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SISSEJUHATUS 

Maksukohustuslaseks olemine toob endaga kaasa terve hulga kohustusi, mida täita tuleb. Peab 

pidama arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta, esitama 

maksukohustuse täitmist kontrollivale maksuhaldurile maksudeklaratsioone, 

raamatupidamisdokumente ja teisi tõendeid ning säilitama neid seaduses sätestatud tähtaja 

jooksul. Maksumaksjal lasub menetlusele kaasaaitamise ja maksuhalduri tegevuse 

mittetakistamise kohustus isegi siis, kui tema poolt esitatavad tõendid võivad viia tema suhtes 

maksuotsuse tegemiseni, millega määratakse täiendavalt tasumisele kuuluv maksusumma. 

Siinkohal oleks maksumaksjal oluline teada, millised on tema õigused 

maksumenetlusprotsessis, kui ainuüksi kohustuste täitmine võib kaasa tuua täiendava 

maksukoormuse. 

Teemavaliku tingis asjaolu, et halvenenud finantstingimustes muutuvad üha olulisemaks 

majanduslikud suhted lähimate naaberriikidega. Kuna lähiriikidest suurimaks Eesti 

kaubavahetus- ja koostööpartneriks on Soome Vabariik, siis selleks, et sealses 

majanduskeskkonnas edukalt hakkama saada, tuleb lisaks maksukohustustele kursis olla ka 

Soome maksumenetluse protsessis tekkivate maksukohustuslase õigustega ning nende 

kaitsega. 

Probleem seisneb selles, et Eesti ja Soome seaduste ning maksuhaldussüsteemi ülesehitus on 

paljuski erinev ja nii on eesti maksukohustuslasel keeruline leida oma õigusi puudutavat infot 

Soome seadustest ning vastupidi. 

Seega on Eesti ja Soome maksumenetluses tekkivate õiguste võrdlev kajastamine aktuaalne 

ning vajalik, sest seaduse silmis on maksukohustuslane maksumenetluse protsessi nõrgemaks 

ja enam kaitset vajavaks osapooleks ning autorile teadaolevalt pole Soome ja Eesti puhul 

sarnast õiguste võrdlevat analüüsi varem läbiviidud. 

Käesoleva töö eesmärgiks on võrdlevalt analüüsida maksukohustuslaste õiguste kaitset Eesti 

ja Soome maksumenetluses. Selleks, et eesmärki saavutada, on püstitatud järgmised 

ülesanded: 
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1) Anda ülevaade maksumenetluse subjektidest, põhimõtetest ja etappidest Eestis. 

2) Kirjeldada Eesti maksukohustuslase õigused maksu- ja kontrollmenetluses. 

3) Anda ülevaade maksumenetluse põhimõtetest ja maksukohustuslase õigustest 

Soomes. 

4) Võrdlevalt analüüsida Eesti ja Soome maksukohustuslaste õiguste kaitset 

maksumenetluses. 

Eesmärgi saavutamiseks on kasutatud teoreetilist uurimismeetodit, mille käigus analüüsitakse 

erinevaid Eesti ja Soome maksumenetlust reguleerivaid õigusakte ning maksuõigust ja 

menetlusprotsesse kajastavaid teoreetilisi allikaid. 

Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis on mõlemad jaotatud kaheks alampeatükiks. Töö 

esimeses osas keskendutakse peamiselt Eesti maksumenetlusele. Selgitatakse 

maksukohustuslase ja maksumenetluse mõisteid ning kirjeldatakse maksumenetluse etappe, 

osapooli ja menetluses järgitavaid põhimõtteid.  

Esimese peatüki teine pool keskendub maksukohustuslaste õigustele, mis tulenevad 

maksukorralduse seadusest (edaspidi MKS). Nende õiguste olemust vaadeldakse nii 

maksumenetluse üldises protsessis kui ka kontrollmenetluses. Kontrollmenetlust on töös 

käsitletud just seetõttu, et see protsess koormab maksukohustuslast kõige rohkem ning 

puudutab mitmeid erinevaid MKS-is sätestatud õiguseid. 

Töö teise peatüki esimeses osas antakse ülevaade Soome maksumenetlusest. Ülevaate käigus 

kirjeldatakse Soome maksude haldamise struktuuri ja maksumenetluse põhimõtteid ning 

keskendutakse maksukohustuslase õiguste kajastamisele. Teise peatüki teises pooles viiakse 

läbi analüüs, mille käigus võrreldakse töö eelnevates osades kajastamist leidnud Eesti ja 

Soome maksukohustuslaste õiguseid ning nende kaitset maksumenetluses. 
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1. MAKSUMENETLUSE ÜLDISED PÕHIMÕTTED EESTIS 

1.1. Maksumenetluse subjektid, etapid ja põhimõtted 

Igal suhtel on oma kindlad reeglid ja põhimõtted, mille järgi selles osalejad joonduvad. Kui 

igapäevased suhted toimivad reeglite järgi, mis on kas omavahel kokkulepitud või tavaks 

saanud aegade jooksul, siis õigussuhted on reguleeritud seadustega. Nii õigussuhtes osalejad 

ning nende õigused ja kohustused, kui ka õigussuhetes kasutatavad põhimõtted ja menetluse 

kord tulenevad seadustest. Ka maksumenetluses on seadusega sätestatud kindlad menetluses 

osalejad, kasutatavad põhimõtted ning menetluse läbiviimise etapid ning käesoleva peatüki 

ülesandeks ongi neid lähemalt selgitada. 

Maksuõiguses, nagu ka paljudes teistes õigusharudes, tuleb vahet teha materiaalõigusel ja 

menetlusõigusel. Materiaalõiguse normid sätestavad maksukohustuse sisu, menetlusõiguse 

normid reguleerivad aga menetluse korda. Materiaalse maksuõiguse ja menetlusõiguse 

eristamine on vajalik sellepärast, et materiaalõiguse rakendamisel kohaldatakse õigussuhte 

tekkimise ajal kehtinud seadust, menetlusõiguses tuleb aga rakendada menetlustoimingu ajal 

kehtivat seadust.1 

Eesti maksuõiguse kõige olulisemaks aktiks võib pidada MKS-i2, kuna see käsitleb kõikide 

maksuseaduste kohta kehtivaid üldpõhimõtteid ning toob välja kõik maksualaste väärtegude 

koosseisud. 

Maksumenetlus on maksuhalduri poolt läbiviidav protsess, mille eesmärk on kas 

maksumaksja esitatud maksuarvutuste õigsuse kontrollimine, tasumisele kuluva maksusumma 

määramine või maksuvõla sissenõudmine.3 MKS § 5 kohaselt on riiklike maksude halduriks 

Maksu- ja Tolliamet ning kohalike maksude maksuhalduriks valla- või linnavalitsus või muu 

maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus. 

                                                 

1 Lehis, L., Maksuõigus (Tallinn: Kirjastus Juura, 2009), lk 29 
2 Maksukorralduse seadus, 20.02.2002, jõustunud 01.01.2010 - RT I 2002, 26, 150… RT I 2009, 62, 405 
3 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 130 
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Maksumenetluse protsessis on MKS § 43 järgi menetlusosalisteks maksukohustuslane, 

haldusakti adressaat, kolmas isik või haldusorgan. Maksusuhte subjekt on maksusuhte 

kohustatud pool ehk maksukohustuslane, kes on maksuseaduses sätestatud teokoosseisu 

ilmnemisel kohustatud maksu maksma või täitma muid seadusest tulenevaid kohustusi.4 

Maksukohustuslase mõiste sätestab täpsemalt MKS § 6 lg 1, mille kohaselt on selleks kas 

maksumaksja, maksu kinnipidaja või muu isik, kes vastutab seaduse või lepingu alusel 

maksumaksja või maksu kinnipidaja maksukohustuse eest. MKS § 6 lg 2 järgi võib 

maksumaksjaks olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik ning riigi-, valla- või linnaasutus, kes 

seadusega sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud maksu maksma ning täitma teisi talle 

seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.  

Maksu kinnipidaja võib MKS § 6 lg 3 järgi olla samuti nii füüsiline kui ka juriidiline isik ning 

riigi-, valla- või linnaasutus kes seadusega sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud teise 

isiku poolt tasumisele kuuluva maksusumma kinni pidama ja maksuhalduri pangakontole 

tasuma, samuti täitma teisi talle seoses kinnipidamiskohustusega pandud rahalisi ja 

mitterahalisi kohustusi.  

Lihtsamalt väljendudes on maksu kinnipidaja näol tegemist isikuga, kellel on kontroll 

maksuobjekti üle ning kellele on seetõttu pandud vastav kohustus ning oma kohustuste 

täitmata jätmise eest vastutab maksu kinnipidaja solidaarselt maksumaksjaga.5 Nii 

maksumaksjal kui ka maksu kinnipidajal tekkivaid mitterahalisi kohustusi peab 

maksuseadusest tulenevalt täitma ka siis, kui rahalisi kohustusi ei teki. Näiteks tuleb esitada 

käibedeklaratsioone igal kuul, sõltumata sellest, kas sellega kaasneb maksukohustus või 

mitte.6 

Täiendavalt on MKS § 6 lg 4 sätestanud, et seadus võib ette näha olukordi, mil 

maksukohustuslasena käsitletakse isikut, kellel ei ole õigusvõimet või mitut õigusvõimelist 

isikut koos, samuti juhtumeid, kui maksukohustuslaseks on vara. Siinkohal võib näiteks tuua 

tulumaksuseaduse § 40 lõikes 1 sätestatu, mille kohaselt saab tulumaksu kinnipidajaks olla 

muuhulgas mitteresidendist tööandja. Kusjuures tööandja ei pruugi olla juriidiline isik, vaid 

võib olla ka rahvusvaheline organisatsioon või välismaa fond, välisriigi diplomaatiline 

                                                 

4 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 99 
5 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, Seisuga 01.07.2009, 
<www.fin.ee/doc.php?100992>, lk 31, (28.03.2010) 
6 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 99 
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esindus, kus töötavad Eesti residendid. Eestis võivad mitteõigusvõimeliste isikutena kõne alla 

tulla ka seltsingud.7 

MKS § 6 lg 5 ütleb, et üldjuhul ei ole riigi, valla ja linna puhul tegemist maksukohustuslasega 

välja arvatud juhul, kui seadus on sätestatud teisiti.8 Samuti on märgitud, et maksumaksjaks 

või maksu kinnipidajaks saavad olla ka välisriikide asutused, avalik-õiguslikud 

institutsioonid, rahvusvaheliste organisatsioonide või koostöö programmide esindused.9 

Maksukohustuslane osaleb menetlusprotsessis üldjuhul taotlejana, soovides saada 

maksuhaldurilt toimingu sooritamist või haldusakti andmist. Samuti võib maksukohustuslane 

olla toimingu adressaadiks, kellele haldusakt või toiming on suunatud, seejuures aga ei pruugi 

taotleja ja adressaadi rollid kattuda, sest enamasti ei ole maksumenetluses haldusakti andmise 

eelduseks taotlus, vaid maksuhalduri enda initsiatiiv, mida maksuhaldur peab üles näitama 

juba seaduses sätestatud kohustusest tulenevalt.10 

Kolmanda isiku näol on tegemist isikuga, kelle õigusi haldusakt või toiming puudutab. 

Selleks võib olla maksukohustuslase koostööpartner või MKS § 61 järgi ka krediidiasutus, 

kellelt soovitakse saada teavet tehingute kohta või muude maksumenetluses tähtsust omavate 

asjaolude kohta. Seega pole kolmas isik ise menetlusosaline, vaid teavet kogutakse 

menetlusosalise kohta ning väljastatav haldusakt ei puuduta teavet andnud isiku õigusi ja 

kohustusi.11 Haldusorgani roll menetlusprotsessis on MKS § 43 lg 4 kohaselt arvamuse või 

kooskõlastuse esitamine asja menetlevale haldusorganile, mida viimane vajab õigusakti 

andmiseks või toimingu sooritamiseks. 

Maksumenetluse saab üldjoontes jagada neljaks üksteisest eristuvaks etapiks, milledeks on 

tuvastusmenetlus, otsustusmenetlus, sooritusmenetlus ja uuendusmenetlus.12 

Maksumenetluse esimese etapi ehk tuvastusmenetluse sisuks on maksu määramiseks vajalike 

asjaolude tuvastamine ja see võib toimuda kas maksukohustuslase poolt maksudeklaratsiooni 

esitamise teel või maksuhalduri poolt kogutavate tõendite kaudu. MKS § 85 lg 1 järgi on 

                                                 

7 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 13 
(28.03.2010) 
8 Siinkohal võib näitena tuua maamaksuseaduse 
9 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 13 
(28.03.2010) 
10 Rahandusministeerium, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 31, (28.03.2010) 
11 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 132 
12 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 130 
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maksudeklaratsiooniks tulu-, käibe-, aktsiisi-, tolli-, sotsiaalmaksu- ja 

hasartmängumaksudeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksuhaldurile esitatav maksu 

arvutamise dokument, mille esitamise kohustus tuleneb seadusest. Maksudeklaratsioonil 

olevate andmete õigsust peab selle esitaja kirjalikult kinnitama ning seejärel allkirjastama 

ning esitama Maksu- ja Tolliametile kas paberkandjal või elektrooniliselt. Erijuhud 

deklaratsiooni esitamisel võivad tuleneda tollieeskirjadest, samuti on riigi-, valla- ja 

linnaasutustel kohustus esitada deklaratsioonid ja muud dokumendid elektroonilisel teel.13 

Maksuhalduri poolt tõendite kogumist tuvastusmenetluses käsitlevad MKS § 56 – 81, millest 

esimene hõlmab ka maksukohustuslase kaasaaitamiskohustust maksude tuvastamisel, kus 

lisaks maksudeklaratsioonide ja muude tõendite esitamise, säilitamise ja arvepidamise 

kohustusele, ei tohi maksukohustuslane maksuhaldurit menetlustoimingute läbiviimisel 

takistada. Enamjaolt alustab maksuhaldur omal algatusel tõendite kogumist siis, kui tal tekib 

kahtlus deklaratsioonis esitatud andmete õigsuses. Üldjuhul eeldatakse maksumaksja esitatud 

andmete õigsust ning kõiki ja kõike koguaeg kontrollida pole mõtet.14 

Mida enam maksukohustuslane kaasaaitamiskohustust rikub, seda väiksem on maksuhalduri 

kohustus maksukohustuse määramisel täpselt seadust järgida. See tuleneb MKS § 92 lg 4, 

milles maksuhaldurile on antud õigus jätta maksuvähenduse kaasa toovad asjaolud 

arvestamata kui neid polnud õigeaegselt deklareeritud ja maksuhalduri õigusest MKS § 94 

kohaselt määrata maksusumma hindamise teel. Hindamise teel saadav tulemus ei saa olla 

võrdne tulemusega, mis saavutataks normaalsel juhul, mil maksukohustuslane täidab 

kaasaaitamiskohustusi ning tagab maksuhaldurile maksustamiseks vajamineva teabe.15 Samuti 

on maksuhalduril MKS § 69 järgi õigus saada teavet kolmandatelt isikutelt, kui see osutub 

vajalikuks. 

Maksustamisel tähtsust omavate asjaolude tuvastamisele järgneb teine etapp ehk 

otsustusmenetlus, kus toimub tuvastusmenetluses saadud andmete põhjal maksusumma 

määramine või maksumaksja näidatud maksusumma kinnitamine. Otsustusmenetluse tulemus 

avaldub maksuhalduri poolt kas haldusakti või maksuteate väljastamises maksukohustuslasele 

                                                 

13 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 13 
(28.03.2010)  
14 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 168 
15 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 39 
(28.03.2010) 
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või vaikimisi maksu määramises.16 Esmane maksusumma arvutamine toimub tavaliselt 

maksudeklaratsiooni alusel ning selle kohta haldusakti ei vormistata, välja arvatud maamaksu 

ja füüsilise isiku tulumaksu puhul. Haldusakti väljastamine tuleb kõne alla alles siis, kui 

maksuhaldur ise asub maksu korrigeerima.17 

Kolmandaks maksumenetluse etapiks oleva sooritusmenetluse sisuks on otsustusmenetluse 

käigus määratud või kinnitatud maksukohustuse vabatahtlik või sundkorras täitmine.18 MKS § 

105 lg 1 järgi on maksukohustuslane kohustatud maksusumma ja maksu kõrvalkohustustest 

tulenevad summad tasuma selleks määratud pangakontole. Alates 01.01.2009 muutus 

rahandusministri määruse19 alusel riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja 

kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise süsteem, mis võimaldab 

maksukohustuslasel täita oma maksukohustusi kasutades tasumisel vaid ühte viitenumbrit ja 

ettemaksukontot. 

Seega puudub maksukohustuslasel võimalus ise määrata kohustuste täitmise järjekorda ja 

need arvestatakse ettemaksukontole sissemakstud summast maha kohustuse tekkimise 

järjekorras. Juhul, kui maksukohustuslane oma maksukohustust ei täita, rakendub 

maksukohustuse sundkorras sissenõudmist reguleeriv MKS § 128, mis sätestab nii 

sissenõudmise eeldused ja korra, kui ka sissenõudmisest loobumise tingimused. 

Viimaseks etapiks on uuendusmenetlus ehk kord juba lahendatud maksuasja teistkordne 

läbivaatamine. Selleks võib olla nii maksu määramine, haldusakti muutmine või tühistamine 

ning see võib toimuda kas maksuhalduri omal algatusel või maksukohustuslase taotluse 

alusel. Näiteks kui maksukohustuslase arvutatud maksusumma osutus valeks, võib 

maksuhaldur määrata täiendavalt tasumisele kuuluva maksusumma maksuotsusega. 

Maksukohustuslane võib taotleda haldusakti muutmist või tühistamist nii kohtuväliselt kui ka 

halduskohtus.20 

Kohtuvälist õiguste kaitsmist, kus vaidlustatakse maksuhalduri viivitust, tegevusetust, 

ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist, haldusakti taotluse tagastamist ja muid 

maksuhalduri toiminguid, nimetatakse vaidemenetluseks ning võib käsitleda maksumenetluse 

                                                 

16 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 130 
17 Lehis, L., Maksuõigus, ibid, lk 175 
18 Lehis, L., Maksuõigus, ibid, lk 130 
19 Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja 
tagastamise kord, Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määrus nr 51, RTL, 31.12.2008, 105, 1500 
20 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 130 
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viienda etapina.21 Vaidemenetluse kord on reguleeritud MKS §-des 137 – 151 ning need 

sätted vastavad haldusmenetluse seaduse vaidemenetluse regulatsioonile.22 Haldusmenetluse 

põhimõtete kohalduvust maksumenetluses, on rõhutanud ka riigikohus,23 märkides et 

maksuhaldur on kohustatud järgima haldusmenetluse üldistest põhimõtetest tulenevaid 

maksumenetluse põhimõtteid hoolimata sellest, kas ja kuivõrd need põhimõtted on sätestatud 

maksukorralduse seadusega või maksuseadustega.24 

Maksumenetluse kolm esimest etappi − tuvastusmenetlus, otsustusmenetlus ja 

sooritusmenetlus, läbitakse maksukohustuse täitmise puhul alati. Uuendusmenetlust ja 

vaidemenetlust viiakse läbi vaid juhul, kui see vajalikuks osutub. 

Lisaks maksumenetluse etappidele võib maksumenetluses täheldada ka mitmeid üksteisest 

eristuvaid põhimõtteid, mis tuginevad MKS §-dele 10–16 ja §-dele 26–30 ning leiavad 

järgnevalt kajastamist.25 

Menetluse efektiivsuse ja vormivabaduse põhimõtte sätestab MKS § 10 lg 3, mille kohaselt 

maksuhaldur viib menetluse läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid 

kulutusi ja ebamugavusi ning järgides sealjuures haldusmenetluse üldpõhimõtteid ja tagades 

menetlusosaliste õiguste kaitse. Lihtsus, kiirus ja efektiivsus tähendab seda, et maksuhaldur ei 

peaks lähenema lihtsalt lahendatavatele juhtumitele keerulisi lahendusteid kasutades.  

Näiteks kui on võimalik saada maksustamisel vajalikke dokumente maksukohustuslase käest, 

ei tohiks neid nõuda kolmandatelt isikutelt. Sellega põhjustataks üleliigseid kulutusi ja 

ebamugavusi nii maksuhaldurile endale, kui ka kolmandatele isikutele.26 

Vormivabadus tähendab aga seda, et akti või toimingut võib fikseerida ka suuliselt ning 

ametiasutuses toimuvat arutelu ei pea protokollima ja nii menetlustoimingute läbiviimise 

ulatuse kui ka järjekorra võib maksuhaldur ise määrata. Kuna maksumenetlusele on omane 

tüüpsituatsioonide massiline kordumine, näiteks füüsilise isiku tuludeklaratsioonide 

                                                 

21 Pilv, A., Kergandberg, E., Lentsius, M., Maksumenetlus, (Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2006), lk 10 
22 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 183 
23 Pilv, A., Kergandberg, E., Lentsius, M., Maksumenetlus, supra nota 21, lk 9 
24 Svetlana Mastovitæi kaebus Tallinna Füüsiliste Isikute Maksuameti ettekirjutuse ja otsuse tühistamiseks, nr 3-
3-1-26-02, Riigikohtu halduskolleegium, kohtuotsus, 19.06.2002, lõik 14 
25 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 130 
26 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 12 
(28.03.2010) 
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esitamine, siis sellistel juhtudel on menetlus tavapärasest formaliseeritum. Seevastu detailsed 

vormid ja protsessid on aga ettenähtud näiteks maksurevisjoni puhul ning tollikontrollis.27 

Proportsionaalsuse põhimõte väljendub samuti MKS § 10 lg 3. Isikute õiguste piiramine ja 

kohustuste panemine võib toimuda ainult sellisel määral, mis on vajalik, kohane ja 

mõõdupärane. Seega ei tohiks menetluse läbiviimine tekitada liigseid kulutusi või 

ebameeldivusi menetlusosalisele ja maksuhaldurile ning ei tohi rakendada ülemäärast sundi. 

Sellest printsiibist tuleneb nõue, et läbiviidav menetlustoiming peab olema seotud 

menetletava asjaga. Näiteks pole proportsionaalsuse põhimõttele tuginedes lubatud koguda 

teavet, mida konkreetse maksuasja lahendamiseks vaja pole.28 

Uurimispõhimõtet maksumenetluses väljendab MKS § 11, kus lõige 1 märgib, et 

maksuhaldur on maksude tasumise õigsuse kontrollimisel ja maksusumma määramisel 

kohustatud arvestama kõiki asjas tähendust omavaid, sealhulgas nii maksukohustust 

suurendavaid kui ka vähendavaid asjaolusid. Näiteks, kui maksuhaldur avastab iseseisvalt 

maksukohustust vähendava teguri, tuleb seda maksustamisel arvesse võtta.29 

MKS § 11 lõikes 2 märgitakse, et maksuhaldur otsustab maksude tasumise õigsuse 

kontrollimisega seotud toimingute sooritamise vajaduse, toimingute liigi ja ulatuse ning 

kogub asja otsustamiseks vajalikke tõendeid. Maksuhaldur ei ole maksustamise seisukohast 

tähendust omavate asjaolude väljaselgitamisel seotud mitte ainult menetlusosalise esitatud 

taotluste ja tõenditega. Juhul, kui maksumaksja on jätnud näiteks deklaratsiooni esitamata, on 

maksuhalduri õigus ja kohustus asuda maksukohustuse kindlakstegemiseks iseseisvalt 

tõendeid koguma. Maksuhaldur ei vaja enamike toimingute ettevõtmiseks maksumaksja 

initsiatiivi.30 

Kaalutlusõiguse põhimõtte sätestab MKS § 12. Kui maksuhaldurile on seadusega antud 

volitus kaaluda abinõu kohaldamist või valida erinevate abinõude vahel, teostab maksuhaldur 

kaalutlusõigust volituse piires ja kooskõlas õiguse üldpõhimõtetega, arvestades seejuures 

olulisi asjaolusid ja kaaludes põhjendatud huve. Kaalutlusõiguse alusel toimub 

maksukohustuslase maksuvõla ajatamine ja kustutamine, sunnivahendi valik, tagatise 

                                                 

27 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 134 
28 Lehis, L., Maksuõigus, ibid, lk 135 
29 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 12 
(28.03.2010) 
30 Rahandusministeerium koduleht, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 12 (28.03.2010) 
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nõudmine ja mitmed teised toimingud. Oluline on, et kaalutlusõiguse rakendamisel tuleb 

maksuhalduril maksukohustuslasele väljaantav haldusakt põhjalikult motiveerida, kaaludes 

seejuures otsuste eri tagajärgi ja võttes arvesse nii proportsionaalsuse kui ka võrdse 

kohtlemise printsiipe.31 

Ärakuulamisõiguse tagamise põhimõtet väljendab MKS § 13 sätestades, et 

maksukohustuslasel on õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada 

maksuhaldurile oma arvamus või vastuväited. See on oluline põhimõte eelkõige 

maksukohustuslase õiguste tagamise seisukohast, sest maksukohustuslasele tuleb enne otsuse 

tegemist võimaldada ise uuritava küsimuse kohta ütlusi ja selgitusi anda. Kui selgub, et ta 

seda teha ei soovi, alles siis võib alustada tagaselja uurimisega. Kõige täpsemalt on 

ärakuulamisõiguse kord reguleeritud maksurevisjoni käigus.32 

Mitte vähemtähtis ärakuulamisõiguse tagamisest, on maksuhalduri teabeandmise kohustus 

maksukohustuslasele. MKS § 14 lõiked 1-3 näevad ette üldise teavitamiskohustuse maksude 

maksmise korra ja menetlusosalise õiguste kohta, samuti kohustuse tutvustada 

maksukohustuslasele tema kohta kogutud andmeid. Maksuhalduripoolne nõustamine toimub 

eeldusel, et tema poole on maksukohustuslane vastavasisulise taotlusega pöördunud.33 

Viimane käsitletav menetluspõhimõte on maksusaladuse hoidmine ning seda reguleerivad 

MKS §-d 26-30. Maksusaladuse mõiste hõlmab igasugust informatsiooni, mis saab 

maksuhaldurile maksude kogumise ja maksumenetluse käigus teatavaks ning mida 

maksukohustuslane ise üldreeglina kolmandatele isikutele ei avalda. MKS § 26 lõige 1 

nimetab eraldi ära, et maksusaladusega on kaetud kõik andmekandjad (otsused, aktid, teated 

ja muud dokumendid) maksukohustuslase kohta ning ka teave andmekandjate olemasolu 

kohta. Samuti selgitab MKS § 26 lõige 1 seda, millise tegevuse käigus võib maksuhaldur 

saada maksukohustuslase kohta infot, mida maksuhaldur peab kaitsma. Seaduse kohaselt on 

selliseks tegevuseks maksude tasumise õigsuse kontrollimine, maksu määramine, maksuvõla 

sissenõudmine, maksuõigusrikkumise asja menetlemine või muude teenistuskohustuste 

täitmine.34 

                                                 

31 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 137 
32 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 138 
33 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 12 
(28.03.2010) 
34 Lind, K., Maksusaladus kehtivas õiguses. – Juridica (2009), nr 7, 455-464, lk 445 
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Käesolevas peatükis käsitletust selgus, et maksumenetlus on protsess, mida viib läbi 

maksuhaldur, eesmärgiga kontrollida maksukohustuslase arvestatud ja tasutud maksude 

õigsust ning vajadusel tasumisele kuuluvad summad ise määrata või sisse nõuda. 

Maksumenetluse subjektiks on maksukohustuslane, kes võib olla nii maksumaksja, maksu 

kinnipidaja või muu isik, kes maksukohustuse täitmise eest vastutab. 

Maksumenetluse protsess kulgeb menetlusetappidena, milledeks on tuvastus-, otsustus-, 

sooritus- ja uuendusmenetlus. Kõik neli etappi on omavahel tihedalt seotud ja kulgevad 

kindlas järjestuses just oma sisu tõttu. Nii pole võimalik asuda läbi viima otsustusmenetlust, 

kui pole läbitud tuvastusmenetluse etappi. Samuti ei saa teostada uuendusmenetlust, kui 

sooritusmenetluse käigus pole täidetud maksukohustust. Viienda etapina võib lisanduda ka 

vaidemenetlus, millega lahendatakse maksukohustuslase õigusi rikkuva haldusakti või 

toimingu õiguspärasuse ning vajalikkuse üle tekkivaid vaidluseid. 

Oluline on veelkord välja tuua ka maksumenetluses rakendatavad menetluspõhimõtted, mida 

maksuhaldur peab menetlust läbi viies järgima. Nendeks on efektiivsuse ja vormivabaduse 

põhimõte, proportsionaalsuse põhimõte, uurimispõhimõte, kaalutlusõiguse põhimõte, 

ärakuulmisõiguse tagamise põhimõte ning teabe andmise ja maksusaladuse hoidmise 

kohustus. Kõik nimetatud põhimõtted on tähtsad maksumenetluse protsessis eelkõige 

tagamaks maksukohustuslase õigusi, millest tuleb pikemalt juttu järgmises peatükis. 

1.2. Maksukohustuslase õigused maksumenetluses ja kontrollmenetluses 

Avalik võim peab tagama kõikide põhiseaduses (edaspidi PS)35 sätestatud põhiõiguste ja 

vabaduste kaitse, näiteks õiguse vabale eneseteostusele (PS § 19), õiguse perekonna- ja eraelu 

puutumatusele (PS § 26), abielu, perekonna ja laste kaitse (PS § 27 ja 28), elukutse ja 

tegevusala valikuvabaduse (PS § 29), ettevõtlusvabaduse (PS § 31), omandi kaitse ja 

pärimisõiguse tagamise (PS § 32), eluruumi ja töökoha puutumatuse (PS § 33) ning 

sõnumisaladuse (PS § 43)36. Käesoleva peatüki ülesandeks on heita valgust nendele MKS-s 

sätestatud maksukohustuslase õigustele, mis lisaks nimetatud põhiõigustele peavad olema 

tagatud nii maksumenetluse protsessis kui ka kontrollmenetluse protsessis. 

                                                 

35 Eesti Vabariigi Põhiseadus, 03.07.1992, jõustunud 21.07.2007 - RT 1992, 26, 349… RT I 2007, 33, 210 
36 Huberg, M., Kuusik, G., ja Uusorg, M., Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega. (Tartu: Eesti 
Maksumaksjate Liit, 2009), lk 23 
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Vastavalt MKS § 14 on maksukohustuslasel õigus saada maksuhaldurilt teavet tema poolt 

tasumisele kuuluvate maksude, maksusumma arvutamise korra ja määramise aluste kohta 

ning selgitusi maksudeklaratsiooni täitmise ja vaide või taotluse esitamise kohta. Kogu 

eelnimetatud maksuhalduripoolne nõustamine toimub eeldusel, et tema poole on 

maksukohustuslane vastavasisulise taotlusega pöördunud. 

Samuti on maksukohustuslasel õigus nõuda välja ja tutvuda tema kohta kogutud andmetega 

ning teha neist koopiaid või väljavõtteid ning õigus taotluse alusel saada kirjalik tõend või 

elektrooniline juurdepääs informatsioonile tema maksuvõlgade suuruse, tasutud ja tagastatud 

või tasaarvestatud maksusummade ja intressi kohta. Maksuhalduril on õigus andmete 

esitamisest keelduda, kui see ohustaks tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses. 

Olles saanud maksuhaldurilt vajalikku teavet, on menetluse otstarbekuse ja efektiivsuse 

huvides maksukohustuslasel MKS § 13 järgi õigus avaldada oma arvamust enne, kui antakse 

välja teda puudutav haldusakt. Sama paragrahvi lõige 2 kohaselt võib maksukohustuslane 

selle õiguse aga kaotada. Seda juhtudel, kui viivitusest tuleneva kahju ennetamise või avalike 

huvide kaitse eesmärgil on vaja viivitamata tegutseda. Samuti siis, kui puudub vajadus 

lisaandmete saamiseks ning kõik maksuhaldurile vajalikud andmed on juba maksumaksja 

avalduses või selgituses olemas ja juhul, kui asja ei otsustata maksukohustuslase kahjuks või 

arvamuse ja vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev teavitamine ei võimalda 

saavutada haldusakti eesmärki või muudel seadusega sätestatud juhtudel. 

Eelkõige on seaduses loetletud maksukohustuslase arvamuse avaldamise õigus piiratud juhul, 

kui ärakuulamisõiguse teostamise korral oleks võimalik kahjulike tagajärgede tekkimine, 

mida ei annaks hiljem korvata. Üldjuhul peab menetlusosaline teadma, mida temalt oodatakse 

ja võimalusel maksuhaldurit aitama. Kui selgub, et maksukohustuslasel pole seda võimalik 

teha või puudub kaasaaitamiseks soov, on maksuhalduril võimalik alustada asjaolude uurimist 

tagaselja.37 

Privaatsuse tagamiseks on maksukohustuslastel õigus eeldada, et neilt ei nõuta 

informatsiooni, mis pole konkreetse maksusumma arvutamise juures oluline. Sissepääs isiku 

elu- või töökohta selle revideerimiseks või informatsiooni saamiseks kolmandatelt isikutelt 

käib kindlate reeglite järgi, mis on samuti seadustes kindlaks määratud.38 Kui maksuhaldur 

                                                 

37 Lehis, L., „Maksumaksja õiguste kaitse maksumenetluses“, Juridica (1997), nr.3, lk 129 
38 Lehis, L., „Maksumaksja õiguste kaitse maksumenetluses“, ibid, lk 131 
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tungiks maksumaksja valdustesse ilma loata ning püüaks uurida asju, mis pole 

maksumenetluse juures olulised, oleks tegu läbiotsimisega, mis kuulub juba politsei ja 

kriminaalmenetluse valdkonda ning maksuhaldur selliseid võtteid kasutada ei tohiks. 

Maksumaksja on ilmselgelt huvitatud sellest, et tema kohta kogutud konfidentsiaalset 

materjali ei kuritarvitataks ning kasutataks ainult maksude määramise otstarbel. Samuti on 

põhjendatud maksumaksjate hirm selle ees, et informatsioon võib lekkida konkurentideni. 

Vastavalt PS §-le 44 on igaühel õigus saada üldiseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni 

ning riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses 

sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, 

välja arvatud andmeid, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult 

asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeid.39 

Tingimused, millal ja kellele on lubatud maksusaladuste kohta käivat informatsiooni 

avaldada, on sätestatud MKS § 27-29. Sealjuures võib ilma igasuguste piiranguteta avaldada 

informatsiooni MKS § 27 lg 1 märgitud juhtudel nagu näiteks maksuvõla suuruse ja tasumise 

ajakava kohta, maksudeklaratsiooni esitamise või esitamata jätmise kohta ja andmeid 

süütegude kohta, kui avalik huvi andmete avalikustamiseks kaalub üles huvi nende 

avalikustamata jätmiseks ning avalikustamine ei ohusta tõe väljaselgitamist kriminaal- või 

väärteomenetluses. 

Esineb olukordi, kus ühe ja sama teoga ehk maksuõigusnormide rikkumisega seotud faktilised 

asjaolud tuvastatakse ja neile antakse õiguslik hinnang teineteisest sõltumatult nii haldus- kui 

ka kriminaalmenetluses. Kuigi maksukohustuslasele on pandud MKS § 56 järgi 

maksuhaldurile kaasaaitamiskohustus ja ta on kohustatud teatama kõik talle teadaolevad 

asjaolud, mis omavad või võivad omada maksustamise seisukohast tähendust, võib MKS § 64 

lg 5 järgi maksuhaldurile teabe andmisest keelduda. Seda juhul, kui teabe andmine ja tõendite 

esitamine tähendaks enda või abikaasa, otsejoones sugulase, õe või venna või nende alaneja 

sugulase, abikaasa otsejoones sugulase või tema õe või venna õigusrikkumises süüdi 

tunnistamist. 

Tegu on erandiga MKS § 56 sätestatud maksukohustuslase kaasaaitamiskohustuse suhtes. 

Samas ei saa mitte igasugune kriminaalmenetlus iseenesest olla automaatselt teabe andmisest 

                                                 

39 Rahandusministeeriumi koduleht Internetis, „Maksukorralduse seaduse seletuskiri“, supra nota 5, lk 12 
(28.03.2010) 
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ja tõendite esitamisest keeldumise aluseks. Teabe andmisest ja tõendite esitamisest 

keeldumine sõltub eelkõige küsimusest, kas samadel asjaoludel on kriminaalmenetlus käimas 

või seda veel ei toimu. Mõlemal juhul tuleks isikul keeldumist põhjendada, sest kui 

põhjendamiskohustus puuduks, tooks see kaasa olukorra, kus isikud saaksid keelduda 

hüpoteetilisele süüteomenetlusele viidates igasugusest koostööst maksuhalduriga. See aga 

muudaks MKS §-s 56 sätestatud maksukohustuslase kaasaaitamiskohustuse sisutühjaks.40 

Maksumaksjatel on õigus tunda end maksustamisprotsessis kindlalt, kuid alati pole võimalik 

seda tagada. Näiteks ei saa maksumaksja alati ette teada seaduste mõju, mis sõltuvad 

konkreetsest tehingust ja olukorrast. Samuti ei pruugi maksuamet olla kohustatud andma 

maksumaksjale tagatist kuritarvituste vastaste sätete rakendamise suhtes, mis on suunatud 

maksumaksjatele, kes püüavad seadusest mööda hiilida. Üldine põhimõte on, et maksumaksja 

peaks olema võimeline ette nägema oma tegevuse tagajärgi. Oluline on, et seejuures ei saa 

seadusandlus ise ega muutused seadusandluses olla tagasiulatuva jõuga. Seda põhjusel, et 

tagada õiguspärase ootuse põhimõtte täitmine. 

Maksukohustuslasel on õigus eeldada, et maksuhalduri poolt antud informatsioon ning 

tõlgendused on õiged ja maksuhalduri suhtes ka siduva iseloomuga ning selleks on 

maksukohustuslasel õigus taotleda maksuhaldurilt siduvat eelotsust. Siduv eelotsus on 

maksuhalduri garantiiga teave, mida on võimalik küsida kõikide riiklike maksude kohta, küll 

aga ei saa eelotsust taotleda kohalike maksude kohta. Eelotsus tehakse potentsiaalse 

maksukohustuslase taotlusel ja antakse vaid selgelt planeeritava tehingu kohta.41 Kindlasti 

peaksid maksumaksjad teadma oma tegevusega kaasnevatest maksudest juba enne sellega 

alustamist, kuid samas ei ole maksumaksjatel alust loota, et muutused maksuseadustes ei 

avalda negatiivset mõju nende tegevusele tulevikus.42 

Teatud olukordades ilmneb vajadus kasutada maksumenetluses kas esindajat või tõlki, kuna 

maksukohustuslane ei puugi alati ise kõikide tema maksukohustustega seotud asjaoludega 

kursis olla või esinevad menetluses keelelised barjäärid vastastikusel mõistmisel. Õiguse 

kasutada maksumenetluse osalistel esindajat, tuleneb MKS § 48, mis reguleerib eelkõige 

volitatud esindaja kasutamist maksumenetluses. Sealjuures rakendatakse esindaja kohta 

                                                 

40 Palm, K., „Paralleelmenetlus maksuõigusnormide rikkumise korral Kadri Palm, Kaspar Linnu kommentaar”, 
Maksumaksja (2008), nr 3, 27-31, lk 29 
41 Roopõld, R., „Maksuhalduri eelotsus aitab maandada maksumaksja maksuriske“ 
<www.rmp.ee/uudised/maksud/6558?HL=maksjad>, (16.03.2010) 
42 Tammert, P., Maksundus, (Tallinn: Kirjastaja OÜ Aimwell, 2002), lk 24-25 
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tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatut, kui MKS või teised maksuseadused ei sätesta 

teisiti. Esindajal peab olema tema volitusi tõendav dokument ning ta võib esindatava nimel 

osaleda kõigis menetlustoimingutes, välja arvatud juhul, kui seadusest või toimingu olemusest 

tulenevalt on vajalik esindatava isiklik osavõtt. 

Näiteks võib tuua maksudeklaratsiooni allkirjastamise, mida on õigus allkirjastada üksnes 

seaduslikul esindajal, volitatud isik saab seda teha üksnes tollieeskirjades sätestatud juhul, 

samuti siis, kui esindatav ei ole haiguse tõttu võimeline seda tegema. Samuti on võimalik, et 

maksuhalduril on vaja küsitleda just maksukohustuslast, kui esindaja ei oska asjas tähtsust 

omavate asjaolude kohta seletusi anda.43 Kui MKS § 48 lg 4 kohaselt ilmub 

maksukohustuslane menetlustoimingutele koos esindajaga, siis sellisel juhul pole vajadust 

esindajal volitust tõendavat dokumenti esitada. Esindaja ütlused ja taotlused loetakse 

menetlusosalise poolt esitatuks, välja arvatud juhul, kui menetlusosaline nendele kohe vastu 

vaidleb 

Üldjuhul toimub maksuhalduri ja maksukohustuslase vaheline suhtlemine eesti keeles. Samas 

on jäetud võimalus ka teisiti kokkuleppimiseks. Näiteks kui mõlemad osapooled valdavad 

vene keelt, ei peaks miski takistama menetluse vene keeles läbiviimist. Analoogselt 

haldusmenetluse seaduses sätestatule on viidatud, et võõrkeele kasutamisega seonduva osas 

juhindutakse keeleseadusest. Selle, kas vajatakse tõlki või ei, otsustab maksukohustuslane, 

kuid tõlgi kaasamine on võimalik ka ametniku enda initsiatiivil. Üldjuhul katab tõlgi 

kaasamisega kaasnenud kulud maksumaksja, kuid maksuhaldurile on jäetud võimalus kulud 

ka ise kanda.44 

Menetlustähtaja ennistamise ja pikendamise õigus tuleneb MKS § 50 ja selle pikendamine on 

üldjuhul nii menetlusosalise kui ka maksuhalduri õigus. Menetlustähtaja ennistamine võib 

osutuda vajalikuks soodustava haldusakti taotlemise menetluses. Kuna maksuasjades on 

selliseid menetlusi suhteliselt vähe, siis pole tähtaegade ennistamine eriti aktuaalne, kuid 

menetlusosaline võiks olla teadlik selle võimaluse olemasolust. Enda poolt määratud 

menetlustähtaega, mille tähtpäev ei ole veel saabunud, saab maksuhaldur MKS § 50 lg 5 järgi 

pikendada kas menetlusosalise põhjendatud taotluse korral või oma algatusel. Praktikas 

puudutab see näiteks teabe saamiseks, dokumentide või asjade ettenäitamiseks esitatud 

                                                 

43 Tammert, P., Maksundus, ibid, lk 24-25 
44 Tammert, P., Maksundus, supra nota 42, lk 133 
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korralduste tähtaegu, kui maksukohustuslane leiab, et etteantud aja jooksul ei ole võimalik 

korraldust nõuetekohaselt täita.45 

Vastavalt MKS-le võib maksuhaldur maksukohustuslase juures läbi viia kas revisjoni ehk 

üldkontrolli või üksikjuhtumi kontrolli. Need kontrolliliigid erinevad üksteisest nii 

menetluslikult kui ka õiguslike tagajärgede poolest. Revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli 

peamiseks sisulise eristamise võimaluseks on hinnangu andmine, kas tegemist on 

maksukohustuslast enamkoormava kontrolliga või mitte. Oluline on ka, kuidas maksuhaldur 

kontrolli vormistab. Revisjoni puhul kehtib üldjuhul korduva kontrollimise piirang, mis ei 

tähenda aga, et revisjoni korras juba kontrollitud ajavahemikku ei tohi üldse uuesti 

kontrollida. Korduv kontrollimine on lubatud näiteks juhul, kui varasem kontroll toimus 

hilisemast kontrollist erineva maksuobjekti osas. Maksuhaldur peab aga arvestama, et 

üksteisele järgnevad revisjonid ei muutuks maksukohustuslasele ülemäära koormavaks.46 

Revisjon algab maksuhalduri korraldusega revisjoni läbiviimise kohta, milles on selgelt ära 

näidatud nii revideerimise periood kui ka maksuliigid ning tehingud, mida kontrollima 

hakatakse. Revisjoniobjekti täpne määratlemine on maksukohustuslase õiguste kaitse 

seisukohalt oluline ning selle meelevaldne laiendamine võib kaasa tuua maksuotsuse 

õigusvastasuse. Samuti peavad maksukohustuslasele olema teatavaks tehtud revideerija nimi 

ja revisjoni tähtaeg. 

Nime teatavaks tegemine on vajalik, kaitsmaks maksukohustuslase õigust erapooletule ja 

ausale menetlusele, sest MKS § 49 järgi on õigus taotleda menetlust läbiviiva või menetluses 

osaleva ametniku taandamist juhul, kui ametnik on ise asjas menetlusosaline ja 

menetlusosalise esindaja, sugulane, hõimlane, perekonnaliige või on ametnik ise huvitatud 

asja lahendist ning kui on kahtlust arvata, et ametnik ei ole asjas erapooletu. Siinkohal ei ole 

mõeldud menetlusosalisena haldusorganit, kes peab esitama maksuhaldurile arvamuse või 

kooskõlastuse haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks. Taandamine osutub aga 

võimatuks kui selgub, et taandatavat pole võimalik asendada.47 

Maksukohustuslasel on õigus saada teade revisjoni alustamise kohta vähemalt seitse päeva 

enne selle algust, kuid juhul, kui maksuhalduril on põhjust arvata, et revideeritav asub 

                                                 

45 Lehis, L., Maksuõigus, supra nota 1, lk 144 
46 Maksu- ja Tolliameti koduleht, „Kontrolli hea tava“,< 
www.emta.ee/public/kontrolli_hea_tava_26.09.2008.doc> (27.03.2010) 
47 Lehis, L., „Maksumaksja õiguste kaitse maksumenetluses“, supra nota 37, lk 130 
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menetluses olulisi dokumente hävitama või revisjoni tööd takistama, võib revisjon alata ilma 

etteteatamiseta. Menetluse alustamist on maksukohustuslasel õigus MKS § 76 kohaselt ka 

edasi lükata, kui ilmnevad mõjuvad põhjused nagu näiteks pearaamatupidaja haigestumine või 

juhatuse liikme töölähetusel viibimine. Kas toodud põhjendused edasilükkamise kohta on 

piisavalt mõjuvad, seda otsustab maksuhaldur iga juhtumi puhul eraldi.48 

Maksukohustuslase õiguste kaitse seisukohalt vaatluse läbiviimise protsessis on MKS § 72 lg 

1 ja lg 2 järgi maksuhalduril õigus vaadelda maksustamise seisukohast tähendust omavate 

asjaolude kindlaks tegemiseks ükskõik millise maksukohustuslase vara tingimusel, et vaatlus 

viiakse läbi isiku teadmisel ja ei kujuta endast isiku tahte vastast eluruumidesse või 

valdustesse sisenemist. Revisjoni puhul võib MKS § 73 lg 4 kohaselt menetleja revisjoni 

füüsilise isiku juures läbi viia ainult sel juhul, kui füüsiline isik tegutseb ettevõtjana või on 

maksu kinnipidaja. Nimetatud sättest tuleneb seega maksuhalduri õigus viia läbi füüsilise 

isiku juures ainult üksikjuhtumi kontrolli, mis revisjoniga võrreldes on isikule tunduvalt 

vähem koormav. 

Juhul kui revisjoni alustamise korralduse andmisest on möödunud vähem kui 30 päeva, saab 

isik, keda kontrolli asemel revideeritakse, oma õigusi efektiivselt kaitsta korraldusele 

tühistamiskaebuse esitamise kaudu.49 Seega on füüsilisest isikust maksumaksjal õigus 

keelduda revisjoni läbiviijat oma eluruumidesse laskmast. Eluruumidesse sisenemine ei ole 

vaatluse käigus lubatud ka selles elavate isikute tahte vastaselt. Seega hoolimata äriühingu 

asukoha või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuskoha registreerimisest kodusel aadressil, ei 

anna see maksuhaldurile alust eluruumides sunniviisiliselt vaatlust läbi viia.50 Siit ka põhjus, 

miks enamasti viiakse revisjon läbi just tööruumides. Siinkohal on revident kohustatud 

hoidma saladuses maksukohustuslast puudutavat teavet, mis on teatavaks saanud seoses 

maksude tasumise õigsuse kontrollimisega maksukohustuslase valdustes, et tagada 

maksusaladuse kaitse. 

Üldjuhul peab revident lähtuma maksukohustuse täitmise kontrollimisel ja maksu määramisel 

maksukohustuslase esitatud maksudeklaratsioonidest, maksukohustuslase 

raamatupidamisarvestusest ja muust tema poolt enda tegevuse kohta peetud arvestusest. 

                                                 

48 Tingas, R., „Maksurevisjon ettevõttes“ (2006) < www.raamatupidaja.ee/181832art> (16.03.2010) 
49 Kivistik,V., „Revisjoni mõningate aspektide seaduslikkusest“ Maksumaksja (2005) nr 12, lk 23 
50 Tingas, R., „Maksurevisjon ettevõttes“, supra nota 49, (16.03.2010) 
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Revisjoni käigus on maksukohustuslasel samuti õigus kasutada nii tõlki kui ka esindajat. 

Välja arvatud juhul, kui seadusest või toimingu olemusest tulenevalt on oluline esindatava 

isiklik osavõtt. 

Oluliseks põhimõtteks revisjoni läbiviimisel ja lõpetamisel on maksukohustuslase teavitamine 

revisjoni käigus tuvastatud tähtsust omavatest asjaoludest ning nende maksunduslikust 

tähendusest. Seega peaks revideeritav olema kursis sellega, millises suunas areneb revisjon 

ning saama teavet võimaliku täiendava maksukohustuse suuruse kohta. Samuti on 

maksukohustuslasel õigus saada ärakuulatud ehk esitada oma arvamus või vastuväited enne 

koormava haldusakti andmist.51 

Revisjon lõpeb revisjoni lõppvestlusega ning revisjoniakti tutvustamisega. Revisjoniakt tuleb 

koostada ka siis, kui täiendavat maksusummat ei määrata. Sel juhul on see 

maksukohustuslasele kinnituseks, et maksuarvestus on nõuetekohane ning annab kindluse ka 

tuleviku osas, et selle perioodi kohta sama maksuliigi osas ei ole hiljem maksusummade 

määramine lubatud.52 Samas on seadusandjad jätnud siinkohal endale võimaluse kasutada 

piiranguid, millega siiski on võimalik juba varasemalt revisjoni käigus koostatud otsus 

kehtetuks muuta. 

Nimelt sätestab MKS § 102 lg 3 võimaluse, kus revisjoni tulemusel tehtud või muudetud 

maksuotsust, mille muutmist või kehtetuks tunnistamist ei saa enam vaidemenetluses ega 

halduskohtumenetluses taotleda, saab uue asjaolu või tõendi ilmnemise tõttu muuta või 

kehtetuks tunnistada juhul, kui see asjaolu on tuvastatud seoses tahtlikult toime pandud 

väärteoga, mille kohta on olemas jõustunud lahend või seoses kuriteoga, mille kohta on juba 

alustatud kriminaalmenetlust. 

Maksuotsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsustamisel peab maksuhaldur MKS § 

102 lg 4 kohaselt arvestama sellega, kas avalik huvi tasumata maksusumma määramiseks ja 

sissenõudmiseks kaalub üles isiku usalduse haldusakti kehtimajäämise suhtes, samuti väärteo 

raskust ning muid asjaolusid, mille tõttu tõend või asjaolu ei ilmnenud revisjoni käigus, 

sealhulgas ka võimalikku uurimisprintsiibi rikkumist maksuhalduri poolt. 

                                                 

51 Tingas, R., „Maksurevisjon ettevõttes“, ibid, (16.03.2010) 
52 Tingas, R., „Maksurevisjon ettevõttes“, supra nota 49, (16.03.2010) 
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Maksukohustuslane, kes leiab, et tema õigusi või vabadusi on piiratud, võib MKS § 137 

kohaselt vaidlustada teda puudutava maksuteate, maksuotsuse, vastutusotsuse, korralduse või 

muu maksuhalduri haldusaktiga ning taotleda selle kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue 

haldusakti väljaandmist. Lisaks haldusaktile, on maksukohustuslasel õigus esitada vaie ka 

viivituse, tegevusetuse, ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumise ja haldusakti 

andmise taotluse tagastamise ning teiste maksuhalduri toimingute kohta. 

Et vaide esitamisele on ette nähtud kindlad vormi- ja tähtajanõuded, siis on vaide näol 

tegemist ühtlasi formaalse õiguskaitsevahendiga, kuid mitte kohtuliku õiguskaitsevahendiga, 

hoolimata sellest, et vaidemenetlusel on kohtumenetlusega sarnased eesmärgid.53 Kui esitatud 

vaiet ei rahuldata ja maksumaksja arvab, et tema õigusi või vabadusi pole piisavalt 

menetlusprotsessis kaitstud, on maksukohustuslasel MKS § 151 järgi õigus edasikaebamisele 

ning ta võib pöörduda halduskohtu poole. 

Õigus halduskohtusse pöörduda on igas vaidemenetluse etapis ning kohtult võib kaitset otsida 

ka ilma vaiet esitamata. Riigikohtu seisukoha järgi, on maksukohustuslasel õigus uusi 

asjakohaseid tõendeid vaidemenetluses esitada nii haldusorgani nõudmisel kui ka omal 

initsiatiivil.54 Samuti on uusi tõendeid on võimalik maksuvaidluses esitada ka pärast 

vaidemenetlust kohtumenetluses, kui tõendite hilisem teatavaks saamine ei olnud põhjustatud 

maksukohustuslase tahtlusest või hooletusest.55 

Andes ülevaadet maksukohustuslase õiguste kohta Eestis selgus, et maksumenetluses on 

maksumaksjal õiguseid rohkem, kui esialgu oleks osanud arvata. Õiguste tundmine annab aga 

aluse nende tõhusamaks kaitseks. 

Parema ülevaate saamiseks olgu siinkohal veelkord kokkuvõtvalt ülesloetletud peatükis 

käsitletud maksukohustuslase õigused: õigus teabele ja selgitustele tasumisele kuuluvate 

maksusummade ja nende määramise kohta, õigus tutvuda maksukohustuslase kohta kogutud 

andmetega, õigus arvamuse avaldamisele enne maksukohustuslast puudutava haldusakti 

väljastamist, õigus maksusaladuse kaitsele, õigus taotleda maksuhaldurilt siduvat eelotsust, 

õigus eestikeelsele asjaajamisele, kuid ka õigus kasutada tõlki ja esindajat ning õigus 

menetlustähtaegade ennistamiseks. Samuti on maksukohustuslasel õigus vaide esitamiseks, 

                                                 

53 Vene, E., Vaidemenetluse funktsioonide mõju haldusmenetlusele. – Juridica (2005), nr 10, 705-718, lk 705 
54 AS Boschwechter kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6.septembri 2005.A maksuotsuse 
nr 12-5/426 tühistamiseks, Riigikohtu halduskolleegiumi otsus nr 3-3-1-47-07, 14.11.2007, lõik 16 
55 AS Boschwechter kaebus, ibid, lõik 13 
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ütluste andmisest keeldumiseks ja menetleja taandamiseks, kui on kahtlus, et viimane ei ole 

maksuasjas erapooletu.  

Kõik käsitletud õigused on ühtmoodi olulised, kaitsmaks maksukohustuslast kogu 

menetlusprotsessi vältel ning ei saa väita, et üks nimetatud õigustest oleks tähtsam kui teised. 

Kui aga nimetatud õigusi on mingil moel riivatud, on maksukohustuslasel alati võimalus oma 

õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. 
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2. MAKSUKOHUSTUSLASE ÕIGUSTE KAITSE VÕRDLEV 
ANALÜÜS 

2.1. Maksumenetlus ja maksukohustuslase õigused Soomes 

Selleks, et anda ülevaadet Soome maksumenetlusest ja maksukohustuslase õigustest, käsitleb 

antud peatükk lisaks maksuseadustest tulenevatele menetluspõhimõtetele, mõistetele ja 

maksumaksja õigustele ka Soome üldist maksubaasi ning kirjeldab maksude haldamise 

struktuuri. Seda eelkõike põhjusel, et Soome maksusüsteem on Eesti maksusüsteemist 

oluliselt erinev. Näiteks ainuüksi progresseeruva ning mitmest komponendist koosnevast 

tulumaksu olemuse mõistmine tundub esmapilgul keeruline ja ilm maksusüsteemi 

tutvustamiseta on raskendatud kogu Soome maksumenetluse mõistmine. 

Üksikisiku tulumaks Soomes jaguneb riiklikuks ja kohalikuks maksuks ning kiriku liikmetel 

lisandub ka riiklik 1−2 %-ne kogudusemaks. Riiklik maks on diferentseeritud vastavalt 

sissetulekule, ulatudes 2010. aastal 6,5−30 %-ni. Kohaliku maksu suuruse kehtestab kohaliku 

omavalitsuse volikogu ja 2010. aastal jäävad kohalike omavalitsuste tulumaksuprotsendid 16 

% ja 21 % vahele.56 

Igal palgasaajal on Maksuameti poolt väljastatud maksukaart (verokortti), millele märgitakse 

igaühele individuaalselt vastavalt tema eeldatavatele tuludele ja soodustustele arvestatud 

maksuprotsendid. Tulumaksu puhul on süsteem üles ehitatud avansilistele maksetele, 

milledeks on avansiline makse kinnipidamine ja avansiline ettemaks. Neist esimese puhul 

peab tööandja tulumaksu kinni töötaja eest, vastavalt verokorttil määratud protsendile ning 

teise variandi puhul maksab töötaja, avansilise makse ise maksuameti kontole. Üldjuhul 

teevad ise makseid talunikud, kutsetöötajad, rendileandjad, vabakutselised ja advokaadid.57 

Ettevõtete enda proportsionaalne tulumaks on 26 %. Sotsiaalmaks on 2,231 %, kuid see katab 

vaid haiguskindlustuse ning sellele lisaks on eraldi vaja maksta mitmeid kindlustusmakseid 

nagu pensioni-, töötus- ja õnnetusjuhtumikindlustus. Käibemaksu suuruseks on 26 % 

                                                 

56 Eesti Välisministeeriumi koduleht, „IV Ärikeskkond“, <www.vm.ee/?q=et/node/4637> (31.03.2010) 
57 Niskakangas, H., Johdatus Suomen verojärjestelmään, (Helsinki: WS Bookwell Oy, 2009), s 109-110 
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maksustatavast hinnast, kuid näiteks toidukaupadel on käibemaks 12 % ning raamatute, 

kinopiletite ja ravimite puhul 8 %.58 

Kõige olulisem maksude kogumise eesmärk on saadud tulude ümberjaotus riigis ning 

fiskaalpoliitika ehk avaliku sektori tegevuse rahastamine, kuid lisaks sellele, on 

maksustamisel palju teisi eesmärke, mis tulenevad erinevatest maksuseadustest. Kogutud 

maksudest rahastatakse sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi, konjunktuuri ja majanduspoliitika 

edendamist, tööhõivet ja keskkonnapoliitikat ning maksude abil püütakse ohjata ka 

tarbimist.59 

Selleks, et paremini mõista, kuidas naaberriigis maksude haldamine on korraldatud, on 

järgnevalt toodud ülevaade Soome maksude administreerimise struktuurist (Lisa 1). 

Maksude administreerimine kuulub Rahandusministeeriumi alluvusse. 

Maksuadministratsioon (verohallitus) tegeleb maksude menetlemisega ja maksujärelvalve 

teostamisega, samuti kogu maksuadministratsiooni puudutava tööplaneerimis-, ohutus-, 

suhtlus- ja auditeerimisülesannetega. Maksuametid (verovirasto) vastutavad oma haldusala 

maksumenetluse ja järelevalve eest.60 

Maksuameti klientideks on maksusaajad, maksumaksjad ja infopäringute kliendid. 

Maksusaajateks on riik, kohalikud omavalitsused, pensioniamet, kogudused ja 

metsanduskeskused ning maksumaksjateks on aga palga, pensioni ja muu tulu saajad, 

talunikud, ettevõtjad, ettevõtted ning muud ühendused, sealhulgas ka kinnis- ja 

pankrotivaraga tegelevad kliendid. Kõigi maksumaksjate puhul hoolitseb maksuamet selle 

eest, et maksustamine toimuks nõuetekohaselt ja ühetaoliselt ning andmekaitse ja andmete 

avalikustamise põhimõtete järgi.61 

Igal maksuametil on nii eraisikute kui ka ettevõtete jaoks eraldi maksukontorid. 

Kontsernimaksukeskus (konserniverokeskus) vastutab kogu Soome suurimate 

ettevõttegruppide ja äriühingute maksustamise eest. Maksukogumiskeskus 

(veronkantokeskus) on riiklik üksus, mis vastutab maksude kogumise, sissenõudmise ja 

                                                 

58 Eesti Välisministeeriumi koduleht, „IV Ärikeskkond“, supra nota 56  
59 Niskakangas, H., Johdatus Suomen verojärjestelmään, supra nota 57, s 15 
60 Verohallinnon organisaatio ja työnjako, 
<www.vero.fi/?path=5,422&article=1408&domain=VERO_MAIN&language=FIN&index=#> (31.03.2010) 
61 Verohallinto, <www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=2441;302369>, s 15, (01.04.2010) 
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maksuarvestuse ülesannete eest ning sellele allub neli maksukogumisüksust ja seitse 

sissenõudeüksust. 

Maksusaajate õigusjärelvalveüksus (oikeudenvalvontayksikkö) on muust 

maksuadministratsioonist sõltumatu riiklik üksus, mis kontrollib maksusaajate õigusi 

maksustamisel ja nende maksude muutmistaotlusi. Haldusteeninduse (hallintopalvelu) ja 

teabehalduse (tietohallinto) üksused teenindavad aga kõiki eelpoolnimetatud maksuhaldusega 

tegelevaid organeid.62 Infopäringuid maksuametilt teevad oma igapäevatöö jaoks ka 

rahandusministeerium, pensioniamet, kohalikud omavalitsused, statistikaamet ja 

teadusasutused ning pensioni- ja kindlustusettevõtted.63 

Maksude kehtestamine otsustatakse Parlamendi (Eduskunta), Euroopa Liidu ja kohalike 

omavalitsuste poolt. Maksuseadused valmistab ette Rahandusministeerium ning võetakse 

vastu Parlamendis.64 Kõik Soome maksud on reguleeritud seadustega ning maksunormide 

kehtestamise delegeerimisvõimalused on väga piiratud. Valitsus võib küll anda seaduseid 

täiendavaid määruseid, millele pole Parlamendi kinnitust vaja, kuid kui selgub, et määrus on 

seadusega vastuolus, siis ei saa kohus ega riigiametnikud neid kohaldada ning kehtima jääb 

ikkagi seaduses sätestatu. 

Erandiks on maksuadministratsiooni otsused ja juhendid, milles sisalduvad makse 

reguleerivad normid. Mõningates maksuseadustes endis on nii määratud, et 

maksuadministratsioonil on õigus anda täpsustavaid juhiseid, mis on kõikide jaoks siduvad – 

nii maksuametile kui ka kohtutele, olles seega võrdväärsed seadusega. Olulisemad juhised 

puudutavad näiteks personali ja reisikulude maksustamist. 

Riigiametnikud võivad ka ise anda maksustamisjuhiseid, kuigi seadusega pole neile vastavat 

õigust delegeeritud ning juhistel puudub siduv jõud. Seega on juhised pigem informatiivset 

laadi, kuigi võivad teatavat tähtsust omada, sest ka riigiametnikud juhinduvad seadustest ja 

maksuadministratsiooni antud juhistest.65 

Üksikisiku tulud jagunevad Soomes palgatuluks, mis koosneb palgast, pensionist ja 

sotsiaaltoetustest ning kapitalituluks, mida saadakse renditulust või kinnisvara müügist. 
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Mõlemaid tululiike maksustatakse erinevalt. Palgatulule rakendatakse kindlat maksumäära, 

kapitalitulu maksustatakse aga progresseeruva maksumääraga. Sealjuures on maksumaksjal 

õigus oma tuludest maha arvata teenimiseks või tulu säilitamiseks tehtavad kulutused.66 

Maksumenetlust reguleerivad Soomes peamiselt kaks seadust: maksumenetluse seadus (laki 

verotusmenettelystä, edaspidi VML)67 ja maksumenetluse regulatsioon (asetus 

verotusmenettelystä). Paljud maksustamist ja menetlust reguleerivad sätted sisalduvad ka 

teistes maksuseadustes ning haldusseaduse rakendusseaduses (hallintalainkäyttölaki, edaspidi 

HLL).68 Kõik Soomes kehtestatud seadused, peavad olema kooskõlas riigi põhiseadusega 

ning seaduste jõustumise kinnitab president.69 

Soome maksumenetluses on välja toodud kuus üldist maksustamispõhimõtet, millest esimese 

põhimõtte kohaselt tuleks kodanikel maksta makse selle järgi, kui suurt kasu nad avaliku 

sektori tegevusest on. Näiteks õigustab seda põhimõtet kinnisvaramaks, sest avalik sektor 

haldab infrastruktuuri, mis on kinnisvara omanikele hädavajalik ning selle põhimõttega 

õigustatakse tavaliselt transpordisektori kõrget maksustamist. Teedeehituse ja -korrashoidu 

rahastamine laekub enamjaolt automaksust ja kütuseaktsiisist.70 

Maksevõimelisuse põhimõte tähendab, et kõigil tuleks maksta vastavalt nende majanduslikele 

võimetele. Tavaliselt peetakse õiglaseks, et need, kellel on suuremad ressursid, osalevad 

avaliku sektori toimimisele kaasaaitamises rohkem, kui need, kellel on selleks väiksemad 

võimalused. Teoreetiliselt ei tähenda aga maksevõimelisuse põhimõtte rakendamine 

progressiivse maksustamise teostamist. Sotsiaalsed maksusoodustused on riigis kehtestatud 

põhimõttel, et nende abil maksukoormust maksukohustuslaste vahel maksevõimelisuse järgi 

jagada.71 

Efektiivsuse põhimõtte kohaselt tuleb makse koguda võimalikult väikeste kuludega nii 

maksukoguja kui maksumaksja seisukohast ning eeldusel, et maksud kehtiksid kõikidele 

kodanikele ühtmoodi. Oluliseks peetakse, et maksustamisega kaasnevad vältimatud kahjud ja 

ebamugavused oleksid võimalikult minimaalsed kõikidele osapooltele ning ei takistaks 

                                                 

66 Verohallinto, <www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=2441;302369>, s 4, (01.04.2010) 
67 Laki veromenettelystä 18.12.1995/1558, <www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/1995/19950161.pdf>, (01.04.2010) 
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igapäevast majandustegevust. Maksude haldamise efektiivsuse seisukohast on tähtis, et riigi 

loodud maksusüsteem oleks selge ja võimalikult lihtsalt mõistetav.72 

Õiguspärasuse põhimõtet on soome maksuõiguses üsna keeruline käsitleda ja seda 

vaadeldakse mitmest erinevast vaatenurgast. Horisontaalse õiguspärasuse põhimõtte kohaselt 

tuleb samades olukordades olevaid maksumaksjaid kohelda samaväärselt. Samas 

tulumaksusüsteem on üles seatud nii, et suurema kapitalitulu saajat maksustatakse tunduvalt 

kõrgemalt kui sama suure palgatulu saajat. Vertikaalse õiguspärasuse põhimõtte 

rakendamisest saadakse kasu aga siis, kui on uuritakse maksukoormuse suunamist erinevate 

sissetulekutega maksukohustuslastele.73 

Õiguskindluse- ja prognoositavuse põhimõte on teineteisega tihedalt seotud. 

Maksukohustuslasel tuleks prognoosida, millised maksutagajärjed tema majandustegevus 

kaasa võib tuua. Mida hoolikamalt maksuseadused koostatakse, seda suurem on õiguskindlus 

ja võimalik erinevate lahenduste ettenägemine. Õiguskindlus tähendab ka seda, et 

maksuseaduseid tõlgendataks halduskohtumenetluses õigesti ja järjepidevalt ühtmoodi.74 

Üldised menetluspõhimõtted sätestab VML § 26. Kui asi on mitmeti tõlgendatav või ebaselge 

ja maksukohustuslane on tegutsenud heas usus tuginedes maksuameti praktikale või 

juhenditele, tuleb asi lahendada maksukohustuslase huvides, kui see konkreetsest seadusest ei 

tulene teisiti. Kui maksu tasumist siiski nõutakse, võib maksuga seotud viiviste, intressi või 

maksutagastuse maksmisest loobuda täielikult või osaliselt, kui nende sissenõudmine oleks 

asja tõlgendamisruumi või ebaselguse tõttu ebaproportsionaalne. 

Juhul, kui maksustamisel kaldutakse kõrvale maksukohustuslase esitatud deklaratsioonis 

olnud andmetest või selleks pädev asutus parandab deklaratsiooni maksustatava kahjuks, on 

maksukohustuslasel õigus seda VML § 26 lõige 3 alusel teada saada ning talle tuleb anda 

mõistliku aja jooksul võimalus oma arvamuse esitamiseks. Selleks tuleb ametnikul 

maksukohustuslasele saadetavas teates märkida, mille kohta täpselt selgitusi vajatakse. 

Kui maksumaksja on täitnud oma teavitamiskohustuse ja esitanud soovitud andmed, siis on 

maksuhalduril ja maksukohustuslasel kohustus osaleda tõendite uurimisel vastavalt oma 

võimalustele. See osapool, kellel on selleks paremad tingimused, peab maksuasjas tähtsust 
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omavaid asjaolusid selgitama. Näiteks, kui maksukohustuslase poolt tehtud tehingu teine pool 

ei ela Soomes ja maksuhaldur ei saa õigusaktidest või rahvusvaheliste lepingute toel piisavalt 

vajalikku infot, jääb asjas tähtsust omavate asjaolude tõendamine maksukohustuslase kanda. 

Menetlusprotsessis kehtib ka efektiivsuse ja võrdse kohtlemise põhimõte. See tuleneb VML § 

26 lõikest 6 ning mille kohaselt tuleb maksuhalduril uurida saadud teavet viisil, mis asja 

kvaliteeti, ulatust, maksumaksjate võrdset kohtlemist ning maksukontrolli vajadusi arvesse 

võttes, oleks põhjendatud. 

Kui maksuasi otsustatakse maksukohustuslase kahjuks, tuleb see otsus VML § 26b kohaselt 

põhjendada. Põhjendus ei pea aga sisalduma mitte maksuotsuses, vaid see peab olema 

kättesaadav maksuametis ning kindlasti sisaldama viidet õigusaktile, mille alusel 

maksuametnik otsuse tegi. Küll aga on maksukohustuslasel õigus sellisest maksuotsusest 

teada saada ning VML § 26c järgi tuleb see otsus maksukohustuslasele või tema esindajale 

kätte toimetada.  

Otsuse teatavakstegemisel lähtutakse maksusaaja puhul VML §-st 26d, mille kohaselt 

konsulteeritakse nii maksusaaja kui tema õigusjärelvalveüksusega ning otsus tehakse neile 

teatavaks nii, et maksusaaja õigusjärelvalveüksusele jääks võimalus tutvuda 

maksudokumentidega, kui mujal maksuseadustes ei ole sätestatud teisiti. 

Maksumenetluses ilmneb sageli vigu, kuna käsitletavaid deklaratsioone on massiliselt ja 

paljud neist menetletakse automaatselt. Sellest tulenevalt saadetakse maksukohustuslasele 

maksuotsus enne maksustamisperioodi lõppemist. Kui maksukohustuslane avastab otsuses 

vea, võib ta selle kohta teha maksuametile parandusettepaneku, seega saab ilmsed vead 

parandada enne maksustamisperioodi lõppu ja jäävad ära tülikad toimingud, mis puudutavad 

juba väljastatud maksuotsuse parandamist.75 

VML § 27 lubab maksude tuvastamisel kasutada hindamismeetodit, kui deklaratsiooni pole 

esitatud või maksuhalduril on põhjust arvata, et see on ebaõige või maksumaksjal on varjatud 

tuluallikaid. Kui mõnele maksustamise aluseks olevale tehingule on antud õiguslik vorm 

ainult näiliselt, et maksudest kõrvale hoida, võib sellist tehingut VML § 28 kohaselt käsitleda 

nii, nagu õige tehinguvormi järgi oleks seda teha tulnud ning samuti kasutada vajadusel 

hindamismeetodit. 
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Lisaks ettevõtete siseselt toimuvatele auditeerimistele, viiakse Soomes samuti läbi 

maksuameti poolt korraldatavaid maksurevisjone, mis on algavad andmete kogumisega ning 

millest üldjuhul teatatakse revideeritavale ette. Toimub esmane vestlus, et saada teavet 

ettevõtte toimimispõhimõtete ja dokumentatsiooni kohta ning lepitakse kokku, kes ettevõtte 

töötajatest revidente assisteerima hakkavad. Enne revisjoni lõppvestlust antakse 

maksukohustuslasele õigus tuvastatud asjaolude kohta selgitusi anda ning ka ise leitud 

asjaolude kohta selgitusi saada. Seejärel koostatakse revisjoni eelakt ja antakse revideeritavale 

tutvumiseks ning võimalus taaskord oma arvamuse andmiseks. 

Vajadusel tehakse aktis viimased muudatused, enne kui see saadetakse revidentide endi üle 

järelvalvet pidavale üksusele kinnitamiseks. Revisjoni akti põhjal määratakse maksuotsusega 

kas tagastatav või juurdemakstav summa, millest taaskord teavitatakse ka otsuse adressaati 

ning antakse võimalus arvamuse avaldamiseks. Kui maksumaksja sellega rahul pole, siis on 

tal õigus alustada vaidemenetlust.76 

Juhul, kui maksukohustuslane pole maksuametilt saadud maksuotsusega rahul, on tal VML § 

67 järgi õigus esitada maksuotsuse kohta kirjalik ning allkirjastatud kaebus viie aasta jooksul 

alates maksustamisperioodile järgneva aasta algusest. Maksusaajal on selleks tähtajaks 60 

päeva ning aega arvestatakse alates otsuse kättetoimetamisest. Selgitamaks välja, kuidas ühes 

või teises situatsioonis maksuamet otsustada võib, on maksukohustuslasel VML § 85 kohaselt 

õigus kirjaliku taotluse alusel saada maksustamist selgitav eelotsus. 

Taotluses peab olema märgitud nii esitatav küsimus, mille kohta eelotsust taotletakse kui ka 

vajalikud tõendid. Kui maksuamet on otsuse teatavaks teinud, siis peab arvestama asjaoluga, 

et selle otsuse kohta vaiet enam esitada ei saa. Küll on aga autori tõlgenduse kohaselt õigus 

pöörduda halduskohtusse, kui ilmneb, et saadud eelotsus maksukohustuslast ei rahulda. 

Kui ka halduskohtu otsus ei anna maksumaksja jaoks soovitud tulemusi, siis VML § 70 ja § 

71 järgi on halduskohtu otsuse peale õigus kaevata kõrgemasse halduskohtusse, kuid seda 

vaid juhul, kui kõrgem halduskohus selleks loa annab. HLL § 20 kohaselt on menetlusosalisel 

õigus kasutada esindajat, kelleks võib olla advokaat või muu pädev täisealine isik ning kes on 
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asjas erapooletu. Seega ei saa selleks olla ametnik, kes on asja menetlusprotsessis varem 

osalenud või esindab vastaspoole huve ning on põhjust tema erapooletuses kahelda. 

Soome põhiseaduse77 § 21 lõige 2 tagab ärakuulamisõiguse. Halduskohtumenetluses tagatakse 

ärakuulamisõigus HLL 34 §-ga ning selles sätestatud kuulamismenetlusega. Menetlusosalisel 

on õigus anda menetletava asja kohta selgitusi, kuid juhul, kui halduskohus otsustab asja mitte 

uurida või lükkab asja koheselt tagasi, pole kuulamismenetlus otstarbekas ja see jäetakse 

sooritamata. Siinkohal on oluline määratleda, millisesse halduspiirkonda maksukohustuslane 

kuulub, sest iga piirkonna halduskohus menetleb oma haldusasjad ise. 

Käesolevast peatükist selgus, et kõik Soomes rakendatud maksud tulenevad maksuseadustest, 

mis peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Seadustest tulenevad ka peamised 

maksustamispõhimõtted, nagu näiteks põhimõte, et makse tuleb maksta vastavalt sellele, palju 

kasu kodanik avaliku sektori tegevusest saab. 

Menetluspõhimõtted ja peamised maksumaksja õigused on sätestatud VML-s, mille kohaselt 

tuleb maksuasjad lahendada pigem maksukohustuslase huvides, kasutades võrdse kohtlemise 

printsiipi ja efektiivsuse põhimõtet, õiguspärasuse ja õiguskindluse- ning prognoositavuse 

põhimõtteid. Veel on seaduses öeldud, et maksukohustuslasel on õigus esitada oma arvamus 

ning saada ärakuulatud ja maksuasjade uurimises tuleb nii maksuhalduril kui maksumaksjal 

osaled vastavalt oma võimalustele. Samuti on maksumaksjal õigus pöörduda oma õiguste 

kaitseks kohtusse. 

2.2. Maksukohustuslase õiguste kaitse Eesti ja Soome maksumenetluses 

Kui võrrelda omavahel Eesti ja Soome maksuseaduseid, siis võib väita, et Eesti seaduste 

ülesehitus ja struktuur tunduvad palju loogilisemad, kui Soome seadustes. Nimelt puuduvad 

Soome seadustes paragrahvide lõikudel numbrid ja lõigud on omavahel eraldatud tühjade 

ridadega. Seega kui paragrahvis on eesti mõistes kümme lõiku ja on viidatud näiteks § 15 lg 

10, siis eestlane saab üldjuhul aru, mida sellega mõeldud on. Kui ta võtab ette aga soome 

seaduse, siis tuleb hakata §-s 15 lõike ise lugema, et viidatud kümnenda lõiguni jõuda. 
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See tegi Soome seadustes orienteerumise üsna keeruliseks. Segadust tekitavaks asjaoluks oli 

ka see, et kui Eesti seadused on mahukad ning enamjaolt on üks valdkond konkreetse 

seadusega reguleeritud, siis Soomes on erinevaid seaduseid rohkem ning ühte valdkonda võib 

reguleerida näiteks seitse-kaheksa erinevat paarikümne paragrahvilist seadust. 

Hoolimata seaduste erinevast ülesehitusest, on järgneva peatüki ülesandeks võrdlevalt 

analüüsida maksukohustuslaste õiguste kaitset mõlema riigi maksumenetlusprotsessides. 

Soome õigusteadlane Aulis Aarnio on täheldanud, et oluliseks õigusnormi ülesandeks, on 

füüsilise ja sotsiaalse kaitse tagamine üksikisikule, olles seejuures õigusriigi 

turvafunktsiooniks. Õigusriigis kaitstakse isikut nii teiste inimeste poolt tuleva ohu eest kui ka 

riigi poolt kasutatud vahendite vastu.78 Hoolimata sellest, et Soome maksusüsteemi ülesehitus 

ja haldamise struktuur ning maksumäärad erinevad oluliselt Eesti omadest, saab Aulis Aarnio 

põhimõtet rakendada maksukohustuslaste kohta nii Eestis kui Soomes. 

Peamise aluse õiguste kaitsele Eesti maksumenetluses sätestab MKS § 1, mille järgi on 

maksumenetluse osaliste õigused, kohustused ja vastutus ning vaidluste lahendamise kord 

sätestatud seadusega. Kuna kõik Eestis kehtivad seadused peavad olema kooskõlas 

põhiseadusega, mis tagab kodanike põhiõigused, võivad maksukohustuslased olla kindlad, et 

ka maksumenetluses toimuv on igati seaduspärane ning menetlusprotsessis ei saa toimuda 

midagi õigusvastast või ebaseaduslikku. Soome seadused peavad samuti olema kooskõlas 

põhiseadusega, seega saavad Soome maksukohustuslased olla kindlad, et seaduste järgi 

toimuv maksumenetlus ei riiva nende põhiõiguseid. 

Üks olulisematest maksumenetluse põhimõtetest, mille MKS sätestab maksuhalduri 

kohustusena, on menetlus läbi viia võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt, tagades seejuures 

menetlusosaliste õiguste kaitse. Eestis sätestab selle põhimõtte MKS §10 ning Soomes 

tuleneb efektiivsuse põhimõte VML §-st 26. Seega on mõlema riigi jaoks tähtis, et maksude 

haldamisega põhjustataks maksukohustuslasele võimalikult vähe ebameeldivusi ning ei 

koormataks teda liigselt. Samas tähendab efektiivsuse põhimõte Eestis ja Soomes ka seda, et 

maksuhaldurid peavad oma tööd tegema võimalikult kuluefektiivselt ja kasutatavad meetmed 

oleksid proportsionaalsed menetletava asja tulemuse suhtes. 
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Maksuhalduri ja maksukohustuslase vaheline suhtlemine toimub MKS § 47 järgi eesti keeles, 

kuid mõlema poole algatusel on õigus menetluskäiku kaasata ka tõlk. Keelekasutuse poolest 

erineb Soomes asjaajamine Eesti omast sellepoolest, et tegu on põhiseaduse järgi kakskeelse 

maaga ja ametlikeks asjaajamiskeelteks on soome ja rootsi keeled ning maksukohustuslasel 

on õigus asju ajada mõlemas keeles. Võõrkeelse menetlusosalise puhul, kui kohtumenetluse 

algatamine, kohtuotsus, protokoll või muu dokument on koostatud teise poole keeles, antakse 

poolele taotluse korral tasuta ametlik tõlge neist dokumentidest niivõrd, kui see puudutab 

tema õigusi, huve või kohustusi.79 

Küll aga lubatakse Soome maksukohustuslasel maksuasjade menetluses kasutada esindajat nii 

maksumenetlusprotsessis maksuhalduri juures kui ka hiljem kohtumenetluses, kui see 

vajalikuks osutub. Ka siin sätestavad Eesti ja Soome seadused sarnaselt, et 

maksukohustuslase esindaja peab olema kindlasti täisealine, asjas pädev ning erapooletu. 

MKS § 49 järgi tõusetub erapooletuse küsimus esile ka siis, kui on põhjust kahelda 

maksuhalduri enda erapooletuses ning sel juhul on õigus maksuhaldur menetlusest taandada. 

Õigusselguse põhimõttest tuleneb nõue, et õigusaktide süsteem peab olema seaduse 

rakendajatele ja täitjatele arusaadav. Maksuseadus peab olema võimalikult selge ja 

konkreetne, et maksumaksja saaks seaduse teksti lugedes oma maksukohustuse välja 

arvutada. Materiaalses maksuõiguses ei ole analoogia lubatud. Maksumaksja ei pruugi tema 

maksukohustust mõjutavat üksikut normi leida väljaspool maksuseadustega määratud piire. 

Õigusselguse põhimõtet rikuvad näiteks liiga sagedased ja lühikese etteteatamisega tehtud 

maksuseaduste muudatused. Maksuseaduse ja maksusüsteemi selgust ja läbipaistvust võib 

hägustada liiga suur maksusoodustuste ja erandite maht.80 Selleks, et maksukohustuslane 

võiks olla kindel, milliseid tagajärgi tema tegevus maksustamisel kaasa võib tuua, on tal õigus 

küsida maksuametilt siduvat eelotsust. See õigus kehtib nii Eesti kui Soome 

maksumenetluses, kus eelotsuse saamise aluseks on maksukohustuslase kirjalik taotlus, mis 

peab sisaldama nii lahendust ootavat küsimust kui seda selgitavaid tõendeid. Huvipakkuv on 

aga Soomet puudutav seik, kus ilmneb, et kui maksuametilt on saadud eelotsus, siis selle 

kohta maksuametile vaiet esitada enam ei saa ja tuleb vaidlustamiseks kohtu poole pöörduda. 

                                                 

79 Kielilaki 6.6.2003/423, <www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2003/20030072.pdf>, (28.03.2010) 
80 Huberg, M., Kuusik, G., ja Uusorg, M., Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega. (Tartu: Eesti 
Maksumaksjate Liit, 2009), lk 24 
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Õiguskindluse põhimõte kehtib samamoodi mõlema riigi maksumenetluses ning väljendab 

põhimõttelist eeldust, et seaduse regulatsioonile allutatud isikud peavad teadma seaduse sisu, 

et enda käitumist sellele vastavalt planeerida. Soome maksumenetluses on õiguskindluse 

põhimõttega koos sõnastatud eraldi põhimõttena ka prognoositavuse põhimõte, mille kohaselt 

maksumaksja peaks seadusest tulenevalt oskama oma tegevuse tagajärgi ette näha. Nii on 

Euroopa Kohus märkinud, et maksukohustust ette nägevad reeglid peavad olema selged ja 

täpsed, et maksukohustuslane saaks enda õigused ja kohustused üheselt mõistetavalt kindlaks 

teha.81 

Tähelepanuta ei tohiks jätta eelnevast tulenevat õiguspärase ootuse ja võrdse kohtlemise 

põhimõtet, esiteks sellest vaatenurgast, et uute seadustel rakendamisel ei kohaldataks nendele 

tagasiulatuvat jõudu, teisalt seisukohast, et kui mingi maksu suurendamist või vähendamist 

tingivat asjaolu on kohaldatud ühe maksumaksja kohta, tuleb seda kindlasti rakendada ka 

teiste sarnases olukorras olevate maksumaksjate suhtes. Sama kehtib maksuseaduste rikkujate 

suhtes, kus kohaldatavad karistused sarnastes olukordades peaksid olema ühetaolised kõigi 

rikkujate suhtes, olenemata nende isikust. 

Selliseid põhimõtteid käsitleb ka Soome maksumenetlus, kuigi reaalsuses samades 

tingimustes olevaid maksumaksjaid tulumaksu rakendumise valguses koheldakse sõltuvalt 

maksu aluseks olevast varast erinevalt. Palgatulu saajaid maksustatakse tunduvalt vähema 

määraga kui kapitalitulu saajaid. 

Õiguskindluse põhimõttest tuleneb maksukohustuslase õigus eeldada, et maksuhalduri antav 

informatsioon on õige. Kui juhtub, et maksuhaldur on andnud maksukohustuslasele 

valeinformatsiooni, mille tulemusel viimane on maksuasjas käitunud heas usus, tuleb asi 

lahendada maksukohustuslase huvides. See tähendab näiteks seda, valeinformatsiooni 

tulemusel enam või vähemmakstud summalt maksuhaldur intressi tasumist ei nõua. Eestis 

tuleneb selline asjaolu MKS §-st 119 lg 5 ning Soomes sätestab selle VML § 26. 

Maksukohustuslasel on MKS § 13 järgi õigus avaldada oma arvamust või vastuväited enne 

teada puudutava haldusakti väljastamist ning Soome maksukohustuslase õigus anda selgitusi 

on tagatud nii põhiseaduse82 §-ga 21ning HLL §-ga 34, mis sätestab ärakuulamismenetluse. 

                                                 

81 Angerjärv, M., „Õiguse üldpõhimõtted Euroopa Kohtu käibemaksuõiguse alases praktikas“ Maksumaksja 
(2006), nr 10, lk 36 
82 Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, supra nota 74, (29.03.2010) 
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Lisaks selgitustele, on maksukohustuslasel MKS § 14 kohaselt õigus saada teavet tema kohta 

kogutud andmete kohta. Tuleb aga silmas pidada, et õigus teabele on vaid konkreetsel 

maksumaksjal teda puudutavate maksude osas, mistõttu ei saa eeldada, et maksuhaldur oleks 

kohustatud vastama üldteoreetilistele küsimustele, mis puudutavad näiteks maksustamise 

aluseid mingis hüpoteetilises situatsioonis.83 

Ütluste andmisel on MKS § 64 andnud maksukohustuslasele õiguse keelduda ennast või tema 

lähedasi süüstavatest ütlustes. MKS § 137 on sätestanud, et kui maksukohustuslane leiab, et 

tema õiguseid on maksuteate, maksuotsuse, vastutusotsuse, korralduse või muu maksuhalduri 

haldusaktiga rikutud või piiratud tema vabadusi, võib ta taotleda selle haldusakti kehtetuks 

tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist. Lühidalt öelduna tähendab see 

maksukohustuslase õigust esitada vaie. 

Soome VML § 67 põhjal on maksumaksjal samuti õigus vaidemenetlust alustada. Mis puutub 

ennast või lähedasi süüstavate ütluste andmisse, siis kui Soomes on tegu kolmanda isiku 

ütlustega maksuasja kohta, pole VML § 19 järgi õigust ütluste andmisest keelduda, kui mõni 

muu seadus ei sätesta teisiti. Küll on aga kindlasti ütluste andmisest keeldumine lubatud 

eeluurimises.84 

Erinevus Eesti ja Soome vaidemenetluse alustamises seisneb aga esitamistähtaegades. Kui 

eesti maksumaksja võib maksuotsuse või haldusakti kohta MKS § 138 kohaselt vaide esitada 

kolmekümne päeva jooksul, siis soome maksumaksjal on selleks aega viis aastat, maksusaajal 

aega kuuskümmend päeva. MKS § 151 reguleerib vaidemenetluse osas maksukohustuslase 

edasikaebamisõigust halduskohtusse, kui tema taotlus jäi vaidemenetluses rahuldamata või 

tema õigusi on vaidemenetluses rikutud. Soome maksukohustuslase vaide esitamise õigus 

maksuadministratsioonile ja halduskohtusse pöördumiseks on reguleeritud VML §-dega 70–

71. 

Põhimõtteline erisus Eesti ja Soome menetluskorra vahel ilmneb siin aga seoses juhtudega, 

kui halduskohus Soome maksumaksjale oodatud tulemust ei anna. Siin on õigus pöörduda 

kõrgema halduskohtu poole, kuid seda ainult siis, kui kõrgem halduskohus selleks loa annab. 

                                                 

83 Osanik, R., Maksuvaidlused ja maksuprobleemid (Tallinn: OÜ Raamatupidaja.ee, 2003), lk 19 
84 Poliisin kotisivu. „Todistaja“, 
<http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/E11C5815B65DECE5C2256B99002E8783?opendocument>, 
(04.04.2010) 



36 

 

Oluline on märkida, et mõlemas riigis pole kohustuslik esitada vaiet maksuotsuse väljastanud 

asutusele, vaid saab ka otse, ilma vaiet esitamata, halduskohtu poole pöörduda. 

Nii Eestis kui Soomes on seaduse tõlgendamise õigus seaduse väljaandjal ehk Parlamendil 

ning kõrgeimal õigusemõistjal ehk Riigikohtul. Seega maksuametnike poolt antavatel 

juhenditel, mis üldjuhul on kättesaadavad asutuste veebilehtedel, puudub mõlemas riigis 

maksukohustuslaste jaoks siduv jõud ja juhendid täidavad vaid abistavat rolli. Samas, kui 

maksuhaldur on andnud heausksele maksukohustuslasele eksitavat või valeinformatsiooni, 

mille tulemusena on vähemdeklareeritud ja –tasutud maksusummat või seadusega ettenähtud 

korrast rohkem enammakset tagasi taotletud, ei arvestata MKS § 119 lg 5 järgi sellelt 

intressi.85 

Soome puhul on väikeseks erinevuseks maksuadministratsiooni poolt väljaantavad juhised, 

mis on siduvad nii maksuametnikele kui ka kohtutele. Mis aga puudutab maksuametnike 

valedest juhistest tulenevaid vigu maksumaksjatel oma maksukohustuse täitmisel, siis 

sarnaselt Eestiga, on Soomes maksuhalduril VML § 26 kohaselt samuti võimalus maksuga 

seotud viiviste, intressi või maksutagastuse maksmisest maksumaksja kasuks kas täielikult või 

osaliselt loobuda. 

Kui ilmneb, et maksukohustuslasele või kolmandale isikule on õigusvastaselt tekitatud kahju, 

siis selle hüvitamist reguleerib MKS § 16, mis viitab riigivastutuse seaduses sätestatud 

õigusele saada hüvitust, kui nimetatud kahju tekitas maksuhaldur kui riigi esindaja. Soome 

seadustest leidis autor vastava sätte auditeerimisseaduse (Tilintarkastuslaki)86 §-st 51, mis 

sätestab, et revident vastutab nii tahtliku kui tahtmatu kahju korvamise eest 

maksukohustuslasele ning kahjude korvamist kõigis valdkondades käsitleb 

kahjukorvamisseadus (Vahingonkorvauslaki).87 Seega, on mõlemas riigis tagatud kahjude 

hüvitamine, kui kahju põhjustajaks on riik või tema esindaja. 

Maksurevisjoni läbiviimisel on menetlusprotsess eelnenud peatükkides käsitletu põhjal 

mõlema riigi puhul sarnane ja maksukohustuslasel on õigus kogu revisjoni käigus saada 

teavet maksustamisel tähtsust omavate asjaolude kohta. Eesti seadusandluses, milles on 

                                                 

85 Osanik, R., Maksuvaidlused ja maksuprobleemid, supra nota 83, lk 20  
86 Tilintarkastuslaki <www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2007/20070068.pdf>, (01.04.2010) 
87 Vahingonkorvauslaki, 31.5.1974/412, 
<www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vahingonkorv
auslaki>, (01.04.2010) 
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lihtsam orienteeruda kui Soome seadusandluses, on revisjoni läbiviimine täpsemalt 

kirjeldatud. Seega üksikasjalikku analüüsi Eesti ja Soome maksurevisjoni läbiviimise 

erisustest ning maksukohustuslase õigustest autoril läbi viia ei õnnestunud. 

Viimasena, kuid mitte vähemtähtsa õigusena, on oluline juhtida tähelepanu 

maksukohustuslase maksusaladuse hoidmise tähtsusele , sest maksusaladusena käsitletav info 

võib menetlusosalistele teatavaks saada kõigis menetlusprotsessides. Soomes reguleerib 

maksusaladust ja selle hoidmist eraldi seadusena maksustamise avalikustamise ja 

konfidentsiaalsuse seadus (laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta)88, mida 

kohaldatakse maksustamise eesmärgil maksuhaldurile antud ja maksuameti koostatud 

maksudokumentide ja neis sisalduvate andmete avalikustamise kohta. Maksudokumente, mis 

näitavad maksukohustuslase majanduslikku olukorda ning muudele sellistele 

maksudokumentidele, mille põhjal võib teha järeldusi konkreetse maksukohustuslase kohta, 

hoitakse nimetatud seaduse § 4 kohaselt saladuses. 

Infot, mida maksukohustuslane peab maksuadministratsioonile esitama käsitleb ka VML § 10. 

Eesti seadusandluses on MKS § 26 maksusaladuse kaitse põhjalikult sätestanud ning teemat 

on palju käsitletud ka õigusalases kirjanduses.  

Tuginedes Kaspar Linnu artiklile89, on MKS-s maksusaladuse mõiste liiga üldsõnaline, kuna 

sisaldab endas ka teiste seadustega kaitstud hüvesid nagu äri- ja pangasaladus, mida on 

käsitletud krediidiasutuste seaduses ja äriseaduses. Artiklist selgub, et kuigi maksusaladuse 

hoidmine on maksukohustuslase jaoks oluline, on just maksukohustuslane see, kellel on kõige 

laiem maksusaladuse avaldamise kui ka kontrollimise õigus. 

Analüüsi käigus tõdeti, et seadustest arusaamist raskendab soomekeelsete 

maksundusterminite raskendatud mõistmine, sest otsetõlkes võivad terminite tähendused Eesti 

seadustes käsitletud terminitega küll kattuda, kuid seaduse kontekstis olla tähenduslikult väga 

erinevad. 

Olles omavahel võrrelnud Eesti ja Soome maksuseaduseid, neis sätestatud maksumenetluse 

põhimõtteid ja maksukohustuslaste õigusi võib väita, et nii maksukohustuslaste õigused kui 

ka menetluspõhimõtted on mõlemas riigis ühesugused, kuigi esineb ka mõningaid erinevusi. 

                                                 

88 Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30.12.1999/1346 
<www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991346>, (01.04.2010) 
89 Lind, K., „Maksusaladus kehtivas õiguses“, supra nota 34, lk 456 
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Selle järelduse ilmestamiseks on töö põhjal koostatud kahe riigi maksukohustuslaste õiguseid 

võrdlev tabel (Lisa 2), milles on välja toodud ka Soome maksukohustuslaste õiguste 

erinevused võrreldes Eestiga. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö probleemistik seisnes selles, et Eesti ja Soome maksuhaldussüsteemi ja seaduste 

ülesehituse erinevuste tõttu on nimetatud riikide maksukohustuslastel oma õigusi puudutava 

info seadustest ülesleidmine keeruline. 

Probleemist lähtuvalt oli käesoleva töö eesmärgiks võrdlevalt analüüsida maksukohustuslaste 

õiguste kaitset Eesti ja Soome maksumenetluses. Eesmärgi saavutamiseks püstitati neli 

uurimisülesannet, mille täitmiseks tutvuti Eesti ja Soome maksumenetlust reguleerivate 

õigusaktidega ning teemakohase erialakirjandusega. 

Esiteks anti ülevaade maksumenetluses osalejatest ning menetluspõhimõtetest Eestis. Samuti 

tutvustati menetluse läbiviimise etappe ning jõuti järeldusele, et kõik menetluse etapid on 

omavahel tihedalt seotud. Näiteks pole võimalik asuda läbi viima otsustusmenetlust, kui pole 

läbitud tuvastusmenetluse etappi. Samuti ei saa teostada uuendusmenetlust, kui 

sooritusmenetluse käigus pole täidetud maksukohustust. 

Teiseks kirjeldati Eesti maksukohustuslase õiguseid nii maksu- kui ka kontrollmenetluses, 

mille käigus jõuti tõdemuseni, et maksukohustuslastel rohkem õiguseid, kui esialgselt osati 

arvata. Kõiki töö teises peatükis käsitletud õigusi võib pidada samaväärselt tähtsateks ja 

õiguste rikkumise puhul nõuda nende kaitset kohtus. 

Kolmandana keskenduti Soome maksumenetlusele, andes ülevaate nii menetluspõhimõtetest, 

maksude haldamise struktuurist kui ka soome maksukohustuslase õigustest. Antud ülevaade 

oli oluline ja aktuaalne eelkõige seetõttu, et Soome maksumenetluse kohta puudub 

eestikeelses õigusalases kirjanduses täpsem ülevaade ja see aitab oluliselt paremini mõista 

naaberriigi maksukorraldust. 

Viimasena viidi läbi võrdlev analüüs kolmes eelnenud peatükis kajastamist leidnud 

maksukohustuslaste õiguste ja nende kaitse kohta.  

Analüüsi käigus jõuti järeldusele, et hoolimata kahe riigi seaduste erinevast ülesehitusest ja 

asjaolust, et Soomes on erinevaid maksustamist puudutavaid seaduseid kehtestatud tunduvalt 
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rohkem kui Eestis, on mõlemas riigis maksumenetluse põhimõtted ning maksukohustuslastele 

seadusega ettenähtud õigused ühtmoodi kaitstud. 

Nii on mõlema riigi maksukohustuslastele tagatud õigus saada maksumenetluse käigus teavet 

teda puudutavate maksustamisel tähtsust omavate asjaolude kohta ning õigus avaldada enne 

tema kohta tehtavat maksuotsust oma arvamust. Teabe saamise ja arvamuse avaldamise õigus 

peab mõlema riigi puhul tagatud olema ka maksurevisjoni läbiviimisel. Samuti on õigus nii 

Eestis kui ka Soomes nõuda maksuametilt siduvat eelotsust, kasutada maksumenetluses 

esindajat ning esitada maksuhalduri tegevuse või tegevusetuse peale vaie või pöörduda 

õiguste kaitseks halduskohtu poole. 

Kuigi Eesti ja Soome maksukohustuslaste õigused on kaitstud ühtmoodi, esineb õigustes ka 

väikeseid erinevusi. Neist olulisim erinevus seisneb vaide esitamise tähtajas, kus Soome 

maksukohustuslasel on selleks õigus viis aastat, Eesti maksukohustuslasel aga ainult 

kolmkümmend päeva. 

Soome maksumenetluses tehakse menetlusosaliste puhul väga selgelt vahet, kes on 

maksumaksja ja kes maksusaaja. Nimetatuist viimase üle õiguslikku järelvalvet teostav üksus 

(Verosaajien oikeudenvalvontayksikkö) on autori arvates aga selline organ, mille laadset Eestil 

Rahandusministeeriumi alluvusest võrdluseks tuua ei ole. Seega jäi mulje, et Soome riiklikel 

maksusaajatel, nagu riik, kohalikud omavalitsused, pensioniamet, kogudused ja 

metsanduskeskused, on tõhusam õiguslik tugi kui maksumaksjatel. 

Siinkohal teeks ettepaneku tutvuda põhjalikumalt Soome maksusaajate üle järelvalvet 

teostava üksuse tööpõhimõtetega ning uurida samalaadse üksuse loomise vajalikkust Eestis. 
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SUMMARY 

The topic of diploma thesis is “The Analyses of Protecting Taxable Persons’ Rights in Tax 

Proceedings in Estonia and Finland“. The thesis is written in the Estonian language and 

includes 40 pages. During the composition of the thesis, the author used 35 references. 

Problem of the thesis is structural differences between Finnish and Estonian tax laws and tax 

administrating system. 

The purpose of the paper was to analyse and compare protection of taxable persons rights in 

tax proceedings, both in Estonia and Finland.  

To accomplish the purpose, the following tasks were set: 

1) To give overview of subjects, principles and phases in Estonian tax proceedings. 

2) To describe Estonian tax payers rights in tax proceedings and tax auditing process. 

3)  To give overview of principles and rights in tax proceedings in Finland. 

4) To analyse comparatively the protection of tax payers rights in tax proceedings in 

Estonia and Finland. 

Theoretical research method, based on different Estonian and Finnish legal regulations and 

theoretical literature, was used to compose this thesis. 

The author of this thesis came to the conclusion that the Finnish and Estonian taxable persons 

have the same rights in tax proceedings, although there are also some differences. 
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90 Verohallinon organisaatio http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=5135;25697 (27.04.2010) 
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LISA 2. EESTI JA SOOME MAKSUKOHUSTUSLASE ÕIGUSTE 
VÕRDLUS91 

MAKSUKOHUSTUSLASE 
ÕIGUSED 

EESTI SOOME ERINEVUSED 

Õigus teabele + +  
Õigus oma arvamuse 
esitamisele 

+ +  

Õigus võrdsele kohtlemisele + + Reaalselt koheldakse Soomes 
näiteks palgatulu ja kapitalitulu 
saajaid erinevalt. 

Õigus maksusaladuse kaitsele + +  
Õigus keelduda ennast ja 
lähedasi süüstavate ütluste 
andmisest 

+ + Maksuasjades kolmanda isiku suhtes 
ütluste andmisest pole Soomes 
õigust keelduda, kui seadus ei 
sätesta teisiti 

Õigus taotleda 
maksuhaldurilt siduvat 
eelotsust 

+ +  

Õigus asjaajamisele 
emakeeles 

+ + Kakskeelse riigina toimub Soomes 
asjaajamine soome ja rootsi keeles 

Õigus kasutada tõlki + + Muukeelsed dokumendid tõlgitakse 
ainult kohtumenetluse jaoks 

Õigus kasutada esindajat + +  
Õigus menetlustähtaja 
ennistamisele ja 
pikendamisele 

+ ? Vajalik info puudub 

Õigus esitada vaie + + Eestis on vaide esitamise õigus 30. 
päeva jooksul. Soomes on 
maksumaksjal aega 5 aastat, 
maksusaajal 60.päeva 

Õigus taotleda menetleja 
taandamist 

+ +  

Õigus riigiesindaja tekitatud 
kahju hüvitamisele 

+ +  

Õigus pöörduda õiguste 
kaitseks kohtusse 

+ + Kõrgemasse halduskohtusse võib 
Soomes pöörduda ainult viimase 
loal 

 

                                                 

91 Autori koostatud tabel tugineb lõputöös kajastamist leidnud andmetele. 

 


