidega läbiviidud 

intervjuude põhjal võib öelda, et lootusetuse ja ebaõiglase olukorra alla võivad kuuluda 

mitmed väga erinevad sündmused, millega kaasnevad ka erinevad ja vahel täiesti uued 

asjaolud, mida ei ole maksuhalduri ametnikel ega seaduseloojatel võimalik ette ennustada. 

                                                
88 Tallinna Halduskohtu 2005.a kohtuotsus lahendis 3-0-4-239/2, supra nota 87. 
89 Ibid. 
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KOKKUVÕTE 

Maksuvõla kustutamisel on tegemist kaalutlusõigusega ning seetõttu on oluline 

maksuhalduri poolt tehtud otsuse õige ning põhjalik motiveerimine, vältimaks isikute 

ebavõrdset kohtlemist. Maksuhaldur peab arvestama iga konkreetse üksikjuhtumi 

asjaoludega ning põhjendatud huvidega. Samuti tuleks meeles pidada, et maksuvõlgade 

kustutamise eesmärgiks on likvideerida ebaõiglust, mitte tekitada seda. 

 

Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida mõistete lootusetus ja ebaõiglus tõlgendamist 

maksuvõla kustutamisel. Eesmärgi saavutamiseks tõi autor esmalt välja põhjused, miks 

isikutel maksuvõlg võib tekkida ning andis ülevaate maksuvõla lõppemise alustest, 

keskendudes peamiselt maksuvõla kustutamisele kompromissettepanekuga seoses. 

 

Samuti anti ülevaade põhimõtetest, mida maksuhalduri ametnikud järgivad füüsilise isiku 

poolt esitatud maksuvõla kustutamise taotluse menetlemisega. Taotluse menetluse puhul 

on olulisim maksuhalduri motiveeritud otsus, millest peavad selguma seaduslikud alused ja 

mitte-rahuldava otsuse puhul põhjendus, miks teatud isiku olukord nõutud tingimustele ei 

vasta. 

 

Lõputöö esimene osa kirjutati peamiselt erinevatele õigusaktidele toetudes. Teises osas 

analüüsiti kohtupraktika, õigusaktide, erialase kirjanduse ning intervjuu abiga mõisteid 

lootusetus ja ebaõiglus. 

 

Lõputöö autor jõudis tulemusteni, et lootusetuse tõlgendamisel on olulised järgnevad 

asjaolud: 

• isiku varaline seisund ei võimalda maksuvõlgasid tasuda (siinjuures on tähtis 

jälgida mitu ülalpeetavat on maksuvõla kustutamise taotlejal või kas ta on ise 

ülalpeetav); 
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• tehtavate hädavajalike kulutuste suurus (siinkohal on oluline nt isiku tervislik 

seisund, leibkonna suurus, samuti tuleb tähelepanu osutada sellele, milline on 

perekonnaliikmete tervislik seisund, töövõimelisus, kui suur on toimetulekupiir); 

• isik on püsivas makseraskuses, mis tähendab, et isiku majanduslik olukord suure 

tõenäosusega tulevikus ei parane ning sissetulekud ei suurene (siinkohal tuleb 

arvestada isiku vanust ning töövõimelisust); 

• maksuvõlgade tasumise korral ähvardaks isikut võimalus langeda suurtesse 

majanduslikesse raskustesse, mis ohustaks tema ja tema ülalpeetavatate eksistentsi; 

• maksuvõla sissenõudmise lootusetust tekitanud asjaolud ei tohi olla põhjustatud 

isiku enda lohakusest, mida vältides isik lootusetusse olukorda sattunud ei oleks 

(näiteks võimalusel peaks isik üritama enda maksuvõlgu esmalt osaliselt tasuda ehk 

tegema ajatamise graafiku). 

 

Ebaõigluse tõlgendamisel on olulised järgnevad arvestatavad asjaolud: 

• ebaõiglust tekitanud asjaolud ilmnevad alles pärast maksukohustuse tekkimist; 

• neid asjaolusid ei olnud varem võimalik ette näha ning seetõttu ka ära hoida; 

• langevad kokku juhuslikud asjaolud, mis põhjustavad ebaõiglust (näiteks isikute 

topeltmaksustamine), kuid ebaõiglane ei ole olukord, kui seadus on sätestanud 

isikute erineva kohtlemise – siia alla kuulub näiteks residentide ja mitte-residentide 

erinev maksustamine; 

• ebaõiglane on olukord, kus maksu sissenõudmine on õigustatud, kuid konkreetses 

olukorras tekitaks see ebaõiglust; 

• ebaõiglase olukorra teke ei tohi olla sõltuvuses isiku tahtest; 

• isik maksab maksu tuludelt, mida ta tegelikult ei ole saanud; 

• isiku vahetuse teel saadud kõrge väärtusega vara hävib või turuhind langeb 

oluliselt. 

 

Käesoleva lõputöö autor analüüsis mõistete lootusetus ja ebaõiglus tähendust ning tõi välja 

nende laiema definitsiooni ja samuti olukorrad, mis vastavate mõistete alla kuuluvad. 

Olemasolevate kohtulahendite põhjal võib väita, et vaidlustatud sündmused on üksteisest 

oluliselt erinevad ning vastavalt situatsioonile ka ilmnenud asjaolud uudsed ning 

ettenägematud. Seda väidet kinnitab ka spetsialist Liina Jõõts, kes on seisukohal, et 

kaasused on väga erinevad ning raske oleks ühtseid lahendusi leida. 
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Lõputöö eesmärk saavutati ning lähtudes eelnevast, järeldab töö autor, et lootusetuse ja 

ebaõigluse mõistete täielikke ning lõplikke definitsioone, mis sisaldavad endas ka 

ammendavaid loetelusid vastavatest situatsioonidest, ei ole otstarbekas koostada. Iga 

üksikjuhtumi puhul võivad välja tulla uued nüansid, mida varasemalt esinenud ei ole, kuid 

mida konkreetse situatsiooni puhul arvestama peab. Täieliku definitsiooni väljatoomine ei 

oleks seega korrektne ega õiglane maksukohustuslaste suhtes, kes maksuvõla kustutamist 

taotlevad. 

 

Käesolev lõputöö on eelkõige abistavaks materjaliks, milles autor tõi välja mõistete 

lootusetus ja ebaõiglus peamised põhimõtted ning vajalikud tähelepanekud, mida mõistete 

tõlgendamisel jälgida. 
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SUMMARY 

The diploma thesis is written on the topic „Definitions of Hopelessness and Unfairness of 

The Tax Debt Forgiveness.“ It is written in Estonian and contains 43 pages of which 

content is 36 pages and appendixes are 7 pages. There have been used 29 sources, which 

are all referred to in footnotes. This topic is actual because there is a slump dominating in 

the world economy nowadays and people have difficulties in paying their financial 

obligations and want to find a way out of this economic shortage. So it is important that 

the tax authority for state taxes makes right and obcjective decisions of forgiving tax 

arrears. 

 

The purpose of the diploma thesis is to analyse the interpretation of concepts hopelessness 

and unfairness of the tax debt forgiveness. For achieving the purpose there have been set 

up these following tasks: 

1) to provide an overview of the reasons why tax debt forms; 

2) to provide an overview of the grounds of tax arrears termination; 

3) to provide an overview of the princibles of taxable person’s reasoned request to 

forgive tax arrears procedure; 

4) analyse the concepts hopelessness and unfairness. 

 

The author analysed different sources and came to a conclusion that there can not be any 

conclusive definitions of the concepts hopelessness and unfairness, because every situation 

is very different and there are always new matters that tax officers have to consider while 

making their decisions in forgiving tax arrears. This thesis helps to define these two 

concepts wider and gives the principles for interpreting them. 
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LISAD 

Lisa 1 

Intervjuu Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse sissenõudmise erimenetluse 

osakonna juristi Anu Pillesson’iga. Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla 

kustutamisel, kirjalikud vastused autori küsimustele, Tallinn, 2010. 

 

1. Kas teil on praktika käigus tekkinud teatud kriteeriumid, mida te järgite, et mitte 

rikkuda isikute võrdse kohtlemise põhimõtet (ehk kuidas garanteerite kustutamise 

objektiivsuse)? 

Kustutamise otsustust tehes tuleb eeskätt lähtuda ikkagi seaduses sätestatust. Samas 

kaalutlusvõimaluste puhul tuleks võrreldavatel juhtudel aluseks võtta eelnevat (kuid siiski 

ajakohast) praktikat ning arvestada ka konkreetsel juhul esinevate nüanssidega. Samuti ei 

saa mööda vaadata asjassepuutuvast kohtupraktikast.  

 

2. Kuidas tõlgendate Teie mõistet „lootusetus“ maksuvõla kustutamisel (ehk millised 

tingimused peavad olema täidetud, et maksuhalduril oleks võimalik isiku 

maksuvõlg täielikult kustutada)? 

Lootusetuse hindamisel võetakse arvesse väga mitmeid asjaolusid, eeskätt isiku varalist ja 

majanduslikku olukorda ning ka töövõimelisust. Seejuures tuleb ka hinnata, kas võlgnikule 

(ja tema ülalpeetavatele) jääks tema suhtes toimuva maksuvõla sissenõudmise korral alles 

ellujäämist ja hädavajalikku toimetulekut võimaldav sissetulek. Täpsemalt reguleerib 

sissenõudmise lootusetust rahandusministri 02.05.2002.a määrusega nr 61 kehtestatud 

“Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise korra” § 5. 

 

3. Millistel tingimustel toimub isiku osaline maksuvõla kustutamine (kui suurtes 

makseraskustes nö peaks isik sellisel juhul olema)? 
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Minu praktikas ei ole ette tulnud osalist maksuvõla kustutamist majanduslikult raske 

olukorra tõttu, seetõttu ei oska kahjuks kommenteerida, millised tingimused peaksid 

täidetud olema.  

 

4. Kas statistiliselt kustutatakse rohkem osaliselt isikute maksuvõlgasid, või pigem 

maksuvõlad terves ulatuses? 

Enamasti kustutatakse siiski kogu maksuvõlg. 

 

5. Mis võivad olla lisadokumentideks, mida maksuhaldur võib isikult nõuda, et 

tõendada tema maksuvõla sissenõudmise lootusetust? 

Oleme küsinud järgmist: 

1) tõendid või selgitused perekonnaseisu ning ülalpeetavate kohta;   

2) tõendid või selgitused elatusvahendite saamise kohta; 

3) kuu keskmiste tulude ja kulude prognoos … aasta kohta; 

4) kõikide pangakontode väljavõtted ajavahemiku … kohta;  

5) tõendid alates … saadud toetuste suuruse kohta; 

6) nimekiri omandis või valduses oleva vara (kinnis- ja vallasvara, väärtpaberid, osakud 

vm), sh abikaasade ühisvara kohta; 

7) andmed kolmandate isikute ees võetud rahaliste kohustuste kohta (nt laenud või 

liisingud);  

8) andmed varaliste õiguste kohta; 

9) kirjalik seletus või muud tõendid selle kohta, miks pole maksukohustuslane maksuvõla 

täieliku tasumise korral võimeline ennast üleval pidama. 

 

6. Kuidas tõlgendate mõistet „ebaõiglus“ maksuvõla kustutamisel? 

Kuna seadus “ebaõiglus” legaaldefinitsiooni ei anna, siis tuleb seda sisustada eeskätt 

lähtudes seadusandja eesmärgist sellise regulatsiooni loomisel (vt MKS seletuskirja) ning 

jällegi läbi praktika. Kohtupraktikat kahjuks või õnneks väga palju näiteks tuua ei olegi (vt 

nt RK lahend nr 3-3-1-56-07). 

 

7. Mida peab isik selleks tegema, et tõendada maksuhaldurile, et ta on jäänud teistega 

võrreldes ebaõiglasesse olukorda (näiteks, milliseid dokumente tuleks esitada)? 
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Kuna inimeste jaoks ebaõiglasena tunduvad olukorrad on äärmiselt erinevad, siis ei oska 

välja tuua konkreetseid andmeid, tõendeid ja dokumente, mida taotleja peaks meile 

ebaõigluse aluseks olevate asjaolude tõendamiseks esitama. Ebaõigluse puhul lähtume 

ikkagi MmKk § 51 lg-st 2, mille kohaselt maksuvõla kustutamise taotlemisel sissenõudmise 

ebaõigluse tõttu tuleb:  

1) esitada asjaolud, mis seavad isiku konkreetses situatsioonis teiste 

maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, kui need asjaolud ei tulene 

seaduses teiste sarnaste maksukohustuslaste kohta sätestatust;  

2) tõendada, et punktis 1 nimetatud asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest, 

asjaolud ei olnud välditavad ja taotlejal ei ole võimalik neid kõrvaldada; 

3) esitada kõik taotlejale teadaolevad faktid punktis 2 nimetatud asjaolude kohta, 

loetleda ammendavalt taotlusele lisatavad tõendid, samuti tõendid, mida ei ole 

võimalik esitada, kuid mida maksuhalduril on võimalik välja nõuda või kontrollida; 

4) esitada andmed selle kohta, et taotleja on antud asjas toiminud vastavalt kehtivatele 

seadustele. 

 

8. Kumba esineb rohkem – kas füüsiliste isikute poolt esitatud taotlusi kustutada 

nende maksuvõlg või juriidiliste isikute poolt esitatud taotlusi? 

Rohkem esineb füüsiliste isikute poolt esitatud taotlusi maksuvõla kustutamiseks MKS § 

114 lg 3 alusel. 

 

9. Kas Te oskate öelda, mitu maksuvõla kustutamise taotlust esitati umbes 2009.a ja 

mitu % nendest rahuldati? 

2009. aastal lahendati maksuvõla kustutamise menetluses ca 41 taotlust, millest rahuldati 

14 taotlust, 20 taotlust sai negatiivse lahendi ning 7 taotlust jäeti läbi vaatamata, kuna ei 

esitatud maksuvõla kustutamise otsuse tegemiseks vajalikke andmeid, dokumente ja 

selgitusi. 

 

10. Kas ja mil viisil on mõjutanud viimase aja majanduslikult raske periood („masu“) 

isikute maksuvõla kustutamise taotluste esitamiste ja nende rahuldamiste arvu? 

Ei oska seda põhjapanevalt hinnata, kuna hakkasin maksuvõla kustutamise menetlusega 

tegelema 2009. aasta algusest. Siiski tundub, et selliste taotluste arv on kasvanud. 
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11. Kas on ette tulnud ka maksuvõlgade kustutamist pankrotimenetluses 

kompromissettepanekut tehes? Millistele tingimustele peab isik sellisel juhul 

vastama, et tema maksuvõlg kustutatakse? 

Minu praktikas ei ole seda ette tulnud. 

 

12. Kas leiate, et praegused maksuseadused ja määrused ei defineeri piisavalt hästi, 

millistes olukordades ja tingimustes on isikud ebaõiglases või lootusetus olukorras 

ning oleks vaja luua eraldi juhend maksuhalduri ja maksuvõla kustutamist 

taotlevate isikute jaoks? 

Juhend (nt majasisene) muudaks maksuvõla kustutamisega tegeleva ametniku töö kindlasti 

lihtsamaks ning maksuvõla kustutamise menetluse isikute jaoks ka läbipaistvamaks. Ei 

oska hinnata, kuivõrd oluline oleks luua eraldi juhendit maksuhalduri ning maksuvõla 

kustutamist taotlevate isikute jaoks. Usun, et piisaks juhendist maksuhalduri jaoks. 

 

13. Millised oleksid Teie soovitused inimestele, kellel on raskusi enda maksuvõlgade 

(ja üldse võlgade) tasumisega? 

Maksuvõlgade tasumisel tekkivate makseraskuste korral võiks esmalt üritada oma 

maksuvõlgu ajatada, st sisuliselt jõuda maksuhalduriga kokkuleppele maksuvõlgade 

tasumise osas. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu (ning ei ole ka vara, mida realiseerida), 

siis on isikul võimalik realiseerida oma õigusi MKS § 114 lg 3 alusel. Samuti tasuks 

mõelda pankrotiavalduse esitamise peale, kui mõistliku aja jooksul (st et maksejõuetus ei 

ole ajutise iseloomuga) ei ole suudetud (eeldusel, et selline “suutmatus” ei ole pahatahtlik 

maksude tasumisest kõrvalehoidmine) oma maksuvõlga täielikult või olulisel määral ära 

tasuda.  

 

Lisa 2 

Intervjuu Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse sissenõudmise üldmenetluse 

osakonna vanemspetsialisti Liina Jõõts’iga. Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla 

kustutamisel, kirjalikud vastused autori küsimustele, Tallinn, 2010. 
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14. Kas teil on praktika käigus tekkinud teatud kriteeriumid, mida te järgite, et mitte 

rikkuda isikute võrdse kohtlemise põhimõtet (ehk kuidas garanteerite kustutamise 

objektiivsuse)? 

Oluline on see, kas maksukohustuslane on antud olukorras võrreldes teiste sarnaste 

maksukohustuslastega seatud ebavõrdsesse olukorda. Kui jah, siis tuleb isikul tõendada, et 

maksuvõla teke ning asjaolud, mis teda ebavõrdsesse olukorda seavad, on põhjuslikus 

seoses ning ka seda, et tal ei olnud võimalik tekkinud olukorda ära hoida. 

 

15. Kuidas tõlgendate Teie mõistet „lootusetus“ maksuvõla kustutamisel (ehk millised 

tingimused peavad olema täidetud, et maksuhalduril oleks võimalik isiku 

maksuvõlg täielikult kustutada)? 

Lähtuda tuleb rahandusministri 02.05.2002.a määrusest nr 61 “Maksuvõla mahakandmise 

ja kustutamise kord”. Tuleb kindlaks teha milline on isiku praegune majanduslik olukord. 

Kui isikul on vara, mille arvelt saaks maksuvõla tasuda, siis ei ole tegemist lootusetu 

maksuvõlaga. Samuti tuleb kindlaks teha, kas isiku majanduslik olukord võib tulevikus 

paraneda. Kui tegemist on töövõimelise isikuga, siis ei saa maksuvõla sissenõudmist 

lootusetuks lugeda. Lisaks eeltoodule on oluline, kas taotleja ja tema ülalpeetavate 

eksistents satuks ohtu, kui maksuvõlga ei kustutataks. 

 

16. Millistel tingimustel toimub isiku osaline maksuvõla kustutamine (kui suurtes 

makseraskustes nö peaks isik sellisel juhul olema)? 

Osalist kustutamist tuleb väga harva ette. Mina isiklikult sellist otsust ei ole koostanud.  

 

17. Kas statistiliselt kustutatakse rohkem osaliselt isikute maksuvõlgasid, või pigem 

maksuvõlad terves ulatuses? 

Pigem terves ulatuses. 

 

18. Mis võivad olla lisadokumentideks, mida maksuhaldur võib isikult nõuda, et 

tõendada tema maksuvõla sissenõudmise lootusetust? 

Küsime üldjuhul järgnevaid dokumente:  

10) tõendid või selgitused kõikide elatusvahendite saamise kohta; 

11) kuu keskmiste tulude ja kulude prognoos; 

12) kõikide pangakontode väljavõtted;  
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13) tõendid saadud toetuste (hooldajatoetus, toimetulekutoetus, elatis vm) suuruse 

kohta; 

14) nimekiri omandis või valduses oleva vara (kinnis- ja vallasvara, väärtpaberid, 

osakud vm), sh abikaasade ühisvara kohta; 

15) andmed kolmandate isikute ees võetud rahaliste kohustuste kohta (nt laenud või 

liisingud);  

16) andmed varaliste õiguste kohta; 

17) tõendid perekonnaseisu ja ülalpeetavate kohta; 

18) taotleja ja tema pereliikmete tervislikku seisundit tõendavad dokumendid. 

 

19. Kuidas tõlgendate mõistet „ebaõiglus“ maksuvõla kustutamisel? 

Soovitan lugeda maksukorralduse seaduse seletuskirjast selle kohta. Ebaõigluse tõttu 

kustutamist tuleb väga harva ette. Mina olen ainult ühel juhul ebaõigluse tõttu isiku jaoks 

positiivse kustutamise otsuse koostanud. Näiteks, kui on tegemist välisriigi ettevõttega, kes 

maksab Eesti residendile palka, siis ei ole alati üheselt selge, kuhu peab sellisel juhul 

kinnipeetavaid makse tasuma. Teatud juhtudel peavad asukohariikide vastavad 

ametkonnad omavahel läbirääkimisi, mille kestel kasvab maksukohustuslasel 

intressikohustus ning sellistel juhtudel võib ette tulla intressivõla kustutamine ebaõigluse 

tõttu. 

 

20. Mida peab isik selleks tegema, et tõendada maksuhaldurile, et ta on jäänud teistega 

võrreldes ebaõiglasesse olukorda (näiteks, milliseid dokumente tuleks esitada)? 

Oleneb kaasusest. Esialgu küsime selgitusi ja dokumente, mis tulenevad rahandusministri 

02.05.2002.a määrusest nr 61 ja hiljem on võimalik juba konkreetsemaid tõendavaid 

dokumente küsida.  

 

21. Kumba esineb rohkem – kas füüsiliste isikute poolt esitatud taotlusi kustutada 

nende maksuvõlg või juriidiliste isikute poolt esitatud taotlusi? 

Enamus on füüsiliste isikute taotlused. 

 

22. Kas Te oskate öelda, mitu maksuvõla kustutamise taotlust esitati umbes 2009.a ja 

mitu % nendest rahuldati? 

20 taotlust jäeti rahuldamata,14 taotlust rahuldati ja 7 taotlust jäeti läbi vaatamata. 
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23. Kas ja mil viisil on mõjutanud viimase aja majanduslikult raske periood („masu“) 

isikute maksuvõla kustutamise taotluste esitamiste ja nende rahuldamiste arvu? 

Taotluste arv on tunduvalt kasvanud.  

 

24. Kas on ette tulnud ka maksuvõlgade kustutamist pankrotimenetluses 

kompromissettepanekut tehes? Millistele tingimustele peab isik sellisel juhul 

vastama, et tema maksuvõlg kustutatakse? 

Ma ei ole sellise menetlusega ise kokku puutunud ja ei oska kahjuks seda rohkem 

kommenteerida kui seadusest tuleneb. 

 

25. Kas leiate, et praegused maksuseadused ja määrused ei defineeri piisavalt hästi, 

millistes olukordades ja tingimustes on isikud ebaõiglases või lootusetus olukorras 

ning oleks vaja luua eraldi juhend maksuhalduri ja maksuvõla kustutamist 

taotlevate isikute jaoks? 

Juhend lihtsustaks kindlasti ametnike tööd, kuid kaasused on väga erinevad ja raske oleks 

ühtseid lahendusi juhendisse kirja panna. 

 

26. Millised oleksid Teie soovitused inimestele, kellel on raskusi enda maksuvõlgade 

(ja üldse võlgade) tasumisega? 

Kindlasti maksuhalduriga ise ühendust võtta (või siis teiste võlausaldajatega, kelle ees 

võlgu ollakse). Esmalt soovitaksin maksuvõla tasumise ajatamise taotlemist. Maksuvõla 

kustutamine on väga erandlik juhtum ja esmalt peaks proovima teisi meetodeid 

probleemide lahendamiseks. 

 


