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EESSÕNA

Maksuvõlgade sissenõudmine on maksuhalduri1 üks peamisi kohus-
tusi teeninduse ja järelevalve kõrval. Maksuhalduri volitused maksu-
võlgade sissenõudmisel ja täitetoimingute sooritamisel on rangelt 
piiritletud. 

Maksuvõlasuhe tekib vaid seaduse alusel ning tasumata nõuete 
täitmine on tagatud riigi sunniga ehk teisisõnu on maksuhaldurile 
antud volitus tasumata nõuete sissenõudmiseks. Vaatamata sellele, et 
maksuvõlasuhe on subordinatsiooni- ehk alluvussuhe, peab maksu-
maksja kui nõrgem pool olema kaitstud maksuhalduri omavoli eest. 
Nii näiteks ei ole lubatud alustada maksuvõla sundtäitmist enne, kui 
isikule on antud võimalus tasuda maksuvõlg vabatahtlikult ning teda 
on teavitatud maksusumma tasumata jätmise tagajärgede eest; täi-
temenetlust võib alustada alles siis, kui maksuhaldur on teinud kõik 
endast oleneva maksuvõla sissenõudmiseks; füüsilise isiku panga-
konto arestimisel peab arvestama tema ülalpeetavatega. Need on vaid 
mõned näited maksuhalduri omavoli ohjeldamiseks ja maksumaksja 
kaitseks.

See õpik on peaasjalikult suunatud maksunduse eriala tudengi-
tele, kuid on suurepärane abimaterjal ka tegutsevale praktikule, sh 
ettevõtjale, raamatupidajale, maksukonsultandile, maksuametnikule 
ja kõigile teistele asjast huvitatutele. 

Põhiõpiku kirjutamise tingis praktiline vajadus koondada isiklik 
töö- ja uurimiskogemus ning samanimelise õppeaine arendamise 
käigus välja töötatud ja kogutud materjal ühtseks tervikuks. Raamatu 
koostamisel on autor lähtunud eelkõige asjaolust, et prae gu puudub 

1 Siin ja edaspidi mõeldakse termini „maksuhaldur” all riiklikku maksuhaldurit ehk 
Maksu- ja Tolliametit. 
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maksuvõlgade ja teiste avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõud-
mist puudutav informatiivne tervikmaterjal. 

See raamat koondab maksuvõlgade sissenõudmise õiguslikud 
alused, sissenõudmise protsessi tervikuna ja valdkonna peamised 
probleemid. Kirjutamisel on jälgitud maksuvõla elutsüklit ehk sis-
senõudmise protsessi loogikat nõude tekkimisest kuni selle tasumi-
se, kustutamise või mahakandmiseni. Raamatust ei ole mõtet otsida 
lahendusi keerulistele õiguslikele probleemidele. See on õpik mitte-
juristidele ehk neile, kellel on vaja mõista maksuvõla sissenõudmise 
tervikprotsessi, selle loogikat ja eripära. 

Autor on olnud maksunduse valdkonnas tegev 17 aastat ametniku 
ja õppejõuna. Praktiline töökogemus nii teeninduse, maksude, jurii-
dilise kui ka sissenõudmise valdkonnas eri ametikohtadel on andnud 
oskuse näha maksuhalduri tegevust tervikuna. Autori teadmisjanu 
on hoidnud teda pidevas õppimisprotsessis õigusteaduse bakalau-
reuse õpingutest kuni avaliku halduse doktoriõppeni välja. 

Inspiratsiooni ja kogemuse eest tänab autor maksuhaldurit, endisi 
kolleege ja ettevõtjaid. Raamatu valmimise vajaduse tekitamise eest 
ütleb autor suur aitäh särasilmsetele teadmishimulistele tudengitele 
ja praegustele kolleegidele. Kannatlikkuse, usalduse ja tingimusteta 
armastuse eest tänab autor oma perekonda ja lähedasi. 

Juuni 2015
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1. SISSEJUHATUSEKS

Maksud ei ole tänapäeva ühiskondliku elukorraldusega kaasnev uus 
nähtus. Maksud on eksisteerinud kogu teadaoleva ajaloo jooksul, 
sama kaua, kui on olnud olemas organiseeritud valitsused. Maksu-
korraldus on riigi sõltumatuse märk ja üldise majanduspoliitika osa, 
mille abil rahastatakse riiklikke kulutusi ja jaotatakse ümber tulu. 
Maksustamine on majanduslik korraldusvahend, mis annab riigile 
finantsjõu ja millest sõltub kogu riigi heaolu ning mille abil saab muu 
hulgas mõjutada tarbimist ja suurendada säästmist. Vaatamata selle-
le, et maksul puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks ja riigil ei 
ole kohustust kasutada maksutulu konkreetse maksumaksja huvides, 
on maksude maksmine kodaniku üks tähtsamaid kohustusi riigi ees. 
Ilmselge on ka see, et ilma rahalise sissetulekuta ei ole riigi eksistee-
rimine võimalik.

Riigi ja kodanike maksundussuhted on reguleeritud põhiseadus-
likul tasandil. Maksusuhe on oma olemuselt võlasuhe riigi ja maksu-
maksja vahel, millest on tingitud maksumaksja moraalne kohustus 
võlg riigi ees hüvitada.

Nii nagu maksustamine on ka võlgu võtmine ja võlgu andmine 
üks tsivilisatsiooni arengu tulemusel tekkinud vanimaid inimtege-
vusi. Kui ajalooliselt võeti võlgu vaid juhul, kui satuti suurde majan-
duslikku kitsikusse, siis tänapäeva ühiskond soosib laenamist ja võl-
gu olemist. Võlgu võtmist toetab sotsiaalse võrdsuse mudel, kus me 
võrdleme end rikkamatega ning võlgu võtmine on võimalus lähenda-
da meid nendele. Ühiskondlik elukorraldus on seatud nii, et võlasu-
heteta jääks elu niisama hästi kui seisma, mistõttu on ühiskond lae-
namise näol võlgu elamise mudeli omaks võtnud ning kinnistanud 
sellega võlgu elamise elustiili. Võlgu elamisel tuleb aga eristada, kelle 
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arvelt seda tehakse. Ühiskond ei tohi ega saa soosida võlgu elamist 
riigitulude arvel, sest maksulaekumiste vähenedes võib avaliku hal-
duse kulude finantseerimine muutuda raskemaks.

Jätkusuutliku arengu tagamisel on riigil suur vastutus. Riigi prio-
riteedid on eelkõige suunatud efektiivsemate avalike teenuste pak-
kumisele2, mis omakorda seab kõrgendatud nõuded maksutulude 
kogumisele. Kuid mitte ainult. Lisaks maksutuludele on ka kõik tei-
sed avalik-õiguslikud rahalised nõuded kehtestatud avalikes huvides 
ning selleks, et tagada nende õigeaegne ja kohane täitmine, on riik 
ette näinud vajalikud sunnivahendid. Eesti Vabariigi põhiseaduse 
§ 1133 kohaselt on avalik-õiguslikud rahalised nõuded riiklikud mak-
sud, koormised, lõivud, trahvid ja sundkindlustuse maksed. Kõik 
avalik-õiguslikud rahalised nõuded on sundtäidetavad. Sundtäitmi-
sega kaitstakse avalikku huvi ja kindlustatakse ühiskonnas laiemas 
mõttes õiguskindlust. Nõude sundtäitmist alustatakse olenemata 
avalik-õigusliku rahalise nõude liigist üldjuhul alles siis, kui kohus-
tust vabatahtlikult ei täideta.

Tasumata avalik-õiguslike rahaliste nõuete viimane menetleja on 
üldjuhul kohtutäitur4. Kui isik jätab kohustuse tähtpäevaks tasumata, 
siis sundtäidab selle kohtutäitur. Erandiks on maksuhalduri nõuded 
ja keskkonnatasud, mille sundtäidab maksuhaldur väljaspool täite-
menetlust. Alles siis, kui maksuhalduri täitetoimingud ei ole tule-
muslikud, edastatakse nõue sissenõudmiseks kohtutäiturile. Maksu-
halduril on õigus hinnata, kas nõude edastamine kohtutäiturile on 
otstarbekas või mitte. 

Maksuhaldur on kohtutäituri kõrval ainus institutsioon, kelle pä-
devuses on enda poolt hallatavate nõuete sundtäitmine. Riigivõimu 
sanktsioneeritud avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise 
pädevus teistel avalik-õiguslike rahaliste nõuete administreerijatel 
puudub. Nii ei nõua liiklustrahve sisse Politsei- ja Piirivalveamet, 

2 Rahandusministeerium. Riigieelarve strateegia 2015−2018.  
Arvutivõrgust kättesaadav: http://www.fin.ee/doc.php?111954, 05.06.2015. 

3 Eesti Vabariigi Põhiseadus, jõustunud 03.07.1992,  
RT 1992, 26, 349 ... RT I, 27.04.2011, 2.

4 Randlane, K. Ühtsema riigivalitsemise suunas: kliendipõhise loogika rakendamise 
võimalused avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmisel. Riigikogu Toimetised 
2012/26, lk 145.

http://www.fin.ee/doc.php?111954
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kaitseväeteenistusse ilmumata jätmise eest määratud rahatrahvi või 
sunniraha Kaitseressursside Amet jne.

Erandiks on siinjuures kohtumenetlusest tulenevad avalik-õigus-
likud rahalised kohustused. Alates 01.04.2014 Maksu- ja Tolliamet 
küll administreerib ja tasaarveldab kohtumenetlusest ja prokuratuu-
ri lahenditest tulenevaid nõudeid5, kuid ei nõua neid sisse. Kõigi Riigi 
Tugiteenuste Keskuse hallatavate nõuete üle peetakse küll arvestust 
maksukohustuslaste registris6, kuid neid sundtäidavad endiselt koh-
tutäiturid täitemenetluses.

Vajadus maksumaksjatelt riigi ülalpidamiseks vajalikud finants-
vahendid kätte saada on teinud maksuõigusest üleilmastuvas ja in-
fotehnoloogilises maailmas ühe kõige kiiremini areneva õigusharu. 
Maksuvõlgade sissenõudmine on vaid küll üks osa maksumenetlu-
sest, kuid mitte vähemtähtis maksudest kõrvale hoidumise tuvasta-
mise ja maksude määramise kõrval.

Sellest õpikust saate lugeda, kuidas ja milliseid nõudeid maksu-
haldur sisse nõuab ja kuidas see protseduuriliselt toimub. Raamat 
keskendub peaasjalikult maksuvõla sissenõudmise üldmenetlusele, 
tehes vaid põgusa sissejuhatuse maksuvõlgade sissenõudmise erime-
netluse valdkonda (kolmanda isiku vastutuse alused). Tulenevalt sel-
lest, et teose kirjutamisel on jälgitud maksuvõla elutsüklit ehk sisse-
nõudmise protsessi loogikat, käsitletakse selle esimeses sissejuhata-
vas peatükis maksuõigussuhtest tulenevaid rahalisi ja mitterahalisi 
kohustusi, nõuete tasumist, maksuvõla olemust ja tekkimist.

Teises peatükis antakse ülevaade maksuvõla sissenõudmisest 
maksumenetluses, sh maksuvõla sundtäitmise eeldustest, maksu-
võla sissenõudmise tervikprotsessist, maksuhalduri haldusaktidest, 
nende jõustumisest korrektsel kättetoimetamisel, ning selgitatakse 
sundtäitmise hoiatuse olemust ja eesmärki.

5 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 1 lõige 6.

6 Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 
(507 SE) seletuskiri. Arvutivõrgust kättesaadav http://www.riigikogu.ee/tegevus/
eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse%20sea-
duse%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/, 
05.07.2015.

http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus/
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus/
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus/
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Kolmas peatükk keskendub maksuõigussuhtest tekkivale kõr-
valkohustusele, intressile. Käsitletakse intressi arvestamist ja mit-
tearvestamist ehk millistel tingimustel intressi arvestamine peatub 
ning millise aja jooksul on maksuhalduril õigus nõuda maksukohus-
tuslaselt intressi tasumist ehk milliseid on intressi arvestamise aegu-
mise põhimõtted.

Neljandas peatükis antakse ülevaade maksuvõla tasumise aja
tamisest alates taotluse esitamisest kuni ajatamisotsuse ja selle tü-
histamiseni. Seejuures selgitatakse lihtsustatud ajatamise eeliseid 
tavakorras ajatamise ees. Lisaks antakse ülevaade tagatise liikidest 
(käendus, deposiit, registerpant või hüpoteek), nendele esitatavatest 
nõuetest ning realiseerimisest.

Viies peatükk keskendub maksuhalduri täitetoimingutele, sh 
täitmist tagavatele täitetoimingutele. Maksuhalduril on õigus näiteks 
arestida maksukohustuslase pangakonto ning keelata müüa, vahe-
tada ja koormata (käsutada) võlgniku registervara (nt maja, autot). 
Täitmist tagavad toimingud on need maksuhalduri täitetoimingud, 
mida tehakse halduskohtu loal enne maksu määramist. Lisaks kä-
sitletakse tagastusnõude arestimist, sissenõudmist rahvusvahelise 
ametiabi korras ning sissenõudmise aegumise põhimõtteid. Maksu-
võla sissenõudmine aegub üldjuhul seitsme aastaga, kuid teatud tin-
gimustel võib see aeg olla ka pikem.

Kuues peatükk annab ülevaate maksuvõla sissenõudmata jät
mise juhtumitest ehk millal lõpeb maksu tasumise kohustus ilma 
maksuvõlga sisse nõudmata. Nii näiteks võib maksukohustuslase 
põhjendatud taotlusel kustutada maksuvõla, kui selle sissenõudmine 
on lootusetu või oleks ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolene-
vatel põhjustel. Lisaks käsitletakse maksuvõla mahakandmist, mis 
erinevalt maksuvõla kustutamisest ei too kaasa muutusi maksuko-
hustuslase kohustustes. Maksuvõla mahakandmise eesmärk ei ole 
maksukohustuslase tasumata kohustuste vähendamine, vaid mak-
suarvestuse korrastamine. Kuuenda peatüki viimase teemana käsit-
letakse sundtäitmisest loobumist. Maksuhalduril on õigus loobuda 
maksuvõla sundtäitmisest, kui sundtäitmisega seotud kulud ületavad 
sissenõutava summa või kui maksusumma sissenõudmine on mak-
sukohustuslase maksejõuetuse tõttu lootusetu.
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Seitsmes peatükk teeb sissejuhatuse kolmanda isiku vastutuse 
alustesse ning ühtlasi lõpetab raamatu. Kui tavapäraselt on maksu 
tasumise kohustus maksukohustuslasel, võib teatud juhtudel tekkida 
vastutus ka kolmandal isikul (nt äriühingu juhatuse liikmel, pärimi-
se korral pärijal).
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1.1. Maksuõigussuhtest tulenevad kohustused

Nüüdisaegne ühiskond põhineb kohustuslikul maksude tasumisel. 
Seejuures on maksude tasumine üheks kodaniku peamiseks kohus-
tuseks riigi ees7. Riigi eksisteerimine ei ole lihtsalt mõeldav ilma ra-
haliste allikateta, mis kataks riigivalitsemise kulud. Maks on rahali-
ne kohustus, mis kehtestatakse seadusega või kohaliku omavalitsuse 
volikogu määrusega ning mille eesmärk on saada tulu avaliku haldu-
se kulude katmiseks8. 

Peale maksude kehtestamise sisaldab maksuõigus õigusriigi üld-
tunnustatud põhimõtteid, nagu seaduse ülimuslikkus, maksusala-
duse kaitse, seaduse tagasiulatuvuse keeld, keeld rakendada maksu-
koormust suurendavat analoogiat, õiguspärane ootus, haldusakti 
vaidlustamise võimalus, maksukoormuse piirangud, maksumaksjate 
võrdne kohtlemine, sotsiaalriigi põhimõtted jne9. Selleks, et järgida 
õigusriigi üldtunnustatud põhimõtteid ning tagada maksude efek-
tiivne laekumine riigieelarvesse, vajab riik organisatsiooni, kes tuleb 
selliste ülesannetega arenevas majanduskeskkonnas toime. Eestis täi-
dab  riigi maksutulude kogumise, ühiskonna ja majanduse kaitsmise 
ning ettevõtluse hõlbustamise ülesannet Maksu- ja Tolliamet10.

Maksu- ja Tolliameti kui riiklike maksude maksuhalduri pea-
mine ülesanne on tagada maksutulude laekumine riigieelarvesse. 
Maksuhalduril on kohustus seejuures tagada maksude arvestamise ja 
tasumise õigsuse kontroll, vajaduse korral seadusega kooskõlas ole-
vate meetmete kasutuselevõtt (nt maksu määramine, maksuvõla sis-
senõudmine, sunnivahendite ja karistuste rakendamine), et maksud 
laekuksid täies ulatuses11.

7 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.pohiseadus.ee/, 06.07.2015.

8 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 2.

9 Merusk, K., Narits, R. Eesti konstitutsiooniõigusest. Tallinn: Juura, 1998, lk 213.
10 Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013−2016. Rahandusministri 12.03.2013. a käskkirja 

nr 40 lisa.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.emta.ee/doc.php?34037, 01.06.2015, lk 6.

11 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 10 lõige 2.

http://www.pohiseadus.ee/
http://www.emta.ee/doc.php?34037
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Maksumenetlus on oma olemuselt spetsiifiline haldusmenetluse 
liik, kus menetluse osapoolte vahel valitseb subordinatsioonisuhe. 
Teisisõnu on maksuõigussuhe alluvussuhe maksukohustuslase ja 
maksu saaja vahel.

Maksukohustuslane on üldjuhul isik, kellel on seadusest tulenev 
maksukohustus12. Seega on maksukohustuslane ehk maksu subjekt 
maksumaksja või maksu kinnipidaja või kolmas isik, kes vastutab 
võõra maksukohustuse eest13. Maksumaksjaks on isik, kellel on ko-
hustus maksu maksta ning täita teisi talle maksukohustusega pandud 
rahalisi ja mitterahalisi kohustusi14. Maksumaksjaks võib olla näiteks 
ettevõtja, kellel on kohustus töövõtja palgalt arvestada maksud ning 
need deklareerida. Maksu kinnipidajaks on isik, kes on kohustatud 
teise isiku poolt tasumisele kuuluva maksusumma kinni pidama, 
maksuhalduri pangakontole kandma ning täitma teisi kinnipida-
miskohustusega seotud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi15. Maksu 
kinnipidajaks on seega ettevõtja, kes peab töövõtja palgalt kinni tu-
lumaksu, kannab selle maksuhalduri pangakontole ning deklareerib 
selle. 

Kolmanda isiku vastutus ehk vastutuskohustus võib seejuures tek-
kida nii seaduse kui ka lepingu alusel. Seadusjärgselt tekib see näiteks 
ettevõtte üleminekul16, pärimisel17, äriühingu seaduslikul esindajal18 
ning lepingujärgselt19 näiteks käendusega. Lepinguline vastutus aga 
ei tähenda, et põhivõlgnikul ehk isikul, kellel tekkis maksukohus-
tus seaduse alusel, see lõpeks, vaid nii põhivõlgnik kui ka lepinguga 
kohustunud isik vastutavad maksukohustuse täitmise eest solidaar-
selt. Ehk teisisõnu, lepingujärgne vastutus ei vabasta põhivõlgnikku 
kohus tuse täitmisest. 

12 Maksukorralduse seaduse seletuskiri.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 6.

13 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 6 lõige 1.

14 Ibid,§ 6 lõige 2.
15 Ibid, § 6 lõige 3.
16 Ibid, § 37.
17 Ibid, § 36. 
18 Ibid, § 40. 
19 Ibid, § 42.
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MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

14

Maksu saaja on isik, kellel on maksu administreerimise ja sisse-
nõudmise pädevus. Seega on maksusaajaks riik või kohalik omavalit-
sus. Riiklike maksude maksuhalduriks on Maksu- ja Tolliamet ning 
kohalike maksude maksuhalduriks on vastava kohaliku omavalitsu-
se täidesaatev asutus20. 

Maksukohustuslane on seejuures maksuõigussuhte kohustatud 
pool, kes on kohustatud täitma maksuõigussuhtest tekkivaid rahalisi 
ja mitterahalisi kohustusi21. Rahalised kohustused on maksumaksja 
kohustus tasuda maksusumma (maksukohustus); maksu kinnipidaja 
kohustus pidada kinni ja tasuda maksusumma (kinnipidamiskohus-
tus); isiku õigus saada tagasi enammakse (tagastusnõue); kolmanda 
isiku kohustus tasuda võõras maksuvõlg (vastutuskohustus) ning ko-
hustus tasuda kõrvalkohustused22. 

Maksukohustus ja kinnipidamiskohustus tekivad maksuseadus-
tes sätestatud tingimuste saabumisel ning lõpevad üldjuhul tasumise 
või tasaarveldamisega. Juhul kui maksukohustus jääb täitmata näi-
teks selle sissenõudmise lootusetuse tõttu või mingil muul põhjusel, 
siis võib maksukohustus lõppeda ka aegumise või kustutamisega. 
Vastutuskohustus ehk kolmanda isiku kohustus tasuda maksumaks-
ja või maksu kinnipidaja maksuvõlg tekib seadus- või lepingujärg-
selt ning lõpeb sarnaselt maksukohustuse ja kinnipidamiskohustuse 
lõppemisele tasumise, tasaarveldamise, aegumise või kustutamisega. 
Kõrvalkohustuste tasumise kohustus hõlmab nii intressi, sunnira-
ha, asendustäitmise kulude kui ka menetluskulude hüvitamise ko-
hustust. Seejuures võib intressi tasumise kohustus tekkida nii mak-
su saajal23 (maksuhalduril) kui ka maksumaksjal24. Tagastusnõue 
on maksumaksja õigus saada tagasi ettenähtust rohkem makstud 
maksusumma või enammakse25. Lisaks maksumaksjale tagastatakse 
enammakse ka isikule, kes vastutab teise isiku maksuvõla tasumise 
eest ning keda maksuhaldur on haldusaktiga kohustanud maksu ta-

20 Ibid, § 5.
21 Ibid, § 6 lõige 2.
22 Ibid, § 31 lõige 1.
23 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 115.
24 Ibid, § 116.
25 Ibid, § 33 lõige 1.
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suma (vastutusotsuse alusel)26. Samuti nähakse ette enammakse ta-
gastamine maksukohustuslasele, kes on tasunud ettenähtust rohkem 
kõrvalkohustusi (intress, sunniraha, asendustäitmise kulud, menet-
luskulud), või isikule, kellel on seadusest tulenev õigus maksusum-
ma või kulude hüvitamisele või tagastamisele27. Tagastusnõue võib 
tekkida seejuures nii ekslikust maksest, maksuarvestuse tulemusena, 
ebaseaduslikust haldusaktist kui ka seaduses ettenähtud maksu hüvi-
tamise juhtumist28. Seejuures on võimalik ka tagastusnõuet arestida 
ja pantida29 ehk teisisõnu on võimalik seada enammaksele piirangud 
selle valdamisel ja kasutamisel (loe tagastusnõude arestimisest ptk 
5.3).

Lisaks eeltoodud rahalistele kohustusele tekivad maksukohustus-
lasele maksuõigussuhtes mitterahalised kohustused, mis on vajali-
kud eelkõige rahaliste kohustuse täitmiseks. Mitterahalised kohus-
tused on registreerimiskohustus30, raamatupidamisarvestuse ja ar-
vestuse pidamise kohustus31, deklareerimiskohustus32, dokumentide 
säilitamise kohustus33. Lisaks neile mitterahalistele kohustustele on 
maksukohustuslasel ka üldine kaasaaitamiskohustus34. 

Registreerimiskohustus hõlmab nii üldist registreerimiskohus-
tust35, töötajate registreerimist36 kui ka käibemaksukohustuslaseks 
registreerimist37. Üldise registreerimiskohustuse kohaselt on kõik isi-
kud kohustatud enne tegevuse alustamist registreerima end vastavas 
registris (nt äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad äriregistris). 
Maksu- ja Tolliametis peavad end registreerima need isikud, keda 
muudesse riigi põhiregistritesse ei kanta (nt kohtutäitur, notar, selt-

26 Ibid, § 33 lõike 2 punkt 1.
27 Ibid, § 33 lõike 2 punktid 2 ja 3.
28 Lehis. L. Maksuõigus. 3., täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 90.
29 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 34. 
30 Ibid,§ 18.
31 Ibid,§ 57.
32 Ibid, §-d 85−91.
33 Ibid,§ 58.
34 Ibid,§ 56.
35 Ibid, § 18.
36 Ibid,§ 25¹.
37 Käibemaksuseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 82, 554 ... RT I, 23.03.2015, 113, 

§ 19.



MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

16

sing, ühisus). Töötamise registreerimi-
se kohustus tekib isikutevahelise kok-
kuleppega töö tegemiseks või haldusak-
ti alusel avalikus teenistuses38. Seejuu-
res ei ole kohustatud isikuks töövõtja, 
vaid tööd võimaldav isik, kes sõlmib 
töötamise aluseks oleva kokkuleppe39. 
Registreerimiskohustus hõlmab tööta-
mise alustamist, selle peatumist, liiki ja 
lõpetamist40. Töötamise register loodi 
01.07.2014. aastal selleks, et vähenda-
da ebaseadusliku tööjõu kasutamist 
ning kindlustada tööd tegevate isikute 

sotsiaalsete õiguste parem kaitse41. Käibemaksukohustuslaseks re-
gistreerimise kohustus tekib maksukohustuslasel päevast, kui mak-
sustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot42. 
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine või toimuda nii isiku kui 
ka maksuhalduri algatusel43. 

Raamatupidamisarvestuse ja arvestuse pidamise kohustus hõl-
mab maksukohustuslase kohustust pidada raamatupidamisarvestust 
raamatupidamise seaduses44 sätestatud tingimustel. Raamatupida-
misarvestuse pidamise kohustus hõlmab nii raamatupidamise üldist 
kohustust kui ka selle korraldamist selliselt, et maksustamise seisu-
kohast tähendust omavatest asjaoludest peab olema võimalik saada 
ülevaadet mõistliku aja jooksul; maksuhalduril on õigus nõuda ar-
vestuse eesti keelde tõlkimist; keelatud on muuta loodud dokumente 

38 Maksukorralduse seaduse seletuskiri.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 25².

39 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 25² lõige 1.

40 Ibid, § 25² lõige 2.
41 Maksukorralduse seaduse seletuskiri.  

Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 25¹.
42 Käibemaksuseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 82, 554 ... RT I, 23.03.2015, 113., § 

19 lõige 1.
43 Elling, T. Käibemaks. Abiks tudengile ja töötavale praktikule. Tallinn, 2014, lk 216. 
44 Raamatupidamise seadus, jõustunud 01.01.2003, RT I 2002, 102, 600 ... RT I, 13.03.2014, 

50, § 2.
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viisil, mis ei võimalda tuvastada nende esialgset sisu; arvestust saaks 
pidada elektrooniliselt jms45. Deklareerimiskohustus tuleneb mak-
suseadusest ning väljendub maksukohustuslase kohustuses esitada 
maksuhaldurile maksudeklaratsioon (nt üksikisiku tuludeklarat-
sioon, käibedeklaratsioon, tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku 
kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon, tolli-
deklaratsioon), maksuaruanne või muu maksu arvestamise doku-
ment46. Maksukohustuslane võib valida deklaratsiooni esitamise vii-
side vahel (nt posti teel paberkandjal, elektrooniliselt e-maksuame-
ti/e-tolli kaudu) kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Deklaratsiooni 
esitaja on kohustatud esitama talle teadaolevalt õigeid andmeid ning 
andmete õigsust kirjalikult kinnitama. Dokumentide säilitamise 
kohustuse kohaselt peab maksukohustuslane säilitama maksusta-
mise seisukohast tähendust omavaid dokumente vähemalt aegumis-
tähtaja jooksul. Dokumentide säilitamistähtaeg on üldjuhul seitse 
aastat47. Seadusandja sõnul on dokumentide säilitamine pikema aja 
jooksul maksukohustuslase enda huvides, sest vaid nii on maksuko-
hustuslasel võimalik tõendada, et on täitnud talle seadusega pandud 
kohustusi48. Kaasaaitamiskohustus hõlmab maksukohustuslase ko-
hustust aidata kaasa maksustamise seisukohast tähendust omavate 
asjaolude väljaselgitamisele, esitades maksudeklaratsioone ja muid 
tõendeid, sh pidades õigusaktides sätestatud korras arvestust ja säi-
litades dokumente. Seejuures keelab kaasaaitamiskohustus takistada 
maksuhaldurit menetlustoimingute läbiviimisel.49

Kõik eelnimetatud maksuõigussuhtest tulenevate rahaliste ja mit-
terahaliste kohustuste täitmine on tagatud riigi sunniga. Mitteraha-
liste kohustuse täitmine on tagatud haldusõiguslike sunnivahendi-
tega (sunniraha, asendustäitmine) ning rahaliste kohustuste tagami-
seks on maksuhaldurile antud õigus teha täitetoiminguid. Seejuures 

45 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 57.

46 Ibid, § 85.
47 Ibid, § 58.
48 Maksukorralduse seaduse seletuskiri.  

Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 58. 
49 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 56.
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on kõik tasumata maksunõuded sundtäidetavad. Sundtäitmisega on 
riik loonud mehhanismi, millega sundida isikut kohustusi täitma, 
ning selle kaudu kaitstakse üldistatult avalikku huvi ning kindlusta-
takse ühiskonnas laiemas mõttes õiguskindlust. Nõude sundtäitmist 
alustatakse üldjuhul alles siis, kui kohustust vabatahtlikult ei täideta.

1.2. Nõuete tasumine 

Kehtiva maksukorralduse seaduse § 10 sätestab maksuhalduri üles-
anded ning lõigetes 1 ja 2 väljendub maksuhalduri kui institutsiooni 
olemasolu õigustus. Maksuhalduri peamine ülesanne on kontrollida 
maksukorralduse seaduse ja maksuseaduste täitmist ning eelkõige 
maksude tasumise õigsust. Kui makse on deklareeritud ja makstud 
vähem, peab maksuhaldur maksu juurde määrama ja need vajadu-
se korral sisse nõudma. Maksusumma peab tasuma maksuseaduses 
sätestatud tähtpäevaks (nt käibemaksu tasumine maksustamispe-
rioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks50; residendist füüsiline isik, kes 
deklareeris välisriigist saadud tulu, on kohustatud tasuma juurde-
makse maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 1. oktoobriks51) 
või haldusaktis määratud tähtpäevaks (nt maksuotsuse järgi juurde 
maksmisele kuuluv maksusumma tuleb tasuda 30 päeva jooksul hal-
dusakti kättesaamisest). Tasumise päevaks loetakse päeva, kui tasu-
tav summa laekub maksuhalduri kontole. Kui aga nõue on sundtäit-
misel kohtutäituri menetluses, siis loetakse tasumise päevaks summa 
kohtutäiturile laekumise päeva (tasumise või tema ametialasele pan-
gakontole laekumise päeva)52. 

Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja ko-
hustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord kehtes-

50 Käibemaksuseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 82, 554 ... RT I, 23.03.2015, 113, § 
27 lõige 1. 

51 Tulumaksuseadus, jõustunud 01.01.2000, RT I 1999, 101, 903 ... RT I, 23.03.2015, 286, 46 
lõige 4.

52 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 105 lõige 5.
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tatakse rahandusministri määrusega53. Alates 01.01.2009 on maksu-
maksjal võimalik maksukohustusi täita vaid ühte viitenumbrit ka-
sutades54. Selleks loodi nn ettemaksukontosüsteem (tasaarvestussüs-
teem), millele tehtud maksetega loetakse tekkinud maksukohustused 
ja -nõuded täidetuks. Maksukohustuse ja -nõuete täitmise eelduseks 
ettemaksukonto kaudu on asjaolu, et 
maksudeklaratsioon on esitatud55. Ju-
hul kui ettemaksukontol on küll raha, 
kuid maksudeklaratsiooni esitamise 
kohustus on täitmata, toimub tasumine 
alles siis, kui maksukohustuslane esitab 
maksudeklaratsiooni56. 

Ettemaksukontosüsteem võimaldab 
eri maksukohustusi tasuda ühe makse-
ga. Vastavalt maksukohustuse tekkimi-
se ajale ja kohustuse liigile toimub tasu-
mine automaatselt57. Kohustatud isiku jaoks tähendab see seda, et kui 
näiteks ettemaksukonto arvestuses on rahalise karistuse jõustumise 
päeval vaba raha, siis katab süsteem ettemaksukontol olevatest raha-
listest vahenditest nõude tasumise tähtpäeval esmalt rahalise karis-
tuse nõude. Ettemaksukonto arvestuses olevate kohustuste tasumi-
se järjestuse, st summad, mis ettemaksukonto arvestusse tasutakse, 
kantakse kohustuste katteks seaduses sätestatud (järje)korras, mitte 
isiku vabal valikul. Kohustuste tasumisel jälgib infosüsteem esmalt 
nõude tasumise tähtpäeva (maksunõudel üldjuhul seadusest tulenev 
tähtpäev) ja haldusakti alusel tekkinud nõuetel haldusaktis esitatud 
tähtpäeva.

Kui eri nõuete tasumise tähtpäev langeb ühele ja samale päevale, 
rakendatakse maksukorralduse seaduses esitatud tasumise järjestust. 

53 Ibid, § 105, lõige 9. 
54 Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse 

kandmise, tasumise ja tagastamise kord, rahandusministri 19.12.2008 määrus nr 51, 
jõustunud 03.01.2009, RTL 2008, 105, 1500 … RT I, 20.03.2014, 4. 

55 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 105 lõiked 1 ja 3.

56 Ibid, § 105 lõige 3.
57 Ibid, § 105.
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Kõige varasem nõue täidetakse enne hilisemat ning ühe ja sama täht-
päevaga nõuete täitmisel lähtutakse järgmisest kohustuste täitmise 
järjekorrast58:
1)  rahatrahv ja rahaline karistus;
 1-1) kohustusliku kogumispensioni makse;
2)  töötuskindlustusmakse;
3)  kinnipeetud tulumaks;
4)  sotsiaalmaks;
5)  füüsilise isiku tulumaks;
6)  maamaks;
 6-1) maavara kaevandamisõiguse tasu;
 6-2) vee erikasutusõiguse tasu;
 6-3) saastetasu jäätmete kõrvaldamisel;
 6-4) saastetasu saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette 
 või pinnasesse;
 6-5) saastetasu saasteainete heitmisel välisõhku;
7)  tollimaks;
8)  hasartmängumaks;
9)  aktsiisid;
10)  raskeveokimaks;
11)  residendist juriidilise isiku ja mitteresidendi püsiva 
 tegevuskoha tulumaks;
12)  käibemaks;
13)  kohalikud maksud;
14)  intress;
15)  sunniraha;
16)  muud kohustused.

Ehk teisisõnu tasutakse ja tasaarveldatakse esmalt rahatrahv, siis 
isikustatud maksud (kohustusliku kogumispensioni makse, töötus-
kindlustusmakse), järgmisena edasiantavad maksud (kinnipeetud 
tulumaks, sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks, maamaks, kesk-
konnatasud, tollimaks, hasartmängumaks ja aktsiisid) ning viima-
sena muud maksud, intress, kõrvalkohustused ja muud kohustused 
(residendist juriidilise isiku ja mitteresidendi püsiva tegevuskoha 

58 Ibid, § 105 lõige 6.
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tulumaks, käibemaks, kohalikud maksud, intress, sunniraha, muud 
kohustused). Muude kohustustena käsitletakse muu hulgas trahve ja 
menetluskulusid. 

Nagu eespool olevast loetelust selgub, administreerib maksu-
haldur lisaks maksunõuetele ka kohtumenetlusest tulenevate ava-
lik-õiguslike rahaliste kohustuste, sh kassatsioonikautsjoni ja riigi-
lõivu ning prokuratuuri lahenditest tulenevaid nõudeid (alates 
01.04.2014)59. Sellise muudatuse eesmärk oli eelkõige riigi rahaliste 
nõuete haldamise, sh nende analüütilise arvestuse pidamise kvali-
teedi parandamine ja ühtlustamine ning sellega kaasnevate kulude 
kokkuhoid60. Seejuures ei antud nende nõuete sissenõudmise päde-
vust maksuhaldurile, et mitte taasriigistada täitemenetluse protsessi 
ja mitte teha maksuhaldurist paralleelset täitevorganit. 

Kõik kohtumenetlusest ja prokuratuuri lahenditest tulenevad 
avalik-õiguslikud rahalised kohustused kantakse kohustustena mak-
suhalduri ettemaksukonto arvestusse ning summad, mis ettemaksu-
konto arvestusse tasutakse, kantakse kohustuste katteks maksukor-
ralduse seaduse § 105 lõikes 6 sätestatud (järje)korras. Seejuures on 
võimalik tasuda neid nõudeid ka üldisest korrast erinevalt, selleks 
kasutatakse eraldi pangakontot ja viitenumbrit. Rahatrahvi ja raha-
lise karistuse tasumise seadmisel esimesele järjekohale on lähtutud 
arusaamast, et kuri- või väärteo toimepanemine on pigem erand kui 
reegel. Seadusandja on leidnud, et tõhusa riikliku järelevalvega on 
võimalik ennetada juriidiliste isikute tegevuse muutumist selliseks, 
et isikut tuleks süüteo eest karistada ja kanda ta karistusregistrisse. 
Füüsilisele isikule toob aga rahatrahvi või rahalise karistuse tasuma-
ta jätmine võrreldes teiste nõuete tasumata jätmisega kaasa suurema 
põhiseadusliku riive ehk siis võimaluse asendada rahaline sanktsioon 
aresti või vangistusega.61 Eelkõige just seetõttu on trahvide tasumine 

59 Ibid, § 1 lõige 6.
60 Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

(507 SE) seletuskiri. Arvutivõrgust kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/tegevus/
eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse%20sea-
duse%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/, 
05.07.2015.

61 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
§ 105.

http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus/
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus/
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/066eb9a9-b554-4728-b7ae-15fa4972b49a/Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus/
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maksukorralduse seaduses esitatud nõuete tasumise järjekorras teiste 
sama tähtpäevaga nõuete ees esimeses järjekorras. Seejuures ei eris-
tata juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes tehtud trahviotsuseid ning 
eelisjärjekorda kohaldatakse kõikide rahatrahvide ja rahaliste karis-
tuste tasumisel ühte moodi.

Vaatamata maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 esitatud nõue-
te tasumise järjekorrale on võimalik nõudeid tasuda ka väljaspool se-
da. Näiteks siis, kui maksuhaldur on haldusaktiga andnud seadusest 
tulenevast erineva tähtpäeva maksu tasumiseks (nt maksusumma 
määramisel maksuotsusega, maksuvõla tasumise ajatamisel). Selli-
sel juhul toimub tasumine ja tasaarvestamine haldusaktis määratud 
tähtpäeval. Lisaks on võimalik kasutada haldusaktist tuleneva nõude 
tasumiseks dokumendikohast viitenumbrit62. Dokumendikohase vii-
tenumbri kasutamine on põhjendatud, kui soovitakse nõuet tasuda 
enne tasumise tähtpäeva või ka juhul, kui isikul on näiteks jooksvad 
kohustused täitmata. Dokumendikohase viitenumbri kasutamisel 
süsteem eirab tasumise järjekorda ja tasub just selle viitenumbriga 
seotud nõude. Sama kehtib ka kohtumenetlusest ning prokuratuuri 
lahenditest tulenevate nõuete tasumise puhul ehk teisisõnu on või-
malus tasuda nõudeid väljaspool tasumise järjestust (kasutatakse 
eraldi pangakontot või nõudepõhist viitenumbrit). 

Kui nõue jääb tähtpäevaks tasumata, siis nõuab maksuhalduri 
määratud trahvid ja muud rahalised kohustused, sh maksud, asen-
dustäitmise kulud ja sunniraha, samuti tõlgi ja eksperdi kulud sisse 
maksuhaldur maksukorralduse seaduse ja täitemenetlust reguleeri-
vate õigusaktide alusel. Seejuures sundtäidab kohtutäitur täiteme-
netluses tähtpäevaks tasumata kohtumenetlusest tulenevad avalik-
õigus likud rahalised kohustused, sh kassatsioonikautsjoni ja riigilõ-
ivud ning prokuratuuri ja riigikohtu nõuded ehk Riigi Tugiteenuste 
Keskuse hallatavad nõuded. 

62 Maksukorralduse seaduse seletuskiri.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 105.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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1.3. Maksuvõla olemus, tekkimine ja avalikkus

Võlg on märksõna, millega oleme kõik tahes või tahtmata, isiklikult 
või kaudselt seotud. Võlg võib olla laenuks saadud ja tagastamisele või 
hüvitamisele kuuluv rahasumma, õigel ajal täitmata jäänud tegu või 
tasumata kohustus. Võlgu võtmine ja võlgu andmine on tsiviliseeri-
tud ühiskonna tunnusmärk, tänapäeva inimese elustiil ning ajaloo-
lises plaanis koguni inimlikkuse tekkimise üks viis. Võlgu võtmine 
sunnib inimest lahkuma kitsast ringist, 
pöörduma võõraste, tundmatute ini-
meste poole laenu saamiseks63. Üheks 
võlausaldajaks on riiki esindav maksu-
haldur, kes oma järelevalvefunktsiooni-
ga püüab takistada isikute võlgu elamist 
riigi heaolu arvel. Seejuures on maksu-
halduril ainsana peale kohtutäituri täi-
tetoimingute sooritamise õigus. Mak-
suhalduri täitetoimingud on siiski üsna 
piiratud ja hõlmavad vaid standardseid 
täitetoiminguid64 (loe maksuhalduri 
täitetoimingutest ptk 5.1).

Maksuvõla all mõistetakse üldis-
tatuna tähtpäevaks tasumata jäetud 
maksusummat65. Eelkõige mõistetakse 
tasumata maksusumma all tasumata 
riiklikke makse, aga ka sundkindlus-
tusmakseid ja keskkonnatasusid. Mak-
suvõlg on seega nii tähtpäevaks  tasu-
mata riiklik maks (tulumaks, sotsiaal-
maks, maamaks, hasartmängumaks, 

63 Reinart, T. Võlamülkad. Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2003, lk 30.
64 Nõude pööramine võlgniku rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele, käsutamise 

keelumärke kandmine võlgniku registervarale, väärtpaberite või väärtpaberikonto 
blokeerimine. 

65 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 32.

MÕTISKLEMISEKS
Käibemaksuseaduse 
§ 38 lõike 1 kohaselt 
on käibedeklaratsioo
ni esitamise ja maksu 
tasumise tähtaeg 
maksustamisperioo
dile järgneva kuu 20. 
kuupäev. Füüsilisest 
isikust ettevõtja Heli 
Redel unustab vaa
tamata maikuu heale 
käibele jaanipäeva 
askelduste käigus 
käibedeklaratsiooni 
tähtpäevaks esita
mata, mistõttu jääb 
ka maksusumma 
tasumata. 
Kas ettevõtjal on 
maksuvõlg?
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käibemaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks) kui ka sundkind-
lustusmaksed (töötuskindlustusmakse ja kogumispensionide makse) 
ja keskkonnatasud (saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maava-
ra kaevandamisõiguse tasu). Kokkuvõtvalt mõistetakse maksuvõla 

all maksuhalduri hallatavaid tasumata 
maksuna käsitletavaid rahalisi kohus-
tusi.

Maksuvõla legaaldefinitsiooni koha-
selt koosneb maksuvõlg tasumata põhi-
kohustusest ja sellelt arvestatud intres-
sist66. Intressi kui maksuõigussuhtest 
tuleneva kõrvalkohustuse puhul on 
tegemist maksukohustuste täitmise vii-
vitamisega eest määratud lisamaksega 
(loe intresside kohta ptk 3). 

Maksuvõlana käsitletakse ka tolli-
võlast tulenevat tähtpäevaks tasumata 
maksusummat ja sellelt arvestatud int-
ressi67. Tollivõlg on isikule pandud ko-
hustus tasuda impordimaks (tollivõlg 
sisseveol) või ekspordimaks (tollivõlg 
väljaveol), mis tuleb kehtivate ühenduse 
õigusaktide alusel konkreetsetelt kau-

padelt tasuda68. Tollivõlg võib tekkida tollideklaratsiooni esitamisel, 
kaupade tollijärelevalve alt väljumisel, tollitoimingute rikkumisel jne. 

Maksuvõla tekkimise aluseks on maksukohustuse mittekohane 
täitmine. Seejuures tekib maksuvõlg hetkel, kui maksukohustusla-
ne oleks pidanud deklareerima ja täitma seadusest tuleneva maksu-
kohustuse69.

Maksuvõla tekkepõhjuseid on erinevaid. Olgu selleks siis tead-
matus maksukohustusest (nt maamaksu puhul), tahtmatus maksta, 

66 Ibid, § 32.
67 Ibid
68 Nõukogu 12. oktoobri 1992. a määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestati ühenduse 

tolliseadustik. 
69 Riigikohtu 25.04.2011. a otsus nr 3-3-1-48-10

MÕTISKLEMISEKS
Tuule Haugil on ette
maksukontol vabu 
vahendeid enam kui  
10 000 euro ulatuses, 
kuid hankijate arveid 
ei taha ta kuidagi 
tasuda. Härra Haugi 
äripartnerid teevad 
päringu Maksu ja 
Tolliametile tema 
kohustuste täitmise ja 
ettemaksude kohta. 
Millise vastuse nad 
maksuhaldurilt Tuule 
Haugi maksuvõlgade 
ja ettemaksude kohta 
saavad?
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arvestuslik eksimus, maksusumma määramine maksuhalduri poolt, 
rahaliste vahendite nappus või muu põhjus. Seejuures on nii maksu-
maksjal endal kui ka igal asjal huvitatud isikul võimalik nii füüsilise 
kui ka juriidilise isiku võlgasid kontrollida maksuhalduri kodulehel 
avaliku võlapäringu70 kaudu. Avalik võlapäring näitab isiku tasumata 
kohustusi reaalajas. Maksuvõla päringu tegemiseks on vajalik tea-
da füüsilise isiku puhul tema isikukoodi ning juriidilise isiku puhul 
tema registrikoodi. Füüsilise isiku isikukoodi ilmselt avalikest info-
päringutest ei leia, kuid juriidilise isiku registrikood on avalik äri-
registri teabesüsteemis71. 

Maksuvõlg, sh intress, on avalik info ning seda võib avaldada il-
ma maksukohustuslase nõusoleku ja teadmiseta igaühele72. Maksu-
võla avalikustamisel on mõjutusvahendi funktsioon ehk eesmärk on 
mõjutada maksumaksjat oma kohustusi täitma õigel ajal ning mitte 
sattuma tasumata kohustuste tõttu avalikku häbiposti. Lisaks mak-
suvõla suurusele on avalik ka maksuvõla tekkimise aeg. Maksuvõla 
tekkimise aja avalikustamist on seadusandja põhjendanud vajadu-
sega anda üldsusele tagasisidet, milline on võla vanus ehk millisest 
perioodist võlg pärineb. Lisaks on võimalik maksuvõlgade tekkimise 
aja avalikustamisega saada ülevaade, kes oli konkreetse maksukohus-
tuslase maksuvõla tekkimise ajal juhatuse liige või omanik. Seadus-
andja hinnangul on sellel sättel ka preventiivne mõju, sest see ajendab 
juhatuse liikmeid ennetavalt tegelema oma juhtimisperioodil tekki-
nud võlgade tasumisega.73 Lisaks avalikule võlapäringule avalikustab 
maksuhaldur perioodiliselt oma kodulehel ka juriidilistest isikutest 
maksuvõlglaste nimekirja74. Nimekirja avalikustamise eesmärk on 

70 Maksu- ja Tolliamet. Maksuvõlglaste otsing.  
Arvutivõrgus kättesaadav: https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql, 21.06.2015. 

71 Registrite ja Infosüsteemide keskus. E-äriregister.  
Arvutivõrgus kättesaadav: https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py, 05.07.2015. 

72 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 27.

73 Maksukorralduse seaduse seletuskiri.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 27

74 Maksu- ja Tolliamet. Maksuvõlglaste nimekiri.  
Arvutivõrgust kättesaadav: http://www.emta.ee/index.php?id=35438, 28.12.2015. 

https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql
https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
http://www.emta.ee/index.php?id=35438
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suurendada maksumaksjate motivatsiooni täita maksukohustused 
õigeaegset ning seeläbi toetada võrdset konkurentsi75.  

Kui üldiselt võib maksuhaldur maksuvõla suurust avaldada iga-
ühele selle tekkimise ajast, siis maksusumma määramise puhul võib 
seda avalikustada alles pärast seda, kui haldusakti täitmise tähtpäev 
on saabunud ja kui haldusakti täitmist ei ole peatatud76. Nii maksu- 
kui ka vastutusotsuse puhul tuleb nõue tasuda selle kättetoimetami-
sest arvates 30 päeva jooksul. Seega võib maksu- või vastutusotsuse 
alusel määratud maksusumma avalikustada pärast tasumise täht-
päeva ehk 30 päeva möödumist selle kättetoimetamisest. Seejuures ei 
välista haldusakti vaidlustamine selle avalikustamist. Vaidlustami-
se korral tehakse avaldatud maksuvõla juurde sellekohane märge77. 
Haldusakti täitmise peatamine välistab maksuvõla avalikustamise ja 
seda eelkõige põhjusel, et haldusakti täitmise peatamisel ei saa mak-
sukohustuslast käsitleda maksuvõlglasena, sest haldusakti täitmise 
tähtpäev on täitmise peatamise otsusega edasi lükkunud (loe haldus-
akti täitmise peatamisest ptk 2.1). 

Lisaks maksuvõlale ja võla tekkimise ajale on avalik ka ajatatud 
maksuvõla suurus, ajakava pikkus, võimalik tagatis ja info esitama-
ta deklaratsioonide kohta78. Seejuures ei käsitleta maksukorralduse 
seaduse mõistes maksuvõlana võlga, mis on maksuhalduri hallata-
vate maksude puhul kokku väiksem kui 10 eurot, ja ajatatud mak-
suvõlga79. Kui maksukohustuslase maksuvõlg on alla 10 euro, siis 
see ei tähenda, et seda võlga ei peaks tasuma või see loetakse kus-
tutatuks. Eelkõige on selline mööndus seadusesse tehtud selleks, et 
mitte takistada maksukohustuslase osalemist näiteks riigihankel, 
mingil konkursil osalemisel, toetuste saamisel jm, kus on eeldu-
seks maksuvõla puudumine. Nii maksukohustuslasel endal kui ka 
asjast huvitatud isikul on õigus saada maksuhaldurilt tõend mak-

75 Maksuvõlglaste nimekirjas kuvatakse juriidiline isik, kelle maksuvõlg on vähemalt 1000 
eurot ja vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast on möödunud 30 kalendri-
päeva ning juhul kui  isikul puudub ajatamise graafik ja maksuvõlg on sissenõutav. 

76 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 27 lõige 2.

77 Ibid, § 27 lõige 2.
78 Ibid, § 27.
79 Ibid, § 14 lõige 5.
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suvõlgade puudumise kohta. Maksu-
võlgade puudumise tõendi eelduseks 
on maksudeklaratsioonide esitamine. 
Kui maksudeklaratsioonid on esita-
mata, siis ei ole teada maksukohustus-
lase maksuvõla tegelik suurus või selle 
puudumine. Maksuvõla puudumine 
tähendab, et maksumaksjal puuduvad 
kohe täitmisele kuuluvad maksuvõlad. 
Seejuures ei takista tõendi väljastamist 
deklaratsiooni esitamine hilinemisega, 
vaid deklaratsiooni esitamata jätmine. 
Kui isikul on tasumata kohustusi, siis 
makskohustuslase nõudmisel väljasta-
takse talle võlatõend, milles kajastuvad 
kõik maksuhalduri hallatavad rahalised 
nõuded ja esitamata deklaratsioonid (nt 
tasumata maksukohustus ja kõrvalko-
hustused, trahvid, kohtunõuded). 

Tulenevalt oma põhiülesannetest on 
maksuhalduril kohustus sisse nõuda maksukohustuslase tasumata 
maksuvõlg ning vajaduse korral rakendada sanktsioone. Seejuures 
on maksuhalduril õigus lisaks maksuvõlale sisse nõuda ka enda mää-
ratud trahvid, maksukorralduse seadusest tulenevad muud rahalised 
kohustused, sh asendustäitmise kulud ja sunniraha, tõlgile, eksperdi-
le ja kolmandale isikule nende kohustuse täitmisega kaasnenud ku-
lud ja ekspertiisitasu (loe maksuvõla sissenõudmisest ptk 2.3).

Soovituslikku lugemist:
l Lind, K. 2009. Maksusaladus kehtivas õiguses.  
 Juridica 7, lk 455−464.
l Lehis, L. 2009. Maksu mõistest Eesti õiguskorras.  
 Juridica 9, lk 434−443.
l Lehis, L. 1997. Maksumaksja õiguste kaitse maksumenetluses.   
 Juridica 3, lk 128−136.

MÕTISKLEMISEKS
Karumemm hilineb 
maamaksu tasumi
sega järjepidevalt. 
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just siis, kui see talle 
meelde tuleb. See
kord aga nii palju 
hiljem, et tasumata 
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arvestatud intressi 
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on aga Karumemm 
tasunud sotsiaalmak
su 50 eurot rohkem 
kui tarvis. 
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Maksu ja Tolliametilt 
maksuvõla puudumi
se tõendi?



MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

28

Tõnu: „Tere, saame tuttavaks.  
Mina olen Tõnu – ärimees, eliitautod, kinnisvara, kütus.”

Mart: „Tervist, Mart. Maksuamet, vesi, leib ja nari.”
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2. MAKSUVÕLA SISSENÕUDMINE 
MAKSUMENETLUSES

Maksumenetlus on maksuhalduri läbiviidav haldusmenetlus, mille 
eesmärk on kontrollida maksude arvestamise ja tasumise õigsust. 
Kui menetluse käigus selgub, et makse on makstud vähem, arvestab 
ja määrab maksuhaldur maksu juurde ning vajaduse korral nõuab 
need ka sisse. Sageli kasutatakse maksumenetlust maksukontrolli sü-
nonüümina, kuid maksumenetlus tervikuna on oluliselt laiem mõiste 
kui vaid kontrollitoimingute sooritamine. Lisaks kontrollile hõlmab 
maksumenetlus ka nõuete tasumist või sissenõudmist ning maksu-
asja   uuesti läbivaatamist ja vaidlustamist.

Maksumenetluse tervikprotsess koosneb tinglikult viiest eta-
pist: tuvastus-, otsustus-, sooritus-, uuendus- ja vaidemenetlusest80. 
Tuvastusmenetluse sisuks on maksu määramiseks vajalike asjaolu-
de tuvastamine maksudeklaratsioonide või maksuhalduri kogutud 
tõendite alusel. Tuvastusmenetlus on kontrollimenetluse üks osa, 
mille käigus kontrollitakse maksukohustuslase deklareeritud and-
mete õigsust. 

Tuvastusmenetlus on hinnangu ja järelduste aluseks olevate as-
jaolude väljaselgitamise etapp, mille sisuks on kontrollitoimingute 

80 Lehis. L. Maksuõigus. 3., täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 104; 
Pilv, A., Kergandberg, E., Lentsius, M. Maksumenetlus. Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 
2006, lk 10. 
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sooritamine üksikjuhtumi kontrolli81 või revisjoni82 käigus. Otsus
tusmenetluse sisuks on maksusumma määramine või maksumaksja 
deklareeritud maksusumma kinnitamine83. Otsus väljendub haldus-
akti84 või reaaltoiminguna (deklaratsiooni parandamine). Sooritus
menetluse sisuks on maksusumma tasumine85 või sissenõudmine86, 
maksusumma tagastusnõude rahuldamata jätmine ja teiste maksu-
võlgade katteks tasaarvestamine87. Uuendusmenetlus ehk menetlu-
se taastamine võib toimuda nii maksuhalduri kui ka maksumaksja 
algatusel. Uuendusmenetluse käigus toimub maksuasja teistkord-
ne läbivaatamine, sh maksu määramine, haldusakti muutmine või 
tühistamine. Asja uuesti läbivaatamise ajendiks võib olla nii vaide- 
kui ka kohtuotsus. Näiteks tehakse vaideotsusega ettekirjutus asja 
uuesti otsustamiseks või kohtuotsusega tühistatakse haldusakt kas 
motiveerimisvea või menetlusnormide rikkumise tõttu. Seejuures 
ei ole korduvrevisjoni läbiviimine maksumenetluses lubatud88. Kor-
duvrevisjon on lubatud väärteo- ja kriminaalmenetluses tuvastatud 
tõendite ilmnemisel. Vaidemenetluse kaudu on võimalik maksu-
maksjal oma õigusi kaitsta, sh vaidlustada maksuhalduri viivitust, 
tegevusetust, ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist,  
haldusakti andmise taotluse tagastamist jm maksuhalduri toimin-

81 Üksikud kontrolltoimingud konkreetse maksustamisperioodi kohta (MKS §-d 60−72), 
sh teabe nõudmine, dokumentide, asjade esitamise nõudmine, eksperdi arvamuse 
tellimine, vaatluse läbiviimine, mõõturite ja tõkendite paigaldamine jne. Üksikjuhtumi 
kontroll aluseks on tavapäraselt enne kontrolli teadaolev asjaolu, mis kontrolli käigus 
kinnitatakse või lükatakse ümber (näiteks välismaal teenitud tulu deklareerimine, kasu 
vara võõrandamisest). 

82 Üldkontroll, mille käigus toimub maksukohustuse ja maksukohustusega seotud 
asjaolude põhjalik kontrollimine (MKS § 73-81). Revisjoni käigus vaadeldakse mak-
sumaksja majandustegevust tervikuna, sh on maksuhalduril õigus kontrollida kõiki 
maksukohustuslase majandustegevusega seotud dokumente, kaupu, materjale, vara ja 
teenuseid. Revisjoni eesmärk on selgitada välja kõik revideeritava maksukohustusega 
seotud ammendavad asjaolud, sh nii maksukohustust suurendavad kui ka vähendavad 
asjaolud. 

83 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 88.

84 Ibid, § 95 kohaselt tasumisele kuuluv maksusumma määratakse maksuotsusega.
85 Ibid, § 105.
86 Ibid, § 128.
87 Ibid, § 33.
88 Ibid, § 102 lõige 3.
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guid89. Praktikas toimub pärast vaidemenetlust maksuasja uuesti lä-
bivaatamine ehk uuendusmenetlus, millele järgneb sooritusmenetlus 
ehk kohustuste vabatahtlik või sundkorras täitmine. Seega on soo-
ritusmenetlus maksumenetluse kõige viimane etapp, millega peaks 
maksuõigussuhe eelduslikult lõppema. Lisaks tasumisele, sissenõud-
misele ja tasaarveldamisele võib maksuõigussuhe lõppeda sooritus-
menetluses ka maksuvõla sundtäitmise aegumise või maksuvõla kus-
tutamisega (loe maksuvõla sissenõudmata jätmisest ptk 6). 

Üldjuhul ei erine maksumenetluse põhimõtted haldusmenetluse 
üldpõhimõtetest, kuid maksukorralduse seaduses on vastavad põhi-
mõtted lahti kirjutatud maksuasjade eripära arvestades. Maksume-
netluse eripära võrreldes haldusmenetlusega seisneb eelkõige selles, 
et maksumenetlus viiakse läbi enamikul juhtudel maksuhalduri al-
gatusel ja lõpeb maksumaksja jaoks koormava haldusakti andmisega. 

2.1. Sundtäitmise eeldused

Maksumenetlus lõpeb üldjuhul maksumaksja deklareeritud andmete 
kinnitamisega, deklaratsioonide parandamisega või koormava hal-
dusakti andmisega. Maksumenetluse tulemusena võib maksukohus-
tus väheneda, jääda samaks või suureneda. Kui maksukohustuslane 
tasub juurdetasumisele kuuluva maksusumma pärast deklaratsiooni 
parandamist või haldusakti andmist ning sellele ei järgne vaideme-
netlus, siis sellega saab konkreetse menetluse lõppenuks lugeda. Kui 
aga maksumaksja mingil põhjusel maksusummat ei tasu või ei ajata 
(loe maksuvõla sissenõudmisest ptk 2.3), on maksuhalduril kohustus 
tasumata maksusumma sisse nõuda90. Muidu muutuks maksukohus-
tuste täitmine vabatahtlikuks ning mõjutaks negatiivselt üldist mak-
sukuulekust91.

89 Ibid, § 137.
90 Ibid, § 128.
91 Maksukuulekus on maksumaksja maksukäitumise tulemus. Randlane, K.. Tax comp-

liance as a system: mapping the field. International Journal of Public Administration 
2015 (ilmumas).
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Seejuures on maksuvõla sissenõudmine lubatud alles siis, kui on 
täidetud järgmised eeldused92:
1)  kohustuse täitmise tähtpäev on saabunud ja nõue on sissenõutav;
2)  nõuet sisaldav haldusakt on maksukohustuslasele seadusega 
 ettenähtud korras teatavaks tehtud;
3)  maksuvõlg ei ole ajatatud;
4)  maksuvõlg ei ole aegunud, kustutatud või muul alusel lõppenud;
 haldusakti täitmist ei ole peatatud.

Kohustuse täitmise aeg on tähtpäev, millal tuleb tekkinud mak-
sukohustus tasuda. Maksukohustuse täitmise tähtpäev võib tuleneda 
maksuseadusest (nt füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud tasu-
ma maksustamisperioodi kestel sotsiaalmaksu avansilisi makseid iga 
kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks93) või haldusaktist (nt maksuot-
susest tulenevalt on maksusumma tasumise tähtpäev 30 päeva selle 
kättetoimetamisest arvates94). Nii näiteks deklareerib residendist95 
füüsiline isik, kes on saanud 2015. aasta jaanuaris kasu vara võõran-
damisest (ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme 
või varalise õiguse müük või vahetamine96), selle maksustamisperioo-
dile järgneva aasta 31. märtsiks97 (selle näite puhul 31.03.2016) ning 
kohustuse tasumise tähtpäevaks on maksustamisperioodile järgneva 
kalendriaasta 1. oktoober98 (selle näite puhul 01.10.2016). Näites tä-
hendab see seda, et vaatamata sellele, et maksustamise aluseks olnud 
majandustehing on toimunud 2015. aasta alguses, ei tohi maksuhal-
dur sundtäitmise toiminguid teha enne, kui maksu tasumise täht-
päev on saabunud (01.10.2016) ja seda isegi siis, kui maksuhalduril on 

92 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 128 lõiked 2 ja 3.

93 Sotsiaalmaksuseadus, jõustunud 01.01.2001, osaliselt 01.02.2002, RT 2000, 102, 675 … 
RT I, 19.03.2015, 62, § 9 lõige 3. 

94 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 95.

95 Residentsuse mõiste kaudu määratakse kindlaks isiku maksukohustuse ulatus. TuMS 
§ 6 lõike 1 kohaselt on füüsiline isik Eesti resident, kui isiku elukoht on Eestis või kui 
isik viibib Eestis 12 järjestikkuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval või kui isik 
on välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja. 

96 Tulumaksuseadus, jõustunud 01.01.2000, RT I 1999, 101, 903 ... RT I, 23.03.2015, 286, 
§ 15 lõige 1.

97 Ibid, § 44 lõige 1.
98 Ibid, § 46 lõige 4.
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alust arvata, et maksumaksja võib hoiduda maksu tasumisest kõrvale 
või ei ole tal suure tõenäosusega maksu tasumise tähtpäeval piisavalt 
rahalisi vahendeid nõude tasumiseks.

Haldusakti kehtivuse eelduseks on selle teatavaks tegemine ad-
ressaadile99. Haldusakti teatavakstegemine tähendab adressaadile ak-
ti sisuga tutvumiseks reaalse võimaluse loomist100. Haldusakt hakkab 
kehtima adressaadile teatavaks tege-
misest, kui haldusaktis ei ole ette näh-
tud hilisemat kehtima hakkamist101. 
Haldusakti kehtivus toob omakorda 
kaasa õiguslikke tagajärgi ja on haldus-
akti täitmise eeldus. Haldusakti tea-
tavakstegemisest sõltub selle täitmise, 
vaidlustamise ja sundtäitmise tähtaeg. Õiguslikke tagajärgi loob ja 
täitmiseks kohustuslik on ainult kehtiv haldusakt. Dokumendi või 
haldusakti teatavaks tegemiseks on vajalik selle kättetoimetamine. 
Kättetoimetamine on dokumendi üleandmine selle adressaadile do-
kumendi sisu teatavaks tegemise eesmärgil102. Kättetoimetamine on 
haldusakti (nt maksuotsuse, korralduse) teatavakstegemise erime-
netlus, mille peamine eesmärk on teha haldusakti sisu adressaadile 
teatavaks. Lisaks on kättetoimetamisel ka tõendamisfunktsioon ehk 
dokumenteeritud kättetoimetamise abil on võimalik tõendada, millal 
on haldusakt isikule teatavaks tehtud. Seejuures on maksuhalduril 
õigus valida kättetoimetamise viiside vahel, kui seadusest ei tulene 
teisiti. Maksuhaldur võib toimetada haldusakti kätte allkirja vastu, 
posti teel, elektrooniliselt või erandkorras perioodilise väljaande kau-
du, kui muul viisil ei ole võimalik dokumenti kätte toimetada 103.

Seejuures täidab haldusakti kättetoimetamine allkirja vastu 
kõige paremini kättetoimetamise kaht funktsiooni: õiguste taga-
mis- ja tõendamisfunktsiooni. Seega on tagatud dokumendi vahetu  

99 Riigikohtu 13.03.2001. a otsus nr 3-3-1-3-01.
100 Riigikohtu 20.06.2003. a otsus nr 3-3-1-49-03.
101 Haldusmenetluse seadus, jõustunud 01.01.2002, RT I 2001, 58, 354 ... RT I, 23.02.2011, 8, 

§ 61 lõige 1.
102 Ernits, M. Kättetoimetamisest põhiõiguste valguses. Juridica 2004/V, lk 322. 
103 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, §-d 52−55.

MÕTISKLEMISEKS
Kuidas on seotud 
haldusakti kätte
toimetamine isiku 
põhiõigustega?
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kättetoimetamine ja isikul on võimalik tutvuda selle sisuga ning 
maksuhalduril on dokumentaalne tõend dokumendi kättetoimeta-
mise fakti kohta.104 Allkirja vastu kättetoimetamisel antakse doku-
ment menetlusosalisele üle allkirja vastu teatisel, millele märgitakse 
dokumendi üleandmise aeg105. Üldjuhul toimub dokumendi üleand-
mine tööpäeviti ajavahemikus kella 8.00-st 20.00-ni, kuid maksuhal-
duri juhi loal ka muudel aegadel106. Maksuhalduri juhi kirjalikul loal 
võib dokumendi kätte toimetada ajavahemikus kella 20.00-st 8.00-ni 
ja puhkepäevadel. Seejuures tuleb dokumentide kättetoimetamisel 
järgida menetlusreegleid, sest nende vastu eksimine toob kaasa kät-
tetoimetamise tühisuse. Seejuures loetakse dokument kättetoimeta-
tuks ka juhul, kui see on kätte antud volitatud esindajale või menet-
lusosalisega koos elavale vähemalt 10-aastasele perekonnaliikmele107. 
Postiseadusest tulenevalt võib aga tähtsaadetise kätte toimetada vä-
hemalt 15-aastase lapse kaudu108. Ilmselt laste kaudu haldusaktide 
kättetoimetamist maksuhaldur ei viljele ning vaidlusi selles osas ei 
teki, kuid kindlasti välistada seda ei saa. Kui menetlusosaline, volita-
tud esindaja või menetlusosalisega koos elav vähemalt 10-aastane pe-
rekonnaliige keeldub dokumenti vastu võtmast, loetakse dokument 
siiski menetlusosalisele kättetoimetatuks109.

Dokumentide kättetoimetamine posti teel on kõige enam levinud 
kättetoimetamise viis. Kulutõhususe põhimõttest tulenevalt eelistab 
maksuhaldur dokumentide elektroonilist kättetoimetamist, kuid kui 
seda ei ole võimalik teha, toimetatakse dokument kätte posti teel. 
Dokumenti on võimalik kätte toimetada liht- või tähtsaadetisena. 
Tähtsaadetis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu110. 
Seega kannab dokumendi kättetoimetamine tähtsaadetisena tõenda-

104 Ernits, M. Kättetoimetamisest põhiõiguste valguses. Juridica 2004/V, 324.
105 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 53 lõige 1.
106 Ibid, § 53 lõige 2.
107 Ibid, § 53 lõige 3.
108 Postiseadus, jõustunud 01.07.2006, RT I 2006, 18, 142 ... RT I, 12.07.2014, 107, § 4 lõige 

13.
109 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 53 lõige 4.
110 Postiseadus, jõustunud 01.07.2006, RT I 2006, 18, 142 ... RT I, 12.07.2014, 107, § 4 lõike 7 

punkt 1. 
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misfunktsiooni, st sellega on võimalik 
tõendada, et saadetis on adressaadini 
jõudnud. Tähtsaadetise puhul on või-
malik jälgida selle teekonda ning sel-
le vastuvõtmisel väljastatakse saatjale 
saadetise vastuvõtu kinnitus111. Liht-
saadetise teekonda ei dokumenteerita 
ning seega ei ole võimalik tõestada selle 
jõudmist adressaadini. 

Seejuures on füüsilisele ja juriidili-
sele isikule posti teel dokumentide kät-
tetoimetamine reguleeritud erinevalt. 
Vaatamata sellele, et maksuhaldur võib 
valida sobivaima dokumendi kättetoi-
metamise viisi, peab olema füüsilisele 
isikule dokumendi kättetoimetamine tuvastatav. Füüsilise isikule 
kättetoimetatav haldusakt hakkab kehtima selle tegelikust teatavaks 
tegemisest alates112. Seejuures on maksuhalduril kohustus tõendada, 
et kiri on adressaadini jõudnud. Kättetoimetamise viis sõltub seejuu-
res ka saadetise sisust. Kui on tegemist informatiivse teabekandjaga, 
näiteks võlateatega, siis saadetakse see adressaadile lihtsaadetisena. 
Kuna võlateade/saldoteade ei ole haldusakt, vaid on pigem informa-
tiivne teatis, mis ei sisalda hoiatust sundtäitmise algatamise kohta 
(loe sundtäitmise hoiatusest ptk 2.2), ja ei ole seega aluseks kohesele 
sundtäitmisele, siis selle saatmine lihtsaadetisena on rahaliselt põh-
jendatud. Füüsilisele isikule saadetakse dokument kas rahvastikure-
gistrisse kantud elukoha aadressil või aadressil, mille isik on maksu-
haldurile teatanud113, ning dokument loetakse kättetoimetatuks, kui 
see on adressaadini jõudnud.

111 Täht- ja väärtsaadetise universaalse postiteenusena edastamisele esitatavad nõuded, 
majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.06.2006. a määrus nr 57, jõustunud 
01.07.2006, RTL 2006, 51, 941 ... RTL 2009, 41, 538, § 5 lõige 1, § 4 lõige 5. 

112 Haldusmenetluse seadus, jõustunud 01.01.2002, RT I 2001, 58, 354 ... RT I, 23.02.2011, 8, 
§ 28.

113 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 53¹ lõige 1

MÕTISKLEMISEKS
Maksuotsus toimeta
takse menetlusosa
lisele kätte allkirja 
vastu pühapäeval, 
kuid selleks puudub 
Maksu ja Tolliameti 
peadirektori kirjalik 
luba. 
Kas maksuotsus 
loetakse kättetoime
tatuks? Kui jah, siis 
millisel juhul. Kui ei, 
siis mis põhjusel. 
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Analoogselt füüsilise isikuga on maksuhalduril diskretsiooniõi-
gus ka juriidilisele isikule dokumendi kättetoimetamisel, ta saab va-
lida eri kättetoimetamisviiside vahel ning otsustada dokumendi saat-
mine liht- või tähtsaadetisena. Seejuures tuleneb maksukorralduse-

seadusest lihtsaadetisena dokumentide 
saatmise kohustus. Erinevalt füüsilisele 
isikule posti teel dokumendi saatmisest 
loetakse dokument juriidilisele isikule 
kättetoimetatuks, kui selle lihtsaadeti-
sena saatmisest isiku registrisse kantud 
aadressil või maksuhaldurile teatatud 
aadressil on möödunud teatud arv päe-
vi (Eestisse saatmise korral 5, välisriiki 
30 kalendripäeva)114. Seega on juriidili-
sele isikule lihtsaadetisena dokumendi 
jõustumise aluseks päevade arv, mitte 
tegelik dokumentide kättesaamise fakt.

Üldjuhul tuleb haldusakt siiski kät-
te toimetada menetlusosalise soovitud 

aadressil ehk aadressil, mille ta on maksuhaldurile teatanud. Kui 
menetlusosaline ei ole ära näidanud aadressi, kuhu haldusakt toi-
metada, siis võib haldusorgan toimetada haldusakti menetlusosali-
se registreeritud elu- või asukoha aadressile115. Seejuures saadetakse 
dokument ka välisriiki üldjuhul lihtsaadetisena. Tähtsaadetise puhul 
loetakse dokument kättetoimetatuks, kui postiteenuse osutaja on 
selle isiku aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise 
kohta116. Seejuures loetakse füüsilise isiku puhul tähtsaadetisena saa-
detud dokument kättetoimetatuks, kui see on reaalselt kätte saadud. 
Siin väljendub füüsilisele ja juriidilisele isikule dokumentide kättetoi-
metamise erinev regulatsioon. Füüsilisel isikul võib olla mitu elukoh-
ta ning ta ei pea oma äraolekul korraldama kirjade vastuvõttu. Jurii-
diline isik aga peab oma registrijärgsel aadressil pidevalt hoolitsema 

114 Ibid, § 53¹ lõige 4.
115 Riigikohtu 20.05.2003. a otsus nr 3-3-1-37-03.
116 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 53¹ lõige 4.

MÕTISKLEMISEKS
Ühel kenal sügishom
mikul leiad oma kirja
kastist ümbriku, mille 
saatjaks on Maksu ja 
Tolliamet. Ümbrikust 
leiad kirjakese, kus 
väidetakse, et oled 
jätnud riigile tasu
mata tulumaksu 100 
euro ulatuses.
Millal on tasumise 
kuupäev?
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posti vastuvõtmise eest. Jättes posti vastuvõtmise korraldamata, on 
risk, et olulised teated (nt maksuhalduri haldusaktid) ei jõua tema-
ni. Seejuures on mõistlik eeldada, et kui juriidiline isik saab teate 
tähtsaadetise saamise kohta, pöördub ta viivitamatult postiastutuse 
poole, sest tähitult saatmine viitab selgelt postisaadetise olulisusele117. 
Üldise praktika kohaselt toimetatakse kõik koormavad haldusaktid 
(maksuotsus, vastutusotsus) adressaadini tähtsaadetisena. 

Lisaks posti teel dokumentide kättetoimetamisele viljeleb mak-
suhaldur üha enam dokumentide kättetoimetamist elektroonili-
selt. See võib toimuda nii e-maksuameti/e-tolli kui ka e-kirja teel118. 
E-maksuameti/e-tolli kaudu dokumendi kättetoimetamine seisneb 
haldusakti üleslaadimises Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kesk-
konda. Haldusakti üleslaadimisel e-maksuametis/e-tollis saab selle 
adressaat vastava teate e-posti teel või lühisõnumina mobiiltelefoni-
numbril. E-maksuametisse üleslaaditud dokument loetakse kättetoi-
metatuks selle avamisel. E-maksuameti/e-tolli keskkond registreerib 
dokumendi avamisel automaatselt selle kättetoimetamise kinnitu-
se ning maksukohustuslasel ei tule eraldi dokumendi kättesaamist 
maksuhaldurile kinnitada. E-maksuameti/e-tolli kaudu dokumen-
tide kättetoimetamine eeldab, et adressaat on e-maksuameti/e-tolli 
kasutaja ning maksuhalduril on andmed tema e-posti või mobiilte-
lefoninumbri kohta. E-posti teel dokumentide kättetoimetamine eel-
dab adressaadi nõusolekut dokumentide elektrooniliseks kättetoime-
tamiseks. E-posti teel saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, 
kui adressaat saadab maksuhaldurile kinnituse dokumendi kättesaa-
mise kohta. Elektrooniliselt dokumentide kättetoimetamine ei välis-
ta dokumentide kättetoimetamist posti teel. Adressaadi nõudmisel 
saadetakse talle posti teel ka elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud 
dokument. Maksuhaldur peab adressaadile toimetama dokumendid 
kätte posti teel ka juhul, kui saaja ei ava neid e-maksuametis/e-tol-
lis viie tööpäeva jooksul nende kättesaadavaks tegemisest arvates 
ja kui e-posti kaudu kättetoimetatud dokumendi adressaat ei ole 

117 Riigikohtu 03.03.2004. a otsus nr 3-3-1-10-04.
118 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 54.
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 kinnitanud selle kättesaamist viie töö-
päeva jooksul dokumendi elektronposti 
aadressile saatmisest arvates.

Posti teel dokumentide kättetoime-
tamise asendamine elektrooniliste kät-
tetoimetamisviisidega vähendab suure 
tõenäosusega nii postiasutuste kui ka 
maksuhalduri halduskoormust ning 
kahandab märkimisväärset nii pabe-
ri- kui ka postiteenuse kulu. Seejuures 
ei asenda dokumentide elektrooniline 
kättetoimetamine täielikult posti teel 
dokumentide saatmist ja vastuvõtmist. 
Inimesele, kellel pole elektrooniliselt 
dokumentide vastuvõtmise võimalusi 
ja/või oskusi, saadetakse teda puudutav 
dokument endiselt posti teel.

Maksukohustuslasele, kelle kohta 
puuduvad andmed või pole teada nen-
de tegelik viibimis- või tegevuskoht, 
on võimalik dokumendid kätte toime-
tada perioodilise väljaande kaudu119. 
Kindlasti ei tohi selline dokumentide 
kättetoimetamisviis olla maksuhalduri 
esimene valik. Vaid siis, kui isik ei ela 
või ei asu maksuhaldurile teadaoleval 
aadressil või dokumenti ei ole muul vii-
sil võimalik kätte toimetada, võib mak-

suhaldur dokumendi resolutiivosa120 avaldada ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded. Maksuhaldur peab enne dokumendi resolu-
tiivosa avaldamist perioodilises väljaandes kasutama teisi dokumenti 
kättetoimetamise viise (allkirja vastu, posti teel või elektrooniliselt). 
Pelgalt see, et maksumaksjaga on ka varem olnud dokumentide kät-

119 Ibid, § 55.
120 Avalik-õigusliku suhte regulatsioon

MÕTISKLEMISEKS
Jüri Saar saab ühel 
kenal kolmapäe
va hommikul oma 
eposti aadressile 
jyri.saar@gmail.com 
korralduse maksu
võlgade tasumise 
kohta. Korraldusega 
kohustatakse Jüri 
tasuma maksuvõlga 
(sh intress) summas 
1000 eurot. Jüri 
kirjutab maksuhaldu
rile järgmise vastuse: 
Mina, Jüri Saar, ei 
ole andnud teile 
andmeid oma eposti 
aadressi kohta ega 
nõusolekut doku
mentide kättetoime
tamiseks eposti teel. 
Seega ma ei kavatse 
teie poolt saadetud 
korraldust täita. 
Millal loetakse doku
ment kätte toimeta
tuks?

mailto:jyri.saar@gmail.com
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tetoimetamisel raskusi, ei tähenda, et dokumendi kättetoimetamine 
muul viisil on võimatu121. Dokumentide kättetoimetamine perioodi-
lise väljaande kaudu peab olema pigem erand kui reegel. Dokument 
loetakse perioodilise väljaande kaudu kättetoimetatuks kümne päeva 
möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest122.

Vaatamata sellele, et seadusandja on leidnud, et elektroonilise 
Ametlike Teadaannete kaudu on maksukohustuslasel lihtne otsingu 
abil leida tema kohta avaldatud doku-
mendi resolutiivosa, see ei kahjustata 
maksukohustuslaste huve ning kümme 
päeva on piisav aeg dokumendi reso-
lutiivosaga tutvumiseks123, ei ole kuigi 
usutav, et maksukohustuslased teeksid 
igal nädalal enda kohta niisuguseid pä-
ringuid. Pigem on dokumentide kätte-
toimetamisel perioodilise väljaande kaudu tegemist maksuhalduri 
võimalusega haldusakt jõustada, kuid maksumaksja seisukohast on 
ilmselt tegemist formaalse toiminguga.

Kolmandaks maksuvõla sundtäitmise eelduseks on asjaolu, et 
maksuvõlg ei ole ajatatud. Maksukorralduse seadus võimaldab 
ajutistes makseraskustes oleval maksukohustuslasel taotleda mak-
suvõla ositi tasumist124 (loe maksuvõla tasumise ajatamisest ptk 4). 
Maksuvõla tasumise ajatamise taotlus peab olema põhjendud ning 
sellest peab nähtuma, et maksumaksja ei ole suuteline maksuvõlga 
kohe tasuma, kuid ta on võimeline seda tegema edaspidi. Maksu-
haldur võtab maksuvõla ajatamise otsustamisel arvesse nii taotluse 
põhjendatust, senist maksedistsipliini, maksukohustuslase varalist 
seisundit, majandusnäitajaid kui ka ajatamise otstarbekust125. Need 
kriteeriumid kogumis peavad tagama, et taotleja on suuteline tasuma 

121 Riigikohtu 03.12.2013. a otsus nr 3-3-1-63-13.
122 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 55. 
123 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 55
124 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 111.
125 Ibid, § 112 lõige 2.

MÕTISKLEMISEKS
Kas maksuvõla 
ajatamise taotluse 
esitamisest piisab, et 
välistada maksuvõla 
sundtäitmist?
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nii ajatamisgraafiku järgi maksuvõlga kui ka sellega kaasnevaid kõr-
valkohustusi (intress, tulumaks).  Kui maksuhaldur rahuldab ajutis-
tes makseraskustes oleva maksukohustuslase taotluse, siis ei käsitleta 
isikut enam maksuvõlglasena126. Maksuvõla ositi tasumisega antakse 
maksumaksjale maksu tasumiseks uued tähtpäevad, mille tasumise 
tähtpäev ei ole veel saabunud ning mida ei ole võimalik seega sund-
täita. Maksuvõla tasumise ajatamine annab maksumaksjale teata-
va garantii, et ajakava kehtivuse jooksul ei sundtäida maksuhaldur 
konkreetset maksukohustust tervikuna. Ajatamisgraafiku kehtivuse 
eelduseks on maksumaksja laitmatu maksedistsipliin (maksumaksja 
tasub nii graafikujärgseid kui ka jooksvaid kohustusi korrektselt).

Sundtäitmise eeldusena peab maksuvõlg olema kehtiv ehk mak
suvõlg ei tohi olla aegunud, kustutatud või muul alusel lõppenud. 
Õiguskindluse põhimõttest tulenevalt ei tohi sundtäita juba lõppe-
nud kohustusi. Maksuvõla sundtäitmise aegumise eesmärk on tagada 
õigusrahu, et teatud aja möödumisel ei oleks maksuhalduril enam 
õigust tasumata kohustusi sundtäita (loe sundtäitmise aegumisest 
ptk 5.5). Maksuvõla kustutamine on erandlik toiming ja kõrvalekalle 
ühetaolise maksustamise põhimõttest, mis toob kaasa muutusi mak-
sukohustuslase kohustustes (loe maksuvõla kustutamisest ptk 6.1). 
Maksuvõla kustutamisega kohustus lõpeb. Lisaks maksuvõla aegu-
misele ja kustutamisele võib maksuvõlg lõppeda isiku lõppemisel kui 
kohustused ei lähe õigusjärgluse korras üle127 (loe maksuvõla maha-
kandmisest ptk 6.2).

Lisaks eeltoodule on sundtäitmise eelduseks asjaolu, et haldusak
ti täitmine ei ole peatatud. Haldusakti vaidlustamine ei peata selle 
täitmist, kuid maksukohustuslase taotlusel on võimalik selle täitmi-
ne peatada ehk lükata tasumise tähtpäev edasi vaidluse ajaks. Vaiet 
lahendav haldusorgan võib haldusakti täitmise peatada, kui see on 
vajalik. Maksukohustuslase taotlusel võib maksuhaldur otsustada 
haldusakti täitmise peatada128. Maksunõude täitmise tagamiseks 
on maksuhalduril õigus haldusakti täitmise peatamisel nõuda taga-

126 Ibid, § 14 lõige 5.
127 Ibid, § 31 lõike 3 punkt 6.
128 Ibid, § 146.
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tist (loe tagatisest ptk 4.3). Kohtumenetluses väljendub haldusakti 
täitmise peatamine esialgse õiguskaitse abinõude rakendamises129. 
Haldusakti täitmise peatamine võib olla osaline või täielik. Osaline 
peatamine võib väljenduda maksuhalduri õiguses seada võlgniku re-
gistervarale käsutamise keelumärkeid (nt sõidukid, kinnisvara), kuid 
keelatakse maksusumma sundtäitmine (nt pangakonto arestimine). 
Seejuures on haldusakti täitmise peatamisel esialgse õiguskaitse 
määruses vajalik täpselt määrata, kui ulatuslik on haldusakti täitmise 
peatamine (millises osas peatumine toimub) ning millised on maks-
halduri ja maksumaksja õigused ja kohustused haldusakti täitmise 
peatamise ajal130. Seejuures ei käsitleta haldusakti täitmise peatamisel 
maksukohustuslast maksuvõlglasena, sest haldusakti täitmise täht-
päev ei ole veel saabunud131. 

Haldusakti täitmise peatamine ei mõjuta maksuvõla olemasolu, 
kuid võib piirata selle sundtäitmist ja avalikustamist132. Kuna aga isi-
kul ei ole haldusakti täitmise peatamise ajal kohustust maksu tasu-
da,  ei saa teda käsitleda sel ajal maksuvõlglasena olenemata sellest, 
kas haldusakti täitmise peatamise aluseks olev haldusakti täitmise 
tähtpäev on saabunud või mitte133. Seega ei ole lubatud haldusak-
ti  täitmise peatamise korral maksusumma aktiivne sissenõudmine 
ega maksuvõla avalikustamine. Seejuures on riigikohus leidnud, et 
haldusakti täitmise peatamise korral ei ole maksumaksjal kohus-
tust maksta tasumata maksusummalt intressi134 (loe intresside kohta 
ptk 3).  Seega kui isikul ei ole haldusakti täitmise peatamise ajal ko-
hustust tasuda maksusummat, siis ei saa tal olla ka kohustust maksta 
intressi, sest intressi tasumise kohustus on lahutamatult seotud põhi-
kohustuse tasumisega. Seejuures on riigikohus osundanud täienda-
valt, et kui haldusakti täitmise peatamise otsus tühistatakse või kui 
täitmise peatamine lõpeb tähtpäeva saabumise tõttu, kuid maksu-
teade jääb kehtima,  siis mõjub täitmise peatamise äralangemine   

129 Halduskohtumenetluse seadustik, jõustunud 01.01.2012, RT I, 23.02.2011, 3 ... RT I, 
19.03.2015, 24, § 249.

130 Riigikohtu 25.04.2011. a otsus nr 3-3-1-48-10.
131 Riigikohtu 16.06.2008. a otsus nr 3-3-1-21-08.
132 Riigikohtu 25.04.2011. a otsus nr 3-3-1-48-10.
133 Riigikohtu 16.06.2008. a otsus nr 3-3-1-21-08.
134 Ibid.
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tagasiulatuvalt135. See tähendab, et isikul tekib kohustus tasuda mak-
susumma ja maksta intresse tagasiulatuvalt. Kuna haldusakti peata-
mise täitmise korral ei ole maksusumma tasumise tähtpäev veel saa-
bunud, siis on välistatud ka selle sundtäitmine.

Eeltoodud sundtäitmise eeldustele (kohustuse täitmise tähtpäev 
on saabunud, haldusakt on maksukohustuslasele teatavaks tehtud, 
maksuvõlg ei ole ajatatud ega lõppenud, haldusakti täitmist ei ole 
peatatud) lisaks peab enne maksuvõla sundtäitmist andma maksuko-
hustuslasele veel ühe võimaluse tasuda maksuvõlg vabatahtlikult136. 
Seda aga juhul, kui maksuvõlg on tekkinud deklareeritud kohustu-
se (nt käibedeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluv käibemaks) või 
maksuteate alusel tekkinud kohustuse (maamaks) täitmata jätmisest. 
Maksuvõla tasumiseks väljastab maksuhaldur haldusakti koos hoia-
tusega kohustuse tähtajaks täitmata jätmise tagajärgede kohta137 (loe 
sundtäitmise hoiatusest ptk 2.2). Maksuotsust või vastutusotsust on 
võimalik sundtäita kohe pärast seda, kui haldusaktis esitatud tähtaeg 
on möödunud. Alles siis, kui kõik sundtäitmise eeldused on täidetud 
ning maksumaksjale on antud haldusaktiga tähtaeg maksuvõla tasu-
miseks koos tasumata jätmise tagajärgede kohta, on maksuhalduril 
õigus alustada sundtäitmise toiminguid (loe maksuhalduri täite-
toimingutest ptk 5.1).

2.2. Sundtäitmise hoiatus

Maksumenetluse tulemus on tavapäraselt haldusakti andmine (nt 
maksuotsus, korraldus, vastutusotsus) või mingi toimingu soorita-
mine (nt maksuvõla puudumise tõendi väljastamine, deklaratsiooni 
vastuvõtmine). Maksuhalduri haldusaktid reguleerivad üksikjuhtu-
mit ja on suunatud õigusliku tagajärje saavutamisele. Sellega luuak-
se, muudetakse, tunnistatakse kehtetuks, kinnitatakse kohustusi jne. 

135 Ibid.
136 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 128 lõige 3.
137 Ibid, § 129.
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Maksuhalduri haldusaktid jagunevad üldistades kaheks: otsused ja 
korraldused. Otsus tehakse üldjuhul maksukohustuslase taotluse 
alusel algatatud menetluses, nagu näiteks ajatamistaotluse rahulda-
misel või rahuldamata jätmisel, maksusumma tagastamisel või ta-
gastamata jätmisel, maksuvõla kustutamisel või kustutamata jätmisel 
või osalisel kustutamisel. 

Korraldusega pannakse maksumaksjale mitterahalisi kohustusi 
(nt teabe nõudmine, asjade ja dokumentide esitamine) või nõutakse 
sisse rahalisi kohustusi (nt maksuvõla, sunniraha, asendustäitmise 
kulude, menetluskulude tasumine). Haldusaktid võivad olla nii suu-
lised kui ka kirjalikud138.

Kõik koormava sisuga haldusaktid, mis piiravad haldusakti ad-
ressaadi õigusi ja panevad talle kohustusi, peavad olema kirjalikud 
ja motiveeritud139. Nii näiteks peab maksuotsus olema nii õiguslikult 
kui ka faktiliselt motiveeritud. Õiguslik motiveering tähendab seda, 
et maksuotsus peab sisaldama viiteid maksuseadustele ja maksu-
maksja käitumise kvalifikatsioonile. Faktiline motiveering tähendab 
seda, et maksuotsusest peab nähtuma maksusumma arvutamise käik 
ning viide maksu määramise aluseks olevatele tõenditele. Haldusakti 
motiveerimine on eelkõige vajalik selle õigsuse kontrollimiseks ning 
on ühtlasi rohkete vaidluste põhjuseks. Peamised maksuvõla sisse-
nõudmise aluseks olevad ehk maksukohustuse täitmisele suunavad 
haldusaktid on maksuotsus140, korraldus maksuvõla tasumiseks141, 
intressinõue142 (loe intressinõudest ptk 3.2) ja vastutusotsus143 (loe 
vastutusotsusest ptk 7.3.1). Lisaks neile haldusaktidele on maksu-
võlgadega seotud haldusaktideks veel näiteks maksuvõla ajatamise 
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus144, maksuvõla ajatamise 

138 Maksukorralduse seaduse seletuskiri.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 46.

139 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 128 lõige 3, § 46 lõige 2.

140 Ibid, § 95.
141 Ibid, § 129.
142 Ibid, § 115 lõige 3. Intressinõue on õigussuhet tuvastav haldusakt, mille sisuks on int-

ressi määramine.
143 Ibid, § 96.
144 Ibid, § 112 lõige 1.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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otsuse tühistamise otsus145 ja maksuvõla kustutamise või kustutama-
ta jätmise otsus146.

Kui isik ei täida maksukohustust, mis on tekkinud maksusumma 
deklareerimisel, maksuteate või jõustunud haldusakti alusel, ning 
maksumaksja ei taotle maksuvõla tasumise ajatamist, on maksu-
halduril kohustus tasumata maksukohustus sisse nõuda. Kui mak-
suvõlg on tekkinud deklaratsiooni või maksuteate alusel, tuleb enne 
maksukohustuse sundkorras sissenõudmist anda maksumaksjale 
võimalus tasuda maksusumma vabatahtlikult. Selleks koostab mak-
suhaldur maksusumma tasumist kohustava haldusakti koos hoiatu-
sega sundtäitmise algatamise kohta. Sundtäitmise hoiatuses on kir-
jeldatud tagajärjed, mida kohaldatakse juhul, kui maksumaksja ei 
tasu maksuvõlga haldusaktis esitatud tähtajaks. Kui maksusumma 
on määratud maksuotsusega147 või maksu tasumise kohustus tuleneb 
vastutusotsusest, ettevõtte ülemineku korraldusest või muust haldus-
aktist, mis juba sisaldab hoiatus sundtäitmise algatamise kohta, alus-
tatakse maksetähtaja ületamisel kohe sundtäitmist ning uut hoiatust 
sundtäitmise algatamise kohta ei tehta. Seega kui haldusakt sisaldab 
hoiatust sundtäitmise algatamise kohta, siis haldusakt sundtäidetak-
se kohe pärast kohustuse täitmise tähtpäeva saabumist.

Sundtäitmise hoiatuse sisuks on maksukohustuse täitmata jätmi-
se tagajärjed ehk millised on maksuhalduri meetmed, kui kohustust 
ei täideta haldusaktis esitatud tähtaja jooksul (vt näide).

 
NÄIDE: 
Võttes arvesse eeltoodut, kohustab Maksu ja Tolliamet maksu
kohustuslast tasuma maksuvõla kogusummas … eurot Maksu ja 
Tolliameti vastavale pangakontole …. kümne päeva jooksul käesole
va korralduse saamise päevast arvates, millise kohustuse tähtaegse 

145 Ibid, § 113 lõige 1.
146 Ibid, § 114.
147 Maksuotsus on maksumenetluses maksuhalduri välja antav kohustusi tekitav haldus-

akt, millega määratakse ja nõutakse sisse tasumisele kuuluv maksusumma. Maksu-
haldur määrab maksukohustuse suuruse, kui maksudeklaratsioon on esitamata, kui 
maksukohustuslase deklareeritud, arvutatud ja tasutud maksusumma on tegelikkusest 
väiksem või talle tagastamisele kuuluv maksusumma on suurem seaduse alusel tagasta-
misele kuuluvast summast.
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täitmata jätmise korral algatab maksuhaldur sundtäitmise MKS 13. 
peatükis ning täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud 
korras.148

Sundtäitmise hoiatus vormistatakse üldjuhul hoiatusena haldus-
aktis, kuid ei ole välistatud ka selle esitamine iseseisva korralduse-
na. Üldjuhul sisaldab iga maksusumma tasumist kohustav haldusakt 
(maksuotsus, intressinõue, maksuvõla tasumise korraldus, vastu-
tusotsus) hoiatust sundtäitmise algatamise kohta.

Seejuures on hoiatus sundtäitmise algatamise kohta ülaltoodud 
näite kohaselt pigem formaalne kui sisuline. See, et nõude mittetäit-
misel algatatakse sundtäitmine MKS 13. peatükis ja täitemenetlust 
reguleerivates õigusaktides sätestatud korras, ei anna maksukohus-
tuslasele sisulist infot, millised tegevused järgnevad, kui nõuet õigel 
ajal ei tasuta. Ilmselt tabab maksuvõlglast ühel hetkel ehmatus, et te-
ma pangakonto on arestitud, sõiduautot ei ole võimalik müüa või on 
hoopis tema töötasu arestitud (loe maksuhalduri täitetoimingutest 
ptk 5.1).

Kui maksuvõlg on tekkinud maksukohustuslase deklareeritud ko-
hustuse täitmata jätmise tõttu, siis koostab maksuhaldur maksuvõla 
tasumiseks korralduse, mis sisaldab sundtäitmise algatamise hoia-
tust. Korraldus on õigussuhet tekitav ja koormava sisuga haldusakt, 
mis sisaldab käitumisjuhist. Maksuvõla tasumise korralduse sisuks 
on maksuvõla ja kõrvalkohustuste (nt intress, sunniraha, rahatrahv) 
tasumise kohustus. Maksuhaldur annab koos sundtäitmise algata-
mise hoiatusega korralduse maksuvõla tasumiseks kas 10 kalendri-
päeva või 48 tunni jooksul selle saamise päevast arvates149. Seejuures 
ei koostata otstarbekusest tulenevalt maksuvõla tasumise korraldust, 
intressinõuet, maksuotsust, vastutusotsust ega muud maksuvõla sis-
senõudmise aluseks olevat haldusakti, kui maksuvõlg jääb alla 10 
euro. Maksuvõla tasumise korraldust tasumisega 48 tunni jooksul 
kasutatakse vaid juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud kaht-
lus, et võla sissenõudmisega viivitamine võib muuta selle  hilisema 

148 Väljavõte sundtäitmise hoiatusest maksuvõlgade tasumise korralduses.
149 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 129.
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 sissenõudmise võimatuks150. Praktikas leiab 48 tunni maksuvõla ta-
sumise korraldus üsna harva kasutust151, kuna selle tulemuslikkus on 
tagatud vaid siis, kui haldusakt toimetatakse kätte allkirja vastu. Li-
saks annab 48 tunni maksuvõla tasumise korraldus maksuhaldurile 
õiguse jätta selle ajatamise taotlus rahuldamata152. Vastutusotsus153 
(loe vastutusotsusest ptk 7.3.1) ja maksuotsuse puhul on maksusum-
ma tasumise tähtaeg 30 kalendripäeva154.

Kui maksuhalduri haldusakt sisaldab maksuvõlgade hoiatust 
sundtäitmise algatamise kohta ning maksumaksja ei täida maksuhal-

duri haldusakti ettenähtud tähtajaks, 
siis on maksuhalduril õigus alustada 
maksuvõlgade sundtäitmist ettehoiata-
mata.

Maksuhalduril on õigus koos mak-
suvõla sundtäitmisega sisse nõuda ka 
enda määratud trahvid ning muud 
seadusest tulenevad rahalised nõuded, 
sealhulgas asendustäitmise kulud ja 
sunniraha ning samuti tõlgi, eksperdi ja 
kolmanda isiku nende kohustuste täit-

misega kaasnenud kulud ja ekspertiisitasu.155 Seejuures on maksu-
haldur kohtutäituri kõrval ainus institutsioon, kelle pädevuses on 
enda administreeritavate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste sund-
täitmine.

150 Ibid, § 129 lõige 2.
151 Vähem kui kümnel korral aastas.
152 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 112 lõike 4 punkt 2.
153 Vastutusotsus antakse kolmandale isikule, kes vastutab seaduse alusel võõra maksu-

kohustuse eest. Vastutusotsuse sisuks on mitte ainult maksu määramine, vaid ka varem 
fikseeritud maksusumma sissenõudmine uuelt kohustatud isikult. 

154 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 95 lõige 5. 

155 Ibid, § 128 lõige 4.

MÕTISKLEMISEKS
Millal võib maksu
teate alusel tekkinud 
maksukohustuse 
täitmata jätmisel (nt 
maamaks) alustada 
maksusumma sund
täitmist (nt panga
kontod arestida)?
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2.3. Maksuvõla sissenõudmise protsess

Kehtiv maksukorralduse seadus tervikuna koondab enamiku mak-
suõiguse üldosa sätteid, muu hulgas sätestab maksuhalduri pädevus-
se kuuluva kohustuse sisse nõuda maksuvõlad ning kolmanda isiku 
vastutuse juhtumid. Selline regulatsioon on erinev esimese Eesti Va-
bariigi ajal kehtinud maksustamiskorralduse seadusest156, kus mak-
susummade sissenõudmist sunniviisilisel juhtumil ei reguleerinud 
maksuseadused ja maksustamiskorralduse seadus. Maksuvõlgade 
sissenõudmine toimus tol ajal administratiiv-sissenõudmise seadu-
se157 alusel, selle seaduse eesmärk oli riigi ja omavalitsuste tuluvõlga-
de sissenõudmise korraldamine. Ehk teisisõnu nõuti ühtsetel alustel 
sisse nii riiklikud kui ka kohalikud maksud. Seejuures sarnaselt keh-
tivatele maksuseadustele ei sisaldanud maksuseadused norme mak-
suvõlgade sissenõudmise kohta, vaid administratiiv-sissenõudmise 
seadus alustas oma normeeringut sealt, kus lõppes maksuseaduse 
regulatsioon158.

Maksuvõlgade sissenõudmine on osa maksumenetlusest, kus soo-
ritusmenetluse käigus nõutakse maksuvõlg sisse. Kehtivate regulat-
sioonide kohasel on maksuvõlgade sissenõudmine reguleeritud pea-
miselt maksukorralduse seaduse 13. peatükis ja täitemenetlust regu-
leerivates õigusaktides (täitemenetluse seadustiku159 ja kohtutäituri 
seaduse160 alusel).

Maksuvõla sissenõudmise eelduseks on maksukohustuse tasuma-
ta jätmine ehk maksuvõla tekkimine (vt joonis 1). Maksuvõlg võib 
tekkida nii deklareerimise kui ka maksuhalduri poolt maksu mää-
ramise tulemusel. Seejuures rakendatakse sissenõudmisel ma ksuvõla 
kohta sätestatut ka teiste rahaliste nõuete puhul (nt trahvid, sunni-
raha, asendustäitmise kulud). 

156 Maksustamiskorralduse seadus. Riigikogus vastu võetud 18. detsembril 1931 // RT 1932, 
1, 1 ja 2.

157 Administratiiv-sissenõudmise seadus RT 1932, 2, 15.
158 Vaabel, J. Eesti riigi-maksundusõiguse põhiprobleeme. Tartu: Akadeemilise Kooperatii-

vi Kirjastus, 1934, lk 98−99.
159 Täitemenetluse seadustik, jõustunud 01.01.2006, RT I 2005, 27, 198 ...  

RT I, 05.03.2015, 6.
160 Kohtutäituri seadus, jõustunud 01.01.2010, RT I 2009, 68, 463 ... RT I, 05.03.2015, 3. 
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JOONIS 1. 
Maksuvõla sissenõudmise 
lihtsustatud protsess

Maksuvõla tekkimine

Teavitus

Korraldus maksuvõla  
tasumiseks

Rahaliste nõuete arest

Täitemenetlus

Maksuotsus
Vastutusotsus

Käsutamise keelumärge  
registervarale

Kolmanda isiku vastutus

Maksuhalduri  
täitetoimingud

Maksutähtpäevale järgnevast päevast kuni tasumispäevani arves-
tab maksuhaldur tasumata nõudelt intressi (loe intressi kohta ptk 3) 
ning on võimalik alustada maksuvõla sissenõudmist. Üldjuhul järg-
neb maksuvõla tekkimisele maksu tasumist meeldetuletav teavitus. 
Maksumaksja teavitamiseks kasutatakse peamiselt e-posti, aga ka 
sõnumi teel teavitamist ning vähem paberkandjal teavitust (võlatea-
de). Eesti maksuhaldur ei kasuta üldjuhul telefonitsi teavitamist (he-
listamist), mis on näiteks inkassofirmade sõnul eraõiguslike nõuete 
puhul äärmiselt tulemuslik. Seejuures ei ole maksuhalduril seadusest 
tulenevat kohustust maksumaksjat maksuvõla tekkimisest teavitada, 
vaid seda saab tinglikult nimetada maksuhalduri heasoovilikuks te-
gevuseks (nn pehme meede) anda võimalus maksuvõlg vabatahtlikult 
tasuda. Lisaks maksuhalduri heasoovlikkusele kasutada pehmeid 
meetmeid on oluline ka kulude kokkuhoid, mida teavitamine võr-
reldes haldusakti koostamise ja kättetoimetamise kuludega annab. 
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Nii nagu maksuhalduril ei ole kohustus kasutada võla sissenõudmi-
sel pehmeid meetmeid (teavitus), ei tekita teavitus ka maksumaksjale 
mingeid tagajärgi. Teisisõnu tähendab see seda, et pärast teavitust ei 
saa jooksvate kohustuste puhul alustada võla sissenõudmist, vaid es-
malt tuleb koostada haldusakt ja kui seda ei täideta, siis saab alustada 
maksuvõla sundtäitmist. Teavitamise tulemuslikkus sõltub eelkõige 
maksumaksja kontaktandmetest, aga ka valitud teavituskanalist.

Kui maksumaksja teavitamine ei ole tulemuslik, siis koostab mak-
suhaldur haldusakti maksuvõla tasumiseks. Maksuvõla tasumise 
korraldus tasumistähtajaga 10 päeva või 48 tundi selle kättesaamisest 
arvates sisaldab alati hoiatust sundtäitmise algatamise kohta. Sisu-
liselt tähendab see seda, et pärast tähtaja möödumist võib maksu-
haldur alustada nõude sundtäitmist ette hoiatamata (nt arestida pan-
gakonto). Maksuvõla tasumise korraldusega samaväärne haldusakt 
maksuvõla sissenõudmiseks on maksu- või vastutusotsus. Seejuures 
ei kasutata maksu- või vastutusotsusest tekkiva kohustuse puhul 
pehmeid meetmeid. Nii maksuotsus kui ka vastutusotsus sisaldab 
hoiatust sundtäitmise algatamise kohta, mis võimaldab rakendada 
täitetoiminguid kohe, kui haldusaktist tulenevaid kohustusi ei tasuta 
30 päeva jooksul. Kuna maksu- ja vastutusotsus on kohustusi tekita-
vad haldusaktid, siis nende kehtivuse eelduseks on nende nõueteko-
hane kättetoimetamine (loe haldusakti kättetoimetamisest ptk 2.1). 
Seejuures ei peata maksu- või vastutusotsuse vaidlustamine otsuse 
täitmist ega takista maksusumma sissenõudmist (loe haldusakti täit-
mise peatamisest ptk 2.1).

Kui maksumaksja ei tasu nõuet haldusaktis esitatud tähtaja jook-
sul (maksuvõla tasumise korralduse puhul 10 päeva või 48 tunni 
jooksul, maksu- ja vastutusotsuse puhul 30 päeva jooksul) ning täi-
detud on sundtäitmise eeldused (kohustuse täitmise tähtpäev on saa-
bunud, haldusakt on maksukohustuslasele teatavaks tehtud, maksu-
võlg ei ole ajatatud ega lõppenud, haldusakti täitmist ei ole peatatud), 
alustab maksuhaldur maksuvõla sundtäitmist. Maksuvõla sundtäit-
mine väljendub maksuhalduri täitetoimingutes (loe maksuhalduri 
täitetoimingutest ptk 5.1), milleks on sissenõude pööramine võlgniku 
rahalistele ja varalistele õigustele (nt pangakonto või töötasu aresti-
mine) ning õigus taotleda keelumärgete kandmist vararegistritesse 
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(nt kinnistusraamatusse, ehitisregistrisse, liiklusregistrisse). Seejuu-
res on keelumärked ja arestid pigem täitmise tagamise meetmed, sest 
maksuhalduril puudub õigus pöörata sissenõuet võlgniku varale. 
Vara müüb kohtutäitur täitemenetluses. Kui maksuhalduri täitetoi-
mingud ei ole tulemuslikud või nõude sissenõudmiseks on vajalikud 
edasised täitetoimingud (nt vara müük), võib maksuhaldur täite
menetluse jätkamiseks pöörduda kohtutäituri poole161. Enne nõude 
edastamist kohtutäiturile peab maksuhaldur tegema siiski endast 
kõik oleneva, et maksuvõlg sisse nõuda162. Piirang on eelkõige sea-
tud maksumaksja kaitseks, mille eesmärk on vältida liigseid kulusid. 
Maksuhalduri täitetoimingud on maksumaksja jaoks otsese kuluta 
ning nende eest tasu ei võeta, kuid kohtutäituri menetlus on võlg-

niku jaoks tasuline (mõnel juhul ka 
sissenõudja jaoks). Võlgnikul tuleb täi-
temenetluses maksta täituritasu ning 
mahukate menetluste puhul ka täite-
kulu. Seejuures on maksuhalduril enne 
nõude edastamist kohtutäiturile (täite-
menetluse jätkamiseks) õigus hinnata 
nõude sissenõudmise tulemuslikkust 
ning mitte saata täitmisele nõudeid, 
mille täitmine on lootusetu (loe sund-
täitmisest loobumisest ptk 6.3).

Samal ajal täitemenetlusega on 
maksuhalduril õigus alustada kolman
da isiku vastutuse163 menetlusega (loe 
kolmanda isiku vastutusest ptk 7). Kol-
manda isiku vastutuse kohaldamine 
eeldab, et maksuvõlg on tekkinud mak-

sukohustuslase esindaja (juhatuse liikme) õigusvastase tegevuse tõt-
tu. Sellisel juhul vastutavad algne maksukohustuslane (äriühing) ja 
uus maksukohustuslane kohustuse täitmise eest solidaarselt.

161 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 130 lõige 2.

162 Ibid, § 130 lõige 2.
163 Ibid, §-d 38−41 näevad ette kolmanda isiku vastutuse alused.

MÕTISKLEMISEKS
Maksuametniku abi
kaasast on saanud 
maksuvõlglane ja 
selleks, et huvide 
konflikti vältida, ot
sustatakse, et kordu
vatele helistamistele 
reageerimata jätnud 
abikaasa võlanõue 
tuleb kohe edastada 
täitmiseks kohtutäi
turile. 
Kas ameti seisukoht 
on põhjendatud? 
Leia õiguslik alus.



KERLY RANDLANE

51

Maksuvõlgade sissenõudmise protsess ehk sooritusmenetlus 
koosneb üksteisele järgnevatest selgelt reeglistatud toimingutest, 
mille puhul ei ole lubatud ühe või teise toimingu välistamine kogu 
protsessist. Nii ei ole lubatud võlgniku pangakonto arestimine ilma 
eelneva sundtäitmise hoiatuseta või maksuvõla sissenõudmine äri-
ühingu juhatuse liikmelt, kui äriühingult endalt on võimalik tasu-
mata kohustus sisse nõuda, või maksuvõla edastamine kohtutäiturile 
täitemenetluse alustamiseks ilma maksuhalduri täitetoiminguid soo-
ritamata. Maksuvõla sundtäitmise eelduseks on kohustuse tähtpäeva 
saabumine ja selle tasumata jätmine ehk maksuvõla tekkimine, hal-
dusakti kättetoimetamine ehk selle jõustumine, maksuvõla kehtivus 
ehk see ei ole ajatatud, kustutatud ega muul alusel lõppenud ning 
haldusakti täitmine ei ole peatatud. Kui nõue vastab eeltoodud tingi-
mustele, on maksuhalduril kohustus sisse nõuda tasumata maksuko-
hustus. Kui maksuhaldur tasumata maksukohustust sisse ei nõuaks, 
muutuks maksude tasumine vabatahtlikuks ning eeldatavalt mõju-
taks üldist maksukuulekust negatiivselt.

Soovituslikku lugemist:
l Aedmaa, A. 2001. Haldusakti põhjendamise kohustus.  
 Juridica 8, lk 529−540.
l Ernits, M. 2004. Kättetoimetamisest põhiõiguste valguses.  
 Juridica V, lk 321−333.
l Merusk. K. 2011. Haldusakt kehtivas õiguskorras teooria ja  
 praktika. Juridica XI, lk 27−34. 
l Pilving, I. 2004. Menetlus- ja vormivead haldusakti  
 kättetoimetamisel. Juridica VIII, lk 526−529.
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Pankur teeb testamenti:  
„Ja kui ma suren, tuleb mu põrm tuhastada.”

Notar: „Ja mida tuleb teha tuhaga?”

Pankur: „Saatke maksuametile märkusega:  
„Nüüd olete minust kõik saanud”.”
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3. INTRESS

Intressi saab käsitleda vaid rahaliste kohustuste täitmise kontekstis. 
Maksuintress ei ole üldjuhul kokkulepitud laenult laekuv korrapära-
ne finantstulu, vaid sel on kahju hüvitamise funktsioon164. Intress165 
on maksukohustuse täitmisega viivitamise eest määratud lisamakse, 
millega hüvitatakse riigile maksude hilisemast laekumisest saama-
ta jäänud tulu ning võlgnikult võetakse ära alusetult teenitud tulu. 
Intressi eesmärk on riigi varaliste huvide kaitsmine ja maksumaksja 
/ maksu kinnipidaja motiveerimine täita rahalisi kohustusi riigi ees 
õigel ajal166.

Praktikas kasutatakse intressi ja viivise mõistet sageli sünonüü-
midena. Nii viivis kui ka intress on mõlemad rahalise põhikohustuse 
suhtes kõrvalkohustused, küsimus on vaid selles, kas need on ka oma 
sisult samatähenduslikud terminid. Tänapäevase majandusliku mää-
ratluse kohaselt on intress kapitali kasutamise eest makstav tasu167. 
Intress on majandusliku käsitluse kohaselt protsendina arvestatav ta-
su raha kasutamise eest168 (nt selle väljalaenamise eest, laenu või hoiu-
se protsendid). Õiguslikus käsitluses on intress kas tasu raha kasu-
tamise eest või õiguskaitsevahend rahalise kohustuse täitmisega vii-
vitamise korral169. Seejuures kasutatakse intressi mõistet nii laiemas 
(nii kasutus-170 kui ka viivitusintress171) kui ka kitsamas  tähenduses  

164 Lehis. L. Maksuõigus. 3., täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 156.
165 Tsiviilõiguses nimetatakse sarnast kõrvalkohustust viiviseks.
166 Riigikohtu 05.11.2002. a otsus nr 3-4-1-8-02.
167 Ots, J. Intressilt viivise arvestamise keeld. Juridica 2010/VI, lk 419. 
168 Jänes, O. Intress ja viivis võlasuhtes. Eesti Majanduse Teataja 2006/11, lk 25.
169 Ots, J. Intressilt viivise arvestamise keeld. Juridica 2010/VI, lk 419.
170 Kasutusintress on lepinguline tasu kapitali ajutise üleandmise eest
171 Kahju hüvitamise tasu.
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(kasutusintress).172 Võlausaldaja võib 
võlgnikult nõuda rahalise kohustu-
se täitmisega viivitamise korral viivi-
tusintressi kohustuse sissenõutavaks 
muutumisest kuni selle täitmiseni173 
(nt maksuvõla tekkimisest kuni selle 
tasumise päevani k.a). Viivitusintress 
on protsendina arvestatav sanktsiooni 
iseloomuga kompensatsioon, millel on 

kahju hüvitamise funktsioon174 (nõutakse rahalise kohustuse täit-
misega viivitamise eest). Seega on maksumaksja poolt maksuõigus-
suhtes makstav intress oma sisult viivitusintress just eelkõige kahju 
hüvitamise eesmärgist tulenevalt. Siin ja edaspidi kasutatakse selguse 
huvides siiski intressi terminit, et sisustada rahalise kohustuse täit-
misega viivitamise eest määratud lisatasu.

Seejuures võib maksuõigussuhtes intressi tasumise kohustus tek-
kida lisaks maksumaksjale175 ka maksuhalduril176. Maksumaksjale 
intressi tasumise kohustus tekib kahel juhul. Esiteks siis, kui mak-
suhaldur on viivitanud tagastusnõude täitmisega177 (nt tuludek-
laratsiooni alusel tagastamise kuuluv maksusumma tagastatakse 
mitte 01.07.xx vaid 15.07.xx). Samas on intressi maksmine välista-
tud juhul, kui viivitus on seotud lisatähtaja andmisega dokumenti-
de esitamiseks178. Näiteks kui maksuhaldur nõuab dokumente seo-
ses eluasemelaenuga. Küsitav on muidugi, kas lisadokumente peab 
küsima vahetult enne tagastusnõude täitmise tähtpäeva, mis tingib 
tagastusnõude täitmise viivituse. Teiseks on maksuhalduril intres-
si tasumise kohustus ka juhul, kui maksukohustuslane on tasunud, 
temalt on sisse nõutud või tema tagastusnõudega on tasaarvesta-

172 Ots, J. Intressilt viivise arvestamise keeld. Juridica 2010/VI, lk 419.
173 Võlaõigusseadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 23.03.2015, 74, § 113 

lõige 1.
174 Jänes, O. Intress ja viivis võlasuhtes. Eesti Majanduse Teataja 2006/11, lk 25.
175 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 116.
176 Ibid, § 115.
177 Ibid, § 116 lõige 2.
178 Ibid, § 116 lõige 3.

MÕTISKLEMISEKS
Sisusta intressi ja 
viivise mõiste.
Kas tegemist on 
samatähenduslike 
mõistetega? Mõlemal 
juhul põhjenda. 
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tud maksuotsuse või vastutusotsuse alusel suurem maksusumma, 
kui tal oleks tulnud tasuda maksuseaduse alusel179. Näiteks võib see 
väljenduda olukorras, kus maksukohustuslane maksab talle maksu 
määramise tulemusel juurde määratud maksusumma maksuotsuse 
alusel, kuid kohtumenetluses maksuotsus tühistatakse. Sellisel juhul 
on maksuhalduril maksukohustuslasele intressi arvestamise ja tasu-
mise kohustus maksusumma tasumisest kuni haldusakti kehtetuks 
tunnistamiseni (st mitte enammakse tagastamise päevani, vaid kuni 
tasumise aluseks olnud haldusakti kehtetuks tunnistamise päevani). 
Seejuures on maksumaksjal intresside saamise õigus vaid siis, kui 
maksuhalduri haldusakt kohustas teda tasuma suurema maksusum-
ma, kui see oli ette nähtud maksuseaduses. Maksumaksjale ei maks-
ta intressi, kui ta tasunud omal algatusel rohkem maksu. Tulenevalt 
käesoleva raamatu eesmärgist ja käsitletavate teemade ringist ei kä-
sitleta siin ja edaspidi põhjalikumalt maksumaksjale intressi tasumi-
se kohustust, vaid maksumaksja kohustust tasuda intress.

Maksumaksukohustuslase makstav intress on maksuõigussuh-
test tulenev kõrvalkohustus180, mis teenib võlausaldaja (riigi) huve. 
Intressi tekkimine on tingitud põhikohustuse hilinenud täitmisest, 
osalisest täitmisest või täitmata jätmisest. Lisaks võib tekkida mak-
sukohustuslasel intressi tasumise kohustus, kui talle on tagastatud 
alusetu enammakse (nt maksumaksja on maksudeklaratsioonis taht-
likult või tahtmatult eksinud maksuarvestusega). Seejuures ei eelda 
intressi tasumise kohustus maksumaksja süülist käitumist, mistõt-
tu ei ole tegemist karistusega. Intressil on mõjutusvahendi ülesan-
ne motiveerida maksumaksjaid oma rahalisi kohustusi täitma õigel 
ajal. Seejuures ei ole tasutud intress ettevõtlusega seotud kulu. Nii ei 
ole ettevõtlustulust lubatud maha arvata maksukorralduse seaduse 
alusel tasutud intresse181 ning lisaks tekib juriidilisel isikul tasutud 
intressidelt tulumaksu maksmise kohustus182.

 

179 Ibid, § 116 lõige 1.
180 Ibid, § 31 lõike 1 punkt 5.
181 Tulumaksuseadus, jõustunud 01.01.2000, RT I 1999, 101, 903 ... RT I, 23.03.2015, 286, § 

34 punkt 3. 
182 Ibid, § 51 lõike 2 punkt 1.
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Intressikohustus eeldab põhivõla kehti-
vust, mistõttu on intressikohustus akt-
sessoorne183. Kuna intress on oma ole-
muselt kõrvalkohustus, mille eesmärk 
on tagada põhikohustuse täitmine, 
siis toob põhikohustuse aegumine (loe 
sundtäitmise aegumisest ptk 5.5) en-
daga kaasa kõrvalkohustuse aegumise 
sõltumata sellest, kas intressikohustus 
eraldi võetuna oleks olnud aegunud või 
mitte184. Seega kui maksusumma aegub, 
kustutatakse või kantakse maha, siis 
kaob ka intressi nõudmise võimalus.

Kokkuvõtvalt on maksuintress 
maksuõigussuhtest tulenev kõrvalko-

hustus, mille eesmärk on hüvitada riigile seoses rahalise kohustuse 
tasumise viivitamisega saamata jäänud tulu. Intress vastab oma sisult 
tsiviilõiguslikule viivisele, millega garanteeritakse, et võlgnik täidab 
rahalisi kohustusi.

3.1. Intressi arvestamine

Eesti õiguses ei eristata intressi arvestamise seisukohast olukordi, 
kus maksumaksja viivitas deklareeritud maksusumma tasumisega, 
ja olukordi, kus maksumaksja pani toime väärarvutuse ja deklaree-
ris tegelikust väiksema maksusumma185. Mõlemal juhul arvestatakse 
intressid ühtemoodi ja ühesuguse määraga. Intressi arvestatakse ala-
tes päevast, mis järgneb päevale, kui maksu tasumine pidi seaduse 
järgi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane 

183 Lehis. L. Maksuõigus. 3. Täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 157
184 Riigikohtu 05.03.2009. a otsus nr 3-3-1-91-08.
185 Lehis. L. Maksuõigus. 3. Täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 157.

MÕTISKLEMISEKS
Maksudeklarat
siooni esitamise 
ja maksusumma 
tasumise tähtpäev 
on laupäeval, kuid 
Peetril ei ole hetkel 
raha maksusumma 
tasumiseks. Milli
sest nädalapäevast 
hakatakse tasuma
ta maksusummalt 
arvestama intressi? 
Leia ka õiguslik alus.
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kaasa arvatud186. Kui maksu tasumise tähtpäev on 10. juuni, kuid see 
tasutakse 15. juunil, siis arvestatakse intressi 11. juunist kuni 15. juu-
ni k.a. Kui maksukohustuslasele on tema taotluse alusel tagastatud 
või teiste kohustuste katteks kantud suurem summa, kui oleks tul-
nud tagastada või kanda vastavalt maksuseadusele, siis on maksuko-
hustuslane kohustatud arvestama ja tasuma alusetult tagastatud või 
tasaarveldatud summalt intressi187. Intressi arvestatakse päevast, kui 
summa maksukohustuslasele tagastati või tasaarveldati, kuni selle 
summa tasumiseni või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa ar-
vatud188. Maksuvõlalt arvestatakse intressi kogu viivitatud aja eest, 
sõltumata sellest, kas võla sissenõudmiseks on antud haldusakte või 
tehtud meeldetuletusi.

Intresside arvestamisel kehtib summaarne intressiarvestus, mis 
tähendab, et intresse arvutatakse kõikide maksuvõlgade ja ettemak-
sete kogusummalt189 ehk kogu intressi arvestamise loogika töötab lä-
bi ettemaksukonto. Ettemaksukonto vabade vahendite kaudu toimub 
maksukohustuste tasumine tsentraliseeritult ilma maksukohustus-
lase vastava taotluseta. Summeeritud intressiarvestus toimub kõiki-
de riiklike maksude kogusaldode osas. 

Seejuures on intressi arvestamise ko-
hustus maksumaksjal, kuid tal on õigus 
teha tasumisele kuuluvate intresside 
kohta vajaduse korral päringuid. Ilm-
selt suurem osa maksumaksjaid siiski 
jälgib oma maksukohustust e-maksua-
meti/e-tolli kaudu, kuid välistatud ei ole 
ka otsekontakt büroos või telefonitsi. 
Seaduseandja on eeldanud, et maksu-
kohustuslasele intressi arvestamise ko-
hustusega tagatakse võlglase teadlikkus 
intressi tasumise kohustusest ja selle 

186 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 115 lõige 1.

187 Ibid, § 115 lõige 2.
188 Ibid, § 115 lõige 1.
189 Ibid, § 119 lõige 2.

MÕTISKLEMISEKS
Proua Heli Redelil 
on tasumata füüsi
lise isiku tulumaksu 
summas 500 eurot 
ja samas summas ka 
intressi. 
Arvuta, kui suur on 
tema maksukohustus, 
kui ta ei maksa nõuet 
tänasest järgmise 
kolme kuu jooksul.
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ulatusest ka ilma maksuhalduri meeldetuletuseta või haldusaktita 
(intressinõue)190.

Tasumata maksusummalt arvestatava intressi määraks on 
0,06%191 päevas192. Intressi arvestatakse kogu viivitatud aja eest ehk 
võla tekkimisest kuni selle tasumiseni. Kui maksumaksja taotleb 
ajutiste makseraskuste korral maksuvõla ositi tasumist (ajatamist), 
on maksuhalduril õigus vähendada intressi kuni 50%193. Praktikas 
ei kasuta maksuhaldur kaalutlusõigust intressisoodustuse andmisel 
ning rakendab kõigil juhtudel 50% võrra soodsamat intressi (piisab 
vaid taotleja tahteavaldusest). Soodusintress määraga 0,035% päevas 
on rakendatav alates ajatamise otsuse päevast, mitte võla tekkimisest. 
Seega rakendatakse intressisoodustust vaid edasiulatuvalt. Soodus-
intressi rakendamine ei lähtu mitte ajatamisgraafikust kui tervikust, 
vaid iga konkreetse graafikujärgse makse tasumisest. Kui maksuko-
hustuslane tasub mingi graafikujärgse makse viivitusega ehk mitte 
õigel ajal, siis rakendatakse sellele konkreetsele maksele automaatselt 
intressi täismääras. Kui järgmine makse toimub tähtajal, siis raken-
dub taas soodusintressi määr.

Maksuvõlalt arvestatud intressid laekuvad riigile194 ning neid ei 
jaotata maksutulu saajate vahel (nt Töötukassa, kohalik omavalit-
sus). Maksutulu saajatele intressisummade edasikandmine on sea-
duseandja sõnul ebaproportsionaalselt kulukas ning selle haldamise 
kulud ületavad saadava tulu, mistõttu käsitletakse intresse hüvitisena 
maksutulu saajatele edasi kantavate maksude haldamisega kaasneva-
te kulude eest. Seega kui ettevõtte juht tasub kinnipeetud tulumaksu 
tähtpäevast hiljem, siis kohalikule omavalitsusele laekub sellest endi-
selt 11,60% füüsilise isiku maksustatavast tulust195 ja tasutud intress 
laekub tervikuna riigile.

190 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 115 lõige 1.

191 Umbes 21,9% aastas.
192 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 117 lõige 1.
193 Ibid, § 117 lõige 2.
194 Ibid, § 115 lõige 6.
195 Tulumaksuseadus, jõustunud 01.01.2000, RT I 1999, 101, 903 ... RT I, 23.03.2015, 286, § 5 

lõike 1 punkt 1.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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Kuni 30.06.2002. aastani kehtinud maksukorralduse seadus (vana 
maksukorralduse seadus) nägi ette samuti intressi arvestamise ja ta-
sumise kohustuse. Intressi määr vana maksukorralduse seaduse alu-
sel oli 0,07% päevas196. Seejuures oli intressimäära suurus kehtestatud 
ja ühtlasi ka muudetav rahandusministri määrusega. Eesti Vabariigi 
põhiseaduse kohaselt peavad aga kõik avalik-õiguslikud rahalised ko-
hustused, sh intress, olema kehtestatud seadusega197. Seetõttu tunnis-
tati rahandusministri poolt intressimäära kehtestamine ja intressi-
määra kehtestamiseks välja antud rahandusministri määrused põhi-
seadusevastaseks. Seejuures ei ole tollase rahandusministri selgituse 
kohaselt intress maks, vaid viivitusega tekitatud kahju hüvitis, mis ei 
peagi olema fikseeritud seaduses. Riigikogu rahanduskomisjoni sel-
gituse kohaselt oli intressimäära kehtestamise delegeerimine ajenda-
tud soovist anda rahandusministrile võimalus intressimäära lihtsa-
maks alandamiseks.198 Riigikohtu otsus tõi kaasa hulgaliselt vaidlusi 
ja segadust nii maksumaksjate seas kui ka tollases maksuametis. Suu-
re tõenäosusega ei tea seni keegi, kui suure rahalise kaotuse see riigi-
kohtu otsus riigile kaasa tõi. Kohtuotsus tõi kaasa rohkelt õigusikke 
vaidlusi arvestatud intresside tasumise ja tasutud intresside tagasta-
mise üle. Kuna kohtuotsus ei kuulunud kohaldamisele tagasiulatu-
valt, siis juba tasutud intressid tagastamisele ei kuulunud. Seejuures 
oli jätkuvalt intressi tasumise kohustus neil isikutel, kellele oli tehtud 
haldusakt, kuid nad ei olnud seda vaidlustanud. Haldusakti aluseks 
oleva normi põhiseadusevastasus ei mõjuta haldusakti kehtivust199. 
Seega tuli jõustunud intressinõue, mida ei olnud vaidlustatud, täi-
ta hoolimata selle õigusvastasusest200. Intressi tasumisest vabanesid 
vaid need isikud, kellel oli intress tasumata ja maksuhaldur ei olnud 
koostanud selle tasumiseks kohustavat haldusakti. Lisaks ei tekkinud 

196 Maksukorralduse seadus, vastu võetud 16.12.1993, RT I 1994, 1, 5, (kehtis 06.01.1994 
kuni 30.06.2002) § 28 lõige 4,

197 Eesti Vabariigi Põhiseadus, jõustunud 03.07.1992, RT 1992, 26, 349 ... RT I, 27.04.2011, 
2, § 113.

198 Riigikohtu 05.11.2002. a otsus nr 3-4-1-8-02.
199 Pilving, I. Põhiseaduse vastase määruse alusel tasutud maksuintressi tagasinõudmine. 

Juridica 2002/X, lk 707.
200 Maksukorralduse seaduse § 163 muutmise seaduse eelnõu (SE 59) seletuskiri.
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intressi tasumisest maksukohustuslasel õigust kahju  hüvitamisele201. 
Kõik intressinõuded, mis esitati pärast 05.11.2002 (pärast riigikohtu 
otsust) vana maksukorralduse seaduse alusel, tunnistati aga kehte-
tuks202. 

3.2. Intressinõue 

Vaatamata sellele, et maksukohustuslasel on intresside arvestamise 
ja tasumise kohustus ilma maksuhalduri sellekohase meeldetule-
tuseta, on maksuhalduril kohustus tasumata intressid sisse nõuda. 
Maksuhaldur võib intresside tasumist nõuda nii maksu määramist 
kui ka sissenõudmist sisaldavas haldusaktis203. Nii maksuotsus, vas-
tutusotsus kui ka maksuvõla tasumise korraldus võib sisaldada int-
ressi tasumise kohustust. Intressi tasumise kohustus võib tuleneda 
ka iseseisvast haldusaktist (intressinõue). Kuna intressinõue on vaid 
üldmõiste, siis on maksuhalduril võimalik otsustada, kas nõuda int-
ress sisse koos maksusummaga või eraldi. Praktikas üldjuhul mak-
suotsus intressinõuet ei sisalda. Iseseisev intressinõue esitatakse siis, 
kui maksusumma, millelt intress arvutati, on tasutud.

Maksuhalduril on õigus esitada intressinõue intressi tasumiseks 
juhul, kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu tähtaja jooksul 
või kui talle on tagastatud/tasaarvestatud ettenähtust suurem sum-
ma204. Intressinõue tuleb koostada ka siis, kui nõue on täitemenetlu-
ses. Kui tavapäraselt on maksumaksjal intressi arvestamise kohus-
tus, siis nõude sundtäitmisel arvestab intressi täitemenetlust läbiviiv 
maksuhaldur või kohtutäitur205. Täitemenetluse ajal tuleb arvestatud 
intressi kohta koostada intressinõue, kuid seda saab täita enne nõude 
isikule kättetoimetamist (selle tasumiseks ei anta eraldi tähtaega).

201 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 163 lõige 2¹.

202 Ibid.
203 Ibid, § 115 lõige 4.
204 Ibid, § 115 lõiked 1 ja 2.
205 Ibid, § 115 lõige 4.
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Intressinõue võib olla iseseisev haldusakt, kui selles määratakse 
ainult intresse, või osa maksuotsusest, vastutusotsusest, tasaarvesta-
mise otsusest või sundtäitmise hoiatusest, milles on arvutatud intres-
sisumma.

Intressinõude kui iseseisva haldusakti koostamisel lähtutakse hal-
dusaktile esitatavates nõuetest ning kohaldatakse maksustuse kohta 
käivaid sätteid. Intressinõudes näidatakse ära viivitatud päevade arv 
ehk periood, millise aja eest on intress arvestatud, arvestuse aluseks 
olnud intressimäär, tasumisele kuuluv intressisumma ja tasumise 
tähtaeg206. Tasumise tähtaeg ei tohi seejuures olla lühem kui 10 ka-
lendripäeva207. Tasumise tähtaja määramisel on seadusandja jätnud 
tõlgendamisruumi, piirates seda vaid miinimumtähtajaga. Selle ko-
haselt ei ole välistatud tasumise tähajaks näiteks 14 päeva või koguni 
30 päeva. Praktikas rakendatakse üksnes 10-päevast tasumise tähtae-
ga vaatamata sellele, et seadusandja on jätnud ruumi ka teistsugusele 
tõlgendamisele. Intressinõuet ei esitata, kui intressisumma on väik-
sem kui 10 eurot, v.a juhul, kui tegemist on intressi tasaarvestamise-
ga või sundtäitmisega208. Lisaks peab intressinõue sisaldama hoiatust 
sundtäitmise algatamise kohta, et oleks võimalik selle tasumata jät-
misel alustada sundtoiminguid kohe ette hoiatamata. Intressinõuet 
võib koostada intressi arvestamise aegumistähtaja jooksul (loe int-
ressi arvestamise aegumisest ptk 3.4).

3.3. Intressi mittearvestamine

Tulenevalt legaliteedi põhimõttest ei ole maksuõiguses kokkulepete 
sõlmimine lubatud. Maksu tasumise kohustus tekib vahetult seaduse 
alusel ilma maksuhalduri sekkumiseta.209 Nii ei ole maksuhalduril 
õigus loobuda näiteks intressi sissenõudmisest või sõlmida kokku-
leppeid intressimäära vähendamiseks. Kokkulepete sõlmimine 

206 Ibid, § 115 lõige 3.
207 Ibid.
208 Ibid, § 119 lõige 3.
209 Lehis. L. Maksuõigus. 3. Täiendatud ja muudetud trükk0. Tallinn: Juura, 2012, lk 58.
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 ohustaks  tõenäoliselt maksumaksjate võrdset kohtlemist ja takistaks 
ühetaolise maksustamise põhimõtte rakendamist210. Ometi avalda-
vad nii mõnedki kogenud maksunõustajad/advokaadid maksuko-
hustuslaste esindajatena jätkuvalt soovi pidada läbirääkimisi intres-
simäära vähendamise või täielikult tasumata jätmise üle. 

Vaatamata sellele, et maksuhalduril puudub alus jätta intressid 
sisse nõudmata või erakorraliselt nende suurust vähendada, on sea-
dusandja ette näinud erandlikud asjaolud, mille olemasolul intresse 
ei arvestata. 
Intresside arvestamine peatub211:
1)  krediidiasutuse poolt tähtpäevaks täitmata maksukohustuselt  
 krediidiasutuse moratooriumi ajaks;
2)  maksukohustuslase pankroti väljakuulutamisel;
3)  tähtpäevaks täitmata maksukohustuselt, mille täitmine toimub  
 vastavalt pankrotimenetluses kinnitatud ja kehtivale 
 kompromissile;
4)  kui intressisumma ületab selle arvestamise aluseks oleva 
 maksunõude;
5)  saneerimismenetluse või võlgade ümberkujundamise 
 menetluse algatamisest kuni saneerimiskava või võlgade 
 ümberkujundamise kava kinnitamiseni.

Intressi arvestamine peatub krediidiasutuse poolt tähtpäe
vaks täitmata maksukohustuselt krediidiasutuse moratooriumi 
ajaks212. Krediidiasutuse moratoorium on makseraskustes oleva Eesti 
krediidiasutuse ja tema lepinguriigis asutatud filiaali või kolmanda 
riigi krediidiasutuse Eestis asutatud filiaali tegevuse osaline või täie-
lik peatamine, et selgitada välja makseraskuste põhjused ja iseloom 
ja võimalused maksevõime taastamiseks ning kaitsta võlausaldajate 
varalisi huve213. Seejuures ei või moratooriumi kestus ületada kuut 
kuud214. Finantsinspektsioon võib kehtestada krediidiasutuse mora-

210 Ibid, lk 59.
211 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 119 lõige 1.
212 Ibid, § 119 lõike 1 punkt 1.
213 Krediidiasutuste seadus, jõustunud 01.07.1999, RT I 1999, 23, 349 ... RT I, 19.03.2015, 41, 

§ 111 lõige 1. 
214 Ibid, § 112 lõige 4.
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tooriumi näiteks juhul, kui krediidiasu-
tus  ei suuda majandusliku seisundi tõt-
tu   täita tähtaja jooksul oma kohustusi 
hoiustajate ees215. Autorile teadaolevalt 
ei ole kogu kehtiva maksukorraldu-
se   seaduse jooksul rakendatud intressi 
arvestamise peatumist krediidiasutuse   
moratooriumi ajaks. Ilmselt oleks see 
säte end õigustanud 1990-ndatel, kui 
Eestis enne rahandussektori reformi-
mist ja valuutakomitee kasutuselevõt-
tu jõudis kommertspankade arv tõusta 
42-ni. Pangareformi käigus toimusid 
1992. ja 1994. aastal kaks pangan dus-
kriisi, mis sundisid nõrgemaid panku  
elujõulisemate organisatsioonidega  lii-
tuma või tegevust lõpetama216. Kre dii-
di asutuse tegevuse lõpetamise põhju-
seks oli toona eelkõige kapitalinõude 
mittetäitmine, aga ka usaldatavus nor-
matiivide mittetäitmine,  vabatahtlik lõ-
petamine, sundlõpetamine ning püsiv  
maksejõuetus ehk  pankrot.   

Finantsinspektsiooni andmetel on 
kuu lutatud moratoorium välja  Tartu  
Kommertspangal (17.11.1992), Balti 
Ühispangal (18.11.1992), Revalia Pangal 
(26.01.1993), Põhja-Eesti Aktsiapangal 
(17.11.1992), Narva Pangal (27.07.1993), 
Eesti Sotsiaalpangal (15.08.1994), ERA 
Pangal (07.10.1998), millest enamik lõ-
petas  tegevuslitsentsi tühistamise ja 

215 Ibid, § 112 lõige 1.
216 Panganduse roll Eesti majanduse arengus. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.estonica.org/et/Majandus/1990_aastad_Eesti_panganduses/Panganduse_
roll_Eesti_majanduse_arengus/Eesti_Panga_majandus%C3%BClevaade/, 24.06.2015. 

MÕTISKLEMISEKS
Aia Maasikal on tasu
mata maksukohustusi 
summas 50  000 eu
rot, millele lisandub 
arvestuslik intress 
10  000 eurot. Aial ei 
ole sissetulekuid, tal 
puudub registervara 
ning hiljuti osalise 
töövõime kaotuse 
tõttu suure tõenäosu
sega tema majandus
lik olukord ei parane. 
Aia esitas maksuhal
durile taotluse mak
suvõla kustutamiseks 
selle sissenõudmise 
lootusetuse tõttu, 
kuid maksuhaldur 
jättis selle täies 
mahus rahuldamata. 
Nüüd on aga Aia hea 
sõbra abiga suuteline 
tasuma ära põhi
võla tingimusel, kui 
maksuhaldur intressi 
tasumist ei nõua. 
Kuidas lahendak
sid maksuhaldurina 
olukorra? Millist 
nõu annaksid Aiale 
maksu nõustajana?

http://www.estonica.org/et/Majandus/1990_aastad_Eesti_panganduses/Panganduse_roll_Eesti_majanduse_arengus/Eesti_Panga_majandus%C3%BClevaade/
http://www.estonica.org/et/Majandus/1990_aastad_Eesti_panganduses/Panganduse_roll_Eesti_majanduse_arengus/Eesti_Panga_majandus%C3%BClevaade/


MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

64

pankrotiga (v.a Põhja-Eesti Aktsiapank ja Balti Ühispank, mis ühen-
dati Põhja Eesti Pangaks)217.

Intressi arvestamine peatub maksukohustuslase pankroti välja
kuulutamisel218. Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud 
maksejõuetus219. Pankroti väljakuulutamise eeldus on võlgniku püsiv 
maksejõuetus, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid või 
kui tema vara ei kata tema kohustusi. Pankroti väljakuulutamisel loe-
takse võlgniku vastu suunatud kõigi nõuete tasumise tähtpäev saabu-
nuks ning lõpetatakse neilt intressi ja viivise arvestamine220.

Intressi arvestamine peatub ka tähtpäevaks täitmata maksuko
hustuselt, mille täitmine toimub vastavalt pankrotimenetluses 
kinnitatud ja kehtivale kompromissile221. Kompromiss on võlgni-
ku ja võlausaldajate kokkulepe võlgade tasumise kohta, mille käigus 
kas võlgu vähendatakse või pikendatakse nende tasumise tähtaega222. 
Tähtaja pikendamine maksuõigussuhtes seisneb maksuvõla tasumise 
ajatamises. Intressi ei arvestata seega kompromissi kehtivuse ajal, kui 
maksuvõla tasumine on kompromissi tegemisel ajatatud.

Intressi arvestamine peatub, kui intressisumma ületab selle ar
vestamise aluseks oleva maksunõude223. See tähendab sisult seda, 
et intressile on seatud ülempiir ning intressi suurus ei tohi ületada 
arvestamise aluseks olnud maksusummat224. Tegemist on olukorra-
ga, kus näiteks maamaksu põhimaks on tasumata summas 100 eurot 
ja intress on kasvanud samuti 100 euroni. Arvestades intressimäära, 
kasvab intressisumma maksunõudest suuremaks, kui nõuet ei täideta 
ca viie aasta jooksul. Kui maksuhaldur ei ole suutnud võlga sundtäita 

217 Finantsinspektsioon. Tegevuse lõpetanud krediidiasutused. Arvutivõrgus kättesaadav: 
www.fi.ee, 24.06.2015.

218 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 119 lõike 1 punkt 2.

219 Pankrotiseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 17, 95 ... RT I, 21.06.2014, 20, § 1. 
220 Ibid, § 35 lõike 1 punkt 6.
221 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 119 lõike 1 punkt 3.
222 Pankrotiseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 17, 95 ... RT I, 21.06.2014, 20, § 178 

lõige 1.
223 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 119 lõike 1 punkt 5.
224 Alates 2011. aastast.

http://www.fi.ee
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ja isik ei ole olnud suuteline võlga tasuma viie aasta jooksul, siis suure 
tõenäosusega ei ole ta suuteline tegema seda ka edaspidi. Eelkõige on 
selliste nõuete puhul tegemist ebatõenäoliselt laekuvate maksusum-
madega. Seadusandja sõnul on intressile ülempiiri seadmise ees-
märgiks välistada ebaproportsionaalselt suure intressi arvestamine 
maksunõudelt ning vähendada ka ebamõistlikult pika aja jooksul 
intressiarvestuse pidamisest tingitud halduskoormust225. Intressilae 
kehtestamine on kindlasti oluline ka statistiliselt, et vähendada sta-
tistikas ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osakaalu. Seejuures ei kohal-
data intressilae põhimõtet kuni 2011. aastani arvestatud maksunõuet 
ületava intressisumma kohta, samas ei jätkata intressi arvestamist226. 
Näiteks kui seisuga 01.01.2011 oli tasumata maamaksu suuruseks 500 
eurot ja intress 600 eurot, siis intressi tasaarvestust kehtiva regulat-
siooni osas ei tehta, kuid samas ei arvestata intressi ka edasi.

Intressiarvestus peatub saneerimismenetluse või võlgade üm
berkujundamise menetluse algatamisest kuni saneerimiskava või 
võlgade ümberkujundamise kava kinnitamiseni227. Seega nõuetelt, 
mille tasumise tähtpäev oli saneerimismenetluse algatamise päe-
vast varasem, ei arvestata intressi saneerimismenetluse algatamisele 
järgnevast päevast kuni saneerimiskava kinnitamise päevani (kaasa 
arvatud). Saneerimine on alternatiiv likvideerivale pankrotimenet-
lusele, mille eesmärk on ettevõtte majandusliku olukorra paranda-
mine ja kasumlikkuse taastamine. Erinevalt pankrotist on saneeri-
mise eesmärk ettevõtte tervendamine ja seeläbi tegevuse jätkamine, 
mitte tegevuse lõpetamine ja ettevõtte likvideerimine. Saneerimise 
eesmärk on ajutises makseraskustes ettevõtet kohustuste vähenda-
mise abil säilitada. Saneerimismenetluse algatamisest kuni sanee-
rimiskava kinnitamiseni peatub viivise ja ajas suureneva leppet-
rahvi arvestamine ettevõtja vastu suunatud nõuetelt228, mis  laieneb 

225 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 199. 

226 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 168².

227 Ibid, § 119 lõike 1 punkt 6.
228 Saneerimisseadus, jõustunud 26.12.2008, RT I 2008, 53, 296 ... RT I, 09.05.2014, 18, § 11 

lõike 1 punkt 2.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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ka  maksuõigussuhtest tulenevale intressile229. Kui saneerimine on 
suunatud juriidilise isiku makseraskuste ületamiseks, siis võlgade 
ümberkujundamine on suunatud füüsilise isiku majandusliku olu-
korra parandamisele. Füüsilise isiku võlgade ümberkujundamise 
eesmärk on makseraskuste ületamine ja seeläbi pankrotimenetluse 
vältimine230. Sarnaselt saneerimisele peatub intressi arvestamine ka 
makseraskustes füüsilise isiku võlgade ümberkujundamisel võlgade 
ümberkujundamise menetluse algatamisest kuni võlgade ümber-
kujundamise kava kinnitamiseni231.

Lisaks eeltoodud intressi arvestamise peatamise alustele (intressi 
peatumine krediidiasutuse moratooriumi ajaks, pankroti väljakuu-
lutamisel, pankrotimenetluses kinnitatud ja kehtiva kompromissi 
ajaks, kui intressisumma ületab selle arvestamise aluseks oleva mak-
sunõude, saneerimismenetluse või võlgade ümberkujundamise me-
netluse, saneerimiskava või võlgade ümberkujundamise kava kinni-
tamiseni232) on seadusandja näinud ette veel mõned juhud, millal 
tasumata maksusummalt intressi ei arvestata. 
Intressi ei arvestata:
1) kui maksuhaldur on saatnud maksumaksjale maksuteate hiljem 
 kui 30 päeva enne tasumistähtpäeva saabumist233;
2)  kui maksuhalduri kirjalikult antud teabe tõttu on maksu vähem 
 deklareeritud või rohkem tagasi taotletud234;
3)  tollimaksu summalt, mis tuleb tasuda sellest tulenevalt, et 
 eksportiva riigi toll on tunnistanud sooduspäritolu tõendi 
 tagantjärele kehtetuks või nõuetele mittevastavaks ning 
 seejuures ei olnud maksukohustuslane teadlik päritolutõendi  
 valedel alustel väljastamisest235;

229 Riigikohtu 18.11. 2009. a otsus nr 3-2-1-122-09. 
230 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus, jõustunud 05.04.2011, RT I, 

06.12.2010, 1 ... RT I, 31.01.2014, 8, § 1 lõige 1.
231 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 119 lõike 1 punkt 6. 
232 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 119 lõige 1.
233 Ibid, § 119 lõige 4.
234 Ibid, § 119 lõige 5.
235 Ibid, § 119 lõige 7.
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4)  tollimaksu ja käibemaksu summalt, mis tuleb tasuda 
 tagasiulatuvalt kehtestatud dumpinguvastaselt või 
 tasakaalustavalt tollimaksult236;
5)  tollimaksu ja käibemaksu summalt, mis tuleb tasuda, kuna 
 Euroopa Komisjon ei eraldanud tagatud tariifikvoodile kvooti237;
6)  pärandvaraga seotud täitmata maksukohustuselt pärandi 
 avanemise päevast arvates238.

Intressi ei arvestata, kui maksuhaldur on saatnud maksuteate 
maksumaksjale hiljem kui 30 päeva enne maksutähtpäeva saabu
mist239. Viivitatud päevade võrra intres-
si ei arvestata. Tegemist on olukorraga, 
kus makshaldur ei ole täitnud oma ko-
hustust väljastada maksuteade240 ning 
viivitamine on seotud maksukohustus-
lasest mitteolenevatel põhjustel. Näi-
teks kui füüsilisest isikust ettevõtja, kes 
deklareeris maksustamisperioodil ette-
võtlustulu, peab saama maksuhaldurilt 
maksuteate 30 päeva enne tähtpäeva. 
Sellisel juhul on juurdemakse tasumise 
tähtpäev maksustamisperioodile järg-
neva aasta 1. oktoober241. Kui maksu-
haldur väljastab maksuteate näiteks 15. 
septembril ja kui sellest tulenevalt mak-
su tasumine hilineb, siis ei arvestata 
intressi nende päevade eest, mille võrra 
esitas maksuhaldur maksuteate hiljem. 
Ilmselt tuludeklaratsiooni juurdemaksete puhul maksuhalduril ette-
nägematuid viivitusi ei teki, otse vastupidi. Näiteks 2015. aastal saatis 
maksuhaldur juba juuni alguses füüsilisest isikust ettevõtjaile teate, 

236 Ibid, § 119 lõige 8.
237 Ibid, § 119 lõige 9.
238 Ibid, § 119 lõige 10.
239 Ibid, § 119 lõige 4.
240 Ibid, § 88 lõige 2.
241 Tulumaksuseadus, jõustunud 01.01.2000, RT I 1999, 101, 903 ... RT I, 23.03.2015, 286, § 

46 lõige 4.
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et 2014. aasta tuludeklaratsiooni andmete alusel on koostanud mak-
suteade, millega sai tutvuda e-maksuametis/e-tollis.

Intressi ei arvestata, kui maksuhalduri kirjalikult antud tea
be tõttu on maksu vähem deklareeritud või rohkem tagasi taot
letud.242 Sellega on sätestatud maksuhalduri poolt kirjalikult antud 
teabe siduvus. Seejuures peab maksuhalduri poolt edastatud info ja 
ettenähtust vähem tasumise vahel olema põhjuslik seos.243 Intressi 
tasumisest ei vabane maksumaksja, kes oli teadlik, et maksuhalduri 
antud teave on ebaõige244. Lisaks ei vabane intressi tasumisest isik, kes 
põhjustas ise vale teabe väljastamise ähvarduse, sunni, maksuhaldu-
rile eksitavate või valeandmete esitamisega või muul ebaseaduslikul 
teel245. See konkreetne säte ei eelda maksumaksja taotlust, vaid hea 
usu põhimõttest tulenevalt peaks maksuhaldur jätma intressid arves-
tamata, kui maksuhaldur on väljastanud eksitavat või vale teavet246.

Intressi ei arvestata tollimaksu summalt, mis tuleb tasuda  sellest  
tulenevalt, et eksportiva riigi toll on tunnistanud sooduspäritolu 
tõendi tagantjärele kehtetuks või nõuetele mittevastavaks ning 
seejuures ei olnud maksukohustuslane teadlik päritolutõendi vale
del alustel väljastamisest247. Sooduspäritolutõendite (annavad tolli-
maksusoodustust) õigsust võib kontrollida kuni kolm aastat nende 
väljastamise kuupäevast. Kui järelkontrolli käigus leitakse, et kaubad 
ei vasta päritolunõuetele, ja tühistatakse sooduspäritolutõendid, siis 
peab importija tasuma tagantjärele tollimaksud, millest oli ta pärit-
olutõendi alusel täielikult või osaliselt vabastatud. Kui importija ei 
olnud teadlik, et eksportija on väljastanud sooduspäritolutõendi va-

242 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 119 lõige 5.

243 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 119 lõige 5.

244 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 119 lõike 5 punkt 1.

245 Ibid, § 119 lõike 5 punkt 2.
246 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 119 lõige 5.
247 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, §119 lõige 7.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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ledel alustel, siis sellisel juhul intresse tasumata tollimaksult ei arves-
tata.248 

Intressi ei arvestata tollimaksu ja käibemaksu summalt, mis 
tuleb tasuda tagasiulatuvalt kehtestatud dumpinguvastaselt või 
tasakaalustavalt tollimaksult249. Kui impordi suhtes kohaldatakse 
dumpinguvastaseid või tasakaalustavaid meetmeid, mistõttu tekivad 
lisamaksukohustused, millest kauba importija ei olnud teadlik tolli-
deklaratsiooni esitamise ajal, siis sellisel juhul tollimaksult ja käibe-
maksult intresse ei arvestata.250

Intressi ei arvestata tollimaksu ja käibemaksu summalt, mis 
tuleb tasuda, kuna Euroopa Komisjon ei eraldanud tagatud tarii
fikvoodile kvooti251. Üldjuhul on kõikidele kolmandatest riikidest 
pärinevatele kaupadele Euroopa Liitu importimisel kehtestatud tol-
limaks. Samas lubatakse teatud kaupu teatud koguse (tariifkvoot) 
ulatuses importida täielikult või osaliselt tollimaksust vabastatuna. 
Tariifikvoodi ulatuses lubatakse kaupa importida Euroopa Liidu 
tolliterritooriumile täielikult või osaliselt tollimaksust vabastatuna. 
Teatud juhtudel peab deklarant tariifikvoodi taotlemisel esitama ta-
gatise252. Juhul kui deklarandile tariifikvooti ei eraldata, peab impor-
tija tagantjärele tasuma kolmandate riikide tollimaksumäära ja sood-
sama tollimaksumäära vahe. Sellisel juhul intressi ei arvestada.253 

Intressi ei arvestata ka pärandvaraga seotud täitmata maksuko
hustuselt pärandi avanemise hetkest arvates254. Tegemist on suhteliselt 
uue põhimõttega maksuõiguses, kus pärandi avanemise päevast arvates 
täitmata maksukohustustelt intressi ei arvestata (jõustunud 01.08.2014). 

248 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 119 lõige 7. 

249 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 119 lõige 8.

250 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 119 lõiked 8 ja 9. 

251 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 119 lõige 9.

252 Tagatissumma suurus on kaubalt tasumisele kuuluda võiva kolmandate riikide tolli-
maksumäära ja soodsama tollimaksumäära vahe.

253 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 119 lõiked 8 ja 9.

254 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 119 lõige 10.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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Varasema põhimõtte kohaselt ei arvestatud intressi pärandvaraga seo-
tud tähtpäevaks täitmata maksukohustustelt pärandi avanemisest kuni 
pärandvara vastuvõtmiseni pärijate poolt255. Pärand avaneb isiku surma 
korral ning pärandi avanemise ajaks on pärandaja surmapäev256. Ku-
na alates 01.01.2009 kehtib Eestis pärimisel loobumissüsteem, siis isiku 
surma korral läheb pärand kohe pärijale üle ning mingit eraldi avaldust 
selleks esitada ei tule. Pärimise hetk on isiku surmaga seotud, see toi-
mub automaatselt ning pärijaks saamiseks ei pea avaldust esitama. See-
ga varem kehtinud intressi mittearvestamise põhimõte oli sisutühi, sest 
seda ei olnud üldjuhul võimalik rakendada. Kuni 31.12.2008. aastani 
pärimisel kehtinud vastuvõtusüsteemi puhul oli säte tõesti asjakohane. 
Täpsustavalt tuleb lisada, et endiselt on võimalik ka pärandist loobuda257. 
Pärandist võib loobuda kolme kuu jooksul, kui pärija saab teada või peab 
teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest258. Kui aga 
pärima õigustatud isik ei esita kolme kuu jooksul notarile pärandist loo-
bumise avaldust, siis loetakse, et ta on pärandi vastu võtnud ehk ta on 
muutunud pärijaks259 (loe nõuete ja kohustuste üleminekust pärimisel 
ptk 7.1). Kehtiva redaktsiooni kohaselt ei arvestata intressi maksuvõlalt 
alates isiku surmast. Selline lähenemine on positiivne nii pärijale kui ka 
maksuhaldurile, kuna vähendab pärijate rahalist koormust pärandaja 
võlgade tasumisel ning maksuhalduri halduskoormust ebatõenäoliselt 
laekuvate nõuete administreerimisel ja sissenõudmisel.

Lisaks on maksuhalduril otstarbekuse põhimõttest tulenevalt 
teatud tingimustel õigus jätta intress arvestamata. Kui maksuko-
hustuse määramise ja sissenõudmisega seotud kulud ületavad mak-
susumma või maksusumma sissenõudmine on maksukohustuslase 
maksevõimetuse tõttu lootusetu ning pankrotiavalduse esitamine ei 
ole otstarbekaks, on maksuhalduril õigus jätta intress arvestamata260. 

255 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 29.06.2014, 
39, § 119 lõike 1 punkt 4 (kehtis kuni 31.07.2014). 

256 Pärimisseadus, jõustunud 01.01.2009, RT I 2008, 7, 52 ... RT I, 29.06.2014, 10, § 3 lõiked 
1 ja 2. 

257 Ibid, § 116 lõige 1.
258 Ibid, § 119 lõige 1.
259 Ibid, § 118 lõige 1.
260 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 100. 
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Sätte mõte on vältida menetlustoiminguid, mille tegemiseks on vaja-
lik rahaline ja inimressurss, kuid mis lõpptulemusena ei too riigieel-
arvesse rahalisi vahendeid (laekumine on ebatõenäoline või kulud on 
suuremad kui tulud). Praeguse praktika kohaselt rakendab maksu-
haldur maksukorralduse seaduse §-st 100 tulenevat põhimõtet jätta 
maksusumma määramata ja sisse nõudmata ülima ettevaatlikkuse-
ga. Arvestades üldist ettevõtluskliimat 
ja maksukeskkonda on selline mõnin-
gane ettevaatlikkus pikemas perspek-
tiivis tõenäoliselt õigustatud. Kui jätta 
kontrollid tegemata, maks määramata 
ja sisse nõudmata vaid maksumaksja 
majandusliku maksevõime näitajatest 
tulenevatel põhjusel261, siis suure tõe-
näosusega ei oleks tagatud ühetaolise 
maksustamise põhimõte, lisaks muu-
tuks maksu tasumine pigem vabataht-
likuks (tulenevalt sellest, kui hästi keegi 
suudab oma tegelikku majanduslikku 
olukorda moonutada), väheneks ausate 
maksumaksjate motivatsioon makse deklareerida ja maksta õigel ajal 
ehk mõjutataks negatiivselt üldist maksukuulekust ning muu hulgas 
kahjustataks ka riigi kui võlausaldaja huve.

3.4. Intressi arvestamise aegumine 

Lähtuvalt õiguskindluse põhimõttest on maksuõigussuhtest tule-
nevate rahaliste kohustuste puhul ette nähtud aegumine. Seejuures 
on sätestatud põhimaksu kõrval intressi kui rahalise kõrvalnõu-
de arvestamise aegumise reeglid. Maksunõude aegumine annab 

261 Maksevõimelisuse põhimõtte kohaselt peab igaüks maksu maksma vastavalt oma 
võimetele, samas ei tohi maksu tasumine muutuda vabatahtlikuks ega juhuslikuks. 
Lind, K. Maksuvõimelisuse põhimõte ja füüsilise isiku maksuvabastused kehtivas tulu-
maksuseaduses. Juridica 2008/ IV, lk 250. 

MÕTISKLEMISEKS
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 maksu maksjale kindlustunde, et teatud ajast alates ei ole talle võima-
lik lisamaksusummasid määrata ja neid sisse nõuda. 
Maksukorralduse seadus eristab nelja liiki aegumist:
1)  maksu määramise aegumine262 (kehtib maksusumma 
 määramisel nii maksu- kui ka vastutusmenetluses; 
 loe vastutusotsusest ptk 7.3.1);
2)  intressi arvestamise aegumine263;
3)  sundtäitmise aegumine264 (loe sundtäitmise aegumisest ptk 5.5);
4)  tagastusnõude esitamise265 ja täitmise aegumine266.

Tulenevalt selle raamatu eesmärgist ja käsitletavate teemade rin-
gist ei vaadelda siin ja edaspidi üksikasjalikult tagastusnõude esita-
mise ja täitmise aegumist. 

Intressi arvestamine aegub ühe aastaga maksusumma täieliku 
tasumise päevast arvates. Intressi arvestamise aegumise tähtaeg hõl-
mab perioodi, mille jooksul on maksuhalduril õigus esitada maksu-
kohustuslasele intressi tasumist kohustav haldusakt koos hoiatusega 
sundtäitmise algatamise kohta, kui nõuet ei tasuta haldusaktis esita-
tud tähtaja jooksul (loe intressinõudest ptk 3.2). Aegumist hakatakse 
arvestama hetkest, kui põhivõlg on tasutud, ehk maksusumma ta-
sumise päevast arvates (näiteks kui nõue tasutakse 26.08.2015, siis 
on tasumise päev aegumise arvestamise alguseks ning lõppkuupäev 
25.08.2016). Intressi arvestamise aegumistähtaega rakendatakse dek-
laratsiooni alusel arvutatud maksusumma, maksuotsusega määratud 
või vastutusotsusega sissenõutava maksusumma täieliku tasumise või 
isikule alusetult tagastatud summa täieliku tasumisel või tasaarves-
tamisel267. Deklaratsiooni alusel jooksva maksukohustuse hilinemi-

262 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 98.

263 Ibid, § 118.
264 Ibid, § 132.
265 Kui haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise tõttu väheneb maksukohustus või 

langeb ära maksu tasumise õiguslik alus, on maksukohustuslasel õigus sellest tulenevalt 
esitada taotlus tagastusnõude tuvastamiseks ja maksuarvestusse kandmiseks kolme 
aasta jooksul, Ibid, § 33 lõige 4. 

266 Maksumaksjal on õigus esitada taotlus tagastusnõude täitmiseks seitsme aasta jooksul 
viimasest muudatusest maksukohustuslase ettemaksukontol, Ibid, § 106 lõige 9.

267 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 118.
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sega täidetud maksukohustuse puhul 
arvestatakse intressi aegumist tulene-
valt igast deklaratsioonist eraldi. Mak-
suotsusega määratud maksusumma 
puhul vaadeldakse intressi arvestamise 
aegumisel maksuotsusega määratud 
maksusummat tervikuna. Sellest tu-
lenevalt on intressi arvestamise aegu-
mistähtaja kulgemise aluseks maksu-
otsusest tuleneva maksusumma täielik 
tasumine. Seadusandja on põhjendatud 
sellist lähenemist põhimõttega, et mak-
suotsus tekitab uue kohustuse, mistõttu 
hakkab uue tervikliku kohustuse aegumine kulgema selle tervikliku 
kohustuse tasumisest arvates268.

Intressinõuet ei esitata pärast aegumistähtaja möödumist (ühe 
aasta möödumisel maksusumma täielikust tasumise päevast arvates). 
Seejuures peab intressinõue olema koostatud ja üle antud postiteenu-
se osutajale enne aegumistähtaja möödumist269. Seadusandja selline 
täpsustus tuleneb haldusakti kättetoimetamisest tekkinud praktilis-
test probleemidest, kus tulenevalt haldusakti kättetoimetamise regu-
latsioonist on võimalik kohustatud isikul haldusakti kehtivuse aega 
edasi lükata ning saavutada maksukohustuse lõppemine270.

Täpsustatud on ka ajatatud maksusummalt intressi arvestamise 
aegumist. Ajatatud maksusummalt intressi arvestamise aegumis
tähtaeg on üks aasta alates ajatamise ajakava lõppemise või kehte-
tuks tunnistamise päevast arvates271. Seega vaadatakse ka ajatamise 
puhul kogu ajatamisgraafikus olevat maksukohustust sarnaselt mak-
suotsusele kui üht tervikut. Ajatamisotsus tekitab uue kohustuse, 

268 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 118 lõige 1.

269 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 118 lõige 3.

270 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 98 lõige 4.

271 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 118 lõige 4.

MÕTISKLEMISEKS
Pille Porgandil on 
tasumata maksuko
hustusi summas 1000 
eurot ning sellelt 
arvestatud intres
si 100 eurot. Pille 
Porgand tasub 900 
euro suuruse summa 
maksuvõla katteks. 
Millal intressi arvesta
mine aegub?

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika


MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

74

mistõttu hakkab uue tervikliku kohus-
tuse aegumine kulgema selle tervikliku 
kohustuse aluseks oleva otsuse lõppe-
misest. Kui aegumist arvestataks iga 
osamakse tasumisest arvates, aeguks 
õigus intressi arvestada ja intressnõue 
esitada enne ajatamisgraafiku tegelikku 
lõppemist.

Lisaks on täiendatud intresside ar-
vestamise regulatsiooni seoses saneeri-
mise ja võlgade ümberkujundamisega, 
mille kohaselt on ümberkujundatud 
maksusummalt intressi arvestamise 
aegumistähtaeg üks aasta saneerimis-
kava või võlgade ümberkujundamise 
kava kehtetuks tunnistamise päevast272. 
Seadusandja on täiendanud intressi ar-
vestamise aegumise regulatsiooni võ-
lanõuete ümberkujundamisel eelkõige 
vajadusest välistada olukord, kus mak-
sukohustuslase poolt saneerimiskava 
täitmata jätmisel ja selle kehtetuks tun-
nistamisel tuleks aegumise tõttu osali-
selt intress maha kanda enne sundtäit-
misetoimingute alustamist273. Seejuures 
langevad saneerimiskava tühistamisel 

saneerimismenetluse algatamise tagajärjed ära tagasiulatuvalt ning 
võlausaldajal, kelle nõue saneerimiskavaga ümber kujundati, taastub 
nõudeõigus ettevõtja vastu esialgses suuruses274. Seega peab mak-
suhaldur arvestama intressi alates saneerimismenetluse algatamise 
päevast tagasiulatuvalt ning tegema pärast kohtu poolt saneerimiska-

272 Ibid, § 118 lõige 5.
273 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 118 lõige 5.
274 Saneerimisseadus, jõustunud 26.12.2008, RT I 2008, 53, 296 ... RT I, 09.05.2014, 18, § 51 

lõige 2.

MÕTISKLEMISEKS
Härra Tormi Tuul 
parandas 2015. 
aastal eelmiste mak
sustamisperioodide 
käibedeklaratsioone 
selliselt, et tekkis 
täiendav käibemaksu 
tasumise kohustus 
summas 10  000 eu
rot, millele lisandub 
arvestuslik intress 
700 eurot. Härra Tuul 
tasub käibemaksu 
summas 10  000 
eurot 31.08.2015. 
Millal intressi arvesta
mine aegub?
Millal aegub intressi 
sundtäitmine, kui 
maksuhaldur esi
tab intressinõude 
30.09.2015, ja millal, 
kui maksuhaldur 
esitab intressinõude 
05.01.2016?

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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va või võlgade ümberkujundamise kava tühistamist oma täitetoimin-
gud tavapäraselt viisil.

Intressi arvestamise aegumine peatub intressinõude või intres-
sinõude arvestamise aluseks oleva maksusumma vaidlustamise 
ajaks275. Intressi arvestamise aegumine peatub selleks ajaks, kui ta-
kistavad asjaolud on tekkinud (maksusumma on vaidlustatud), kuni 
lõpliku lahendini jõustumiseni. Pärast lõpliku lahendi jõustumist jät-
kub aegumistähtaja kulgemine sellest päevast, kui see peatus.

Seejuures ei ole intresside sissenõudmine lubatud enne mak-
susumma tasumist276. Selline põhimõte tuleb maksumenetluses ra-
haliste nõuete ja kohustuste rahuldamise järjekorrast, mille järgi 
nõutakse esmalt sisse maksusumma ja seejärel kõrvalkohustused277.

Rahaliste kohustuste arvestamise, määramise ja sissenõudmise 
aegumise eesmärk on anda maksukohustuslasele kindlustunne, mis 
ajani on riigil õigus temalt nõuda rahalise kohustuste täitmist. Aegu-
mise regulatsioon on oluline õiguskindluse põhimõttest tuleneva õi-
gusrahu tagamiseks, et maksukohustuslasele saabuks tema suhtes ra-
haliste kohustuste arvestamise, määramise ja sissnõudmisega seotud 
ettenähtava ajaperioodi jooksul (aegumistähtaja jooksul) õigusrahu.

Soovituslikku lugemist:
l  Jänes, O. Intress ja viivis võlasuhtes.  
 Eesti Majanduse Teataja 2006/11.
l  Ots, J. 2010. Intressilt viivise arvestamise keeld.  
 Juridica, VI. 418−426.
l  Pilving, I. 2002. Põhiseadusevastase määruse alusel tasutud 
 maksuintressi tagasinõudmine. Juridica, X. 702−708.

275 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 118 lõige 6.

276 Ibid, § 128 lõige 5.
277 Ibid, § 105 lõige 6.
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Korraldatakse rammumehe võistlused, kus üks ülesanne on 
kivikamakas käte abil purustada. Keegi kümnest osavõtjast ei 
suuda kiviga hakkama saada. Vabatahtlikuna astub lavale pisike 
kõhetu mees rahva seast, haarab kergusega kivikamaka ja 
pigistab sellest välja vee. 

Võistluste korraldajad on hämmingus ja ürituse peakorraldaja 
küsib: „Kuidas see Teil õnnestus, härra ?”

Pisike kõhetu mees vastab: „Ma töötan juba 25 aastat 
maksuametnikuna.”
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4. MAKSUVÕLA TASUMISE AJATAMINE

Maksuhalduril on õigus ajutistes makseraskustes maksukohustusla-
se taotlusel ajatada tema maksuvõla tasumine278. Maksuvõla tasumise 
ajatamine on maksuvõla ositi tasumine selleks kehtestatud graafiku 
alusel. Maksuvõla ositi tasumine on justkui järelmaksuga maksuvõla 
tasumine, kus riik võlausaldajana saab intressi näol korrapärast fi-
nantstulu.

Maksuvõla tasumise ajatamine eeldab kolme järgmise tingimuse 
täitmist:
1) maksumaksja on ajutistes makseraskustes, mis ei võimalda mak-
sukohustust täita õigel ajal kogu suuruses, kuid ta on seda suuteline 
tegema edaspidi279;
2) kohustuse tähtpäev on saabunud (eeldab maksuvõla olemasolu);
3) maksumaksja initsiatiiv (ajatamine toimub maksumaksja taotlu-
sel). 

Maksuvõla tasumise ajatamise vajadus võib olla tingitud mak-
sukohustuslase tavapärasest majandamisest tulenevatest põhjustest, 
vääramatust jõust, maksu määramisest, raamatupidamislikust eksi-
musest või muudest põhjustest. Maksuvõla tasumise ajatamist või-
vad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud olenemata võla 
tekkimise põhjustest. Maksuvõla tasumise ajatamisega antakse mak-
sumaksjale võimalus majanduslikult raskes olukorras oma tegevust 
korraldada selliselt, et võlgade likvideerimine toimub maksuhalduri 
poolt soodustingimustel maksukohustuslase rahalisi võimalusi ar-
vestades. Soodustingimusteks on näiteks asjaolu, et maksuvõlga ei 

278 Ibid, § 111 lõige 1.
279 Kui isik on võimeline maksu tasuma ning selle tasumisel ei satu ta raskesse majandus-

likku olukorda või kui isik on püsivalt maksejõuetu, on maksuvõla tasumise ajatamine 
välistatud.
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saa kehtiva ajatamisgraafiku perioodil 
sundtäita, ajatatud maksuvõlga ei kä-
sitleta võlana maksuvõla puudumise 
tõendi kontekstis ja maksuvõla tasu-
mise ajatamisel kohaldatakse üldjuhul 
50% intressisoodustust. Seejuures on 
oluline märkida, et maksuvõla tasumise 
ajatamine ei vabasta maksukohustus-
last jooksvate maksukohustuste täitmi-
sest280. Näiteks kui maksumaksja ajatab 
üheks kalendriaastaks käibemaksuvõla 
summas 10  000 eurot (graafikujärgse 
makse suurus ühes kuus on ca 1000 eu-
rot, millele lisandub tasutud intressidelt 
arvutatud tulumaks, 2015. aastal 20/80) 
ning tal on jooksev käibemaksukohus-
tus keskmiselt 1000 eurot kuus, siis 
peab ta olema suuteline tasuma iga kuu 
nii ajatamisgraafikujärgse summa kui 
ka muud deklareeritavad või maksu-
teatest tulenevad maksukohustused. 

Võimaliku ajakava pikkuse koos 
graafikujärgse kuumaksu suurusega 
ja kuumaksu suuruse koos lisakohus-
tustega (koos intressi ja sellelt arvesta-
tava tulumaksuga) saab välja arvutada 
Maksu- ja Tolliameti kodulehel ajata-
mise kalkulaatorit281 kasutades (eristab 
füüsilise ja juriidilise isiku maksuvõla 
tasumise ajatamist). Seejuures taotluses 
võimaliku ajakava pikkuse märkimisel 

peaks taotleja arvestama oma reaalset majanduslikku olukorda ja aja-

280 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 111 lõige 1.

281 Maksu- ja Tolliamet. Maksuvõla tasumise ajatamise kalkulaator Arvutivõrgus kättesaa-
dav: https://apps.emta.ee/calc/index.do, 27.06.2015.

MÕTISKLEMISEKS
Siil käendas Kalevi
poja maksuvõla tasu
mist ajatamisgraafiku 
alusel. Mõnda aega 
laabus kõik kenasti. 
Kalevipojal on Peipsi 
taga tulus lauaäri ja 
ta tasub korralikult 
maksuvõlgu. Sele
tamatutel asjaoludel 
jääb aga Kalevipoeg 
ühel päeval kadu
nuks ning seeläbi 
jäävad ka maksuko
hustused täitmata. 
Maksuhaldur teeb 
korralduse Siilile 
ajatatud maksuvõla 
tasumiseks 30 päeva 
jooksul koos sundtäit
mise hoiatusega. Siil 
ei tasu maksuvõlga 
ning maksuhaldur 
alustab maksuvõlga
de sundsissenõud
mist pangakontode 
arestimisega. 
Kas maksuhalduri 
tegevus on õigus
pärane?

https://apps.emta.ee/calc/index.do
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tamisgraafikust tulenevaid kõrvalkohustusi. Kuni võla täieliku tasu-
miseni arvestatakse võlalt intressi ning teatud juhtudel lisandub ka 
tulumaksu tasumise kohustus. Tavapärasest pikemate ajagraafikute 
puhul võib maksuhaldur nõuda ka maksuvõla ajatamise tagamiseks 
tagatist. 

Maksuvõla tasumise ajatamiseks peab maksukohustuslane esita-
ma põhjendatud taotluse ja maksuvõla tasumise ajakava282. Maksu-
võla ajatamise taotlus peab olema kirjalik ning sisaldama põhjendust 
maksuvõla tekkimise ja tasumise vajaduse kohta ajatamisgraafiku 
alusel283. Maksuvõla tasumise ajatamise taotluse võib esitada mak-
sumaksjale sobil viisil järgmiselt: kas e-maksuameti/e-tolli kaudu, 
e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või posti teel või teenidusbü-
roo kaudu olenemata taotleja asu- või elukohast. Maksuvõla ajatamist 
saab lisaks maksukohustuslasele taotleda ka isik, kes seaduse alusel 
vastutab teise isiku maksukohustuste täitmise eest. Seadusjärgseks 
maksumaksja maksukohustuse eest vastutavaks isikuks võib olla 
näiteks pärija, kes vastutab maksumaksja maksuvõlgade eest pärand-
vara inventuuri ulatuses.

4.1. Maksuvõla tasumise ajatamine lihtsustatud 
korras 

Väikeste riskivabade maksuvõlgade ajatamisel on maksuhaldur näi-
nud ette lihtsustatud ajatamise nii füüsilistele kui ka juriidilistele isi-
kutele (alates 2008. aasta viimasest kvartalist). Lihtsustatud ajatamise 
peamised kriteeriumid on järgmised284:
1)  maksuvõla suurus on 50 kuni  10 000 eurot;
2)  ajakava pikkus kuni 12  kuud;

282 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 111 lõige 3.

283 Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord, rahandusministri 30.04.2002 
määrus nr 60, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 55, 85 ... RT I, 25.05.2012, 29, § 1. 

284 Maksu- ja Tolliamet. Ajatamine. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.emta.ee/index.php?id=14575, 28.12.2015.

http://www.emta.ee/index.php?id=14575
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3)  maksuvõlg peab olema maksuhalduri aktiivses sissenõudmises, 
 st võlg ei tohi olla antud täitemenetluse jätkamiseks kohtu-
 täiturile, taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti-, likvideerimis-
 ega saneerimismenetlust ja võla osas puuduvad vaidlused;
4)  kõik kohustuslikud maksudeklaratsioonid on esitatud 
 (nt käibemaksukohustuslasel käibedeklaratsioon, tööandjal 
 tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja
 töötuskindlustuse maksete deklaratsioon, füüsilisest isikust 
 ettevõtjal tuludeklaratsioon);
5)  taotlejal puudub kehtiv maksuvõla tasumise ajakava või kohtu 
 kinnitatud kompromissgraafik;
6)  taotlejal ei ole tasumata maksuhalduri määratud trahve, sunni
 rahasid ega kohtumenetluse tõttu tekkinud muid avalik-
 õiguslikke nõudeid (nt trahv, sundraha, rahaline karistus, 
 menetluskulud);
7)  taotlejal puudub solidaarvõlg (s.o maksuvõlg, mida mitu isikut 
 peavad täitma ühiselt);
8)  viimase kuue kuu jooksul ei ole maksuvõla tasumise ajakava 
 kehtetuks tunnistatud.

Seejuures peavad lihtsustatud korras ajatamiseks olema täidetud 
kõik eeltoodud kriteeriumid, tulenevalt sellest kas taotleja on füüsi-
line või juriidiline isik. Kui vähemalt üks kriteerium ei ole täidetud, 
siis lihtsustatud korras ajatamise taotlust esitada ei saa. See ei välista 
ajatamise taotluse esitamist ja selle menetlemist tavakorras. Ajatami-
se taotluse võib esitada kogu selle perioodi jooksul, kui maksuhaldur 
nõuab võlga aktiivselt sisse, st ka siis, kui maksuhaldur on sooritanud 
täitetoiminguid, näiteks isiku pangakontod on arestitud, või ka juhul 
kui võlgniku registervarale on seatud käsutamise keelumärge (loe 
maksuhalduri täitetoimingutest ptk 5.1).

 Lihtsustatud ajatamise eelis on eelkõige taotluse esitamise lihtsus 
ja menetluse kiirus. Koos ajatamistaotlusega ei ole vaja esitada min-
geid lisadokumente. Piisab maksuhalduri kodulehelt eeltäidetavast ja 
allalaetavast taotlusest (võib täita ka teenindusbüroos paberkandjal). 
Taotluses nõutakse informatsiooni taotleja isiku- ja kontaktandmete, 
ajakava pikkuse, igakuiste osamaksete suuruse ja tasumise kuupäeva 
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kohta, andmeid esindaja kohta (kui on) ning infot, kuidas soovitakse 
saada ajatamisotsust (posti või e-posti teel või teenindusbüroos)285. 
Taotluse kinnitab taotleja allkirjaga (e-posti teel saadetud taotluse 
puhul digitaalallkirjaga). Lihtsustatud ajatamise taotlust on võimalik 
esitada sarnaselt tavakorras ajatamisele nii e-posti kui ka posti teel, 
e-maksuameti/e-tolli kaudu kui ka teenindusbüroos taotleja elu- või 
asukohast sõltumata.

Maksuvõla tasumise ajatamisotsus saadetakse taotleja märgitud 
viisil kas e-postiga, postiga või väljastatakse teenindusbüroos. Kui 
taotlus on esitatud e-maksuameti/e-tolli kaudu, siis väljastatakse ot-
sus automaatselt sama keskkonna kaudu taotleja esitatud andmete 
alusel286. Kui seadusest tulenevalt on maksuhalduril  õigus taotlust 
menetleda 20 päeva287, siis lihtsustatud korras ajatamisel saab nii tee-
nindusbüroos kui ka e-maksuameti/e-tolli kaudu esitatud taotlusele 
vastuse (ajatamisotsuse) kohe. E-posti ja posti teel esitatud taotlusele 
peaks otsuse saama paari päeva jooksul. Ka siis, kui kõik eespool ni-
metatud kriteeriumid lihtsustatud ajatamiseks on täidetud, ei ole vä-
listatud, et maksuhaldur küsib lisainformatsiooni ja lisadokumente.

Seejuures on oluline märkida, et lihtsustatud ajatamine toimub 
maksuhalduri loodud regulatsiooni järgi, seda ei ole reguleeritud 
ei seaduste ega määrustega. Lihtsustatud ajatamise väljatöötamise 
põhjused olid seotud 2008. aastal eelkõige vajadusega optimeerida 
maksuvõla tasumise ajatamise kui mugavusteenuse protsessi ning 
pakkuda väikeettevõtjatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja füüsi-
listele isikutele kiiret ja odavat lahendust võlgade likvideerimiseks. 
Lihtsustatud ajatamise loomisest alates on maksuhaldur korduvalt 
kriteeriume muutnud. Näiteks oli lihtsustatud ajatamise esimese 
versiooni kohaselt võimalik ajatamisgraafiku pikkus 12 kuud ning 
taotletava maksuvõla suurus koos intressiga oli ca 640 eurot (praegu  
10 000 eurot), maksuvõlg pidi olema maksuhalduri menetluses ning 

285 Maksu- ja Tolliamet. Lihtsustatud ajatamine. Taotluste vormid.  
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.emta.ee/public/vormid/avaldused/JI_taotlus_
lihtsustatud_ajatamine.pdf, 25.06.2015.

286 Maksu- ja Tolliamet. Ajatamine. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.emta.ee/index.php?id=14575, 28.12.2015.

287 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 112 lõige 1.

http://www.emta.ee/public/vormid/avaldused/JI_taotlus_lihtsustatud_ajatamine.pdf
http://www.emta.ee/public/vormid/avaldused/JI_taotlus_lihtsustatud_ajatamine.pdf
http://www.emta.ee/index.php?id=14575
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muid kriteeriumeid sisuliselt ei olnud. Aja jooksul on kriteeriumeid 
oluliselt täpsustatud eelkõige taotlejate maksekäitumise tõttu. Mille-
gipärast hakkas maksukohustuslastele tunduma, et majanduskriisis 
on kõige kergem, odavam ja mõistlikum laenata riigilt maksude ta-
sumata jätmise või maksukohustuse tähtaja pideva edasilükkamise 
abil. Nii levis praktika, kus ajatamistaotluses sooviti tasumist iga kuu 
1% maksuvõla suuruses ja viimasel, 12. kuul kogu võlg. Tegelikkuses 
nihutati soodsa intressimäära abiga maksuvõla tasumist edasi. Või 
näiteks tehti iga uue jooksva kohustuse tekkimisel (maksu tähtpäeva 
saabumisel) taotlus ajatamisgraafiku muutmiseks. Sisuliselt ei asu-
tudki graafikujärgseid kohustusi tasuma. Maksuhalduri peamine 
eesmärk on siiski maksutulu kogumise tagamine ning seetõttu on 
lihtsustatud ajatamise tingimusi muudetud vastavalt praktikast tu-
lenenud probleemidele.

4.2. Maksuvõla tasumise ajatamise otsustamine

Tavakorras maksuvõla tasumine eeldab eelkõige taotleja initsiatiivi ja 
tahet maksuvõlg osade kaupa tasuda. Taotluse saab esitada nii e-posti 
või posti teel kui ka teenindusbüroos. Erinevalt maksuvõla tasumise 
ajatamisest lihtsustatud korras tuleb maksuhaldurile lisaks taotlusele 
esitada taotleja maksevõime hindamiseks ja ajatamise otsustamiseks 
lisadokumente (vt ajatamise protsessi jooniselt 2).

Juriidilisest isikust taotleja peab esitama maksuvõla tasumise 
ajatamiseks:
1)  taotluse;
2)  bilansi;
3)  kasumiaruande;
4)  esindaja volituse (esindaja olemasolul);
5)  võimaliku tagatise.

Maksukohustuslase taotlus maksuvõla tasumise ajatamiseks (eel-
täidetav vorm on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt) peab olema 
põhjendatud (vt ajatamise protsessi jooniselt 2). Taotluses peab olema 
kirjeldatud lisaks ajatamisega seotud üldandmetele ka maksuvõlgade 
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tekkimise põhjused, selgitus, kuidas tagatakse graafikujärgsete mak-
sete ja jooksvate kohustuste täitmine ning mida on selleks ette võetud 
ja mida selleks plaanitakse ette võtta. Lisaks tuleb esitada tulude ja 
kulude prognoos ajatamisperioodi kohta. Seejuures peab maksuvõl-
gade ajatamise taotluse otsustamise ajaks ajatamist taotletava mak-
susumma tasumise tähtpäev olema saabunud, sest ei ole võimalik 
ajatada tulevikus tekkivat maksuvõlga.

Maksuvõla tasumise ajatamise taotlusele tuleb lisada bilanss ja ka-
sumiaruanne taotluse esitamisele eelnenud kuu lõpu seisuga. Lähtu-
takse põhimõttest, mida keerulisem on üldine majanduslik olukord, 
seda värskemad peavad olema andmed. Kui viimase kalendriaasta 
majandusaasta aruande esitamise tähtaeg äriregistrile või maksuhal-
durile ei ole veel saabunud, siis tuleb taotlusele lisada ka bilanss ja 
kasumiaruanne eelneva kalendriaasta lõpu seisuga288.

Maksumenetluses on menetlusosalisel õigus kasutada maksuhal-
duriga suhtlemisel esindajat289. Seda praktikat viljeletakse üsna sage-
dasti ka maksuvõla tasumise ajatamise taotlemisel. Kui taotluse esi-
tab volitatud esindaja (lepinguline esindaja), siis tuleb esindusõiguse 
tõendamiseks lisada ajatamistaotlusele volitust tõendav dokument. 
Kui taotleja ilmub menetlustoimingutele koos esindajaga, siis voli-
tust esitada ei tule.

 Maksuvõla ajatamise tagamiseks on maksuhalduril õigus nõuda 
tagatist290. Tagatist ei nõuta pankrotis maksukohustuslaselt, kui mak-
suvõlg ajatatakse pankrotimenetluses kompromissi tegemise eesmär-
gil291. Tagatist ei nõuta, kui nõue on alla 64 euro292. Suure tõenäosusega 
ei nõua maksuhaldur ka alla 64-eurose nõude puhul tagatist. Lisaks 
ei nõuta tagatist riigi-, valla- ja linnaasutuselt293. Tagatise nõudmine 
vormistatakse üldjuhul kirjalikult selgitades, milliste tagatise liikide 
vahel võib maksumaksja valida ning millised on tagatise esitamise 
korral sooritatavad toimingud ja nõutavad dokumendid (loe tagatise 

288 Maksu- ja Tolliamet.  Ajatamine. http://www.emta.ee/index.php?id=14575, 28.12.2015.
289 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 48 lõige 1.
290 Ibid, § 112 lõige 3.
291 Ibid.
292 Ibid, § 120 lõige 2.
293 Ibid, § 120 lõige 3.

http://www.emta.ee/index.php?id=14575
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liikide, tagatisele esitavate nõuete ja ta-
gatise realiseerimise kohta ptk 4.3).

Juriidilise isiku maksuvõla tasumi-
se ajatamise eesmärk on äritegevuse 
normaalne jätkamine, mis võimaldaks 
pikema aja jooksul maksuvõlga tasuda 
nii, et äriühing ei satuks makseraskus-
tesse ning võiks arendada ettevõtlust.

Füüsilisest isikust taotleja peab esi-
tama maksuvõla tasumise ajatamiseks 
põhjendatud taotluse, mis sisaldab ka 
ülevaadet taotleja kuludest ja tuludest 
(eeltäidetav vorm on leitav Maksu- ja 
Tolliameti kodulehelt). Sarnaselt jurii-
dilise isiku maksuvõla ajatamisele peab 
ka füüsilisest isikust võlgnik selgitama 
taotluses maksuvõlgade tekkimise põh-
juseid ning kirjeldama, milliste vahen-

dite arvelt plaanitakse tagada graafikujärgsete maksete ja jooksvate 
kohustuste täitmine ning mida on selleks ette võetud ja mida veel 
plaanitakse selleks ette võtta. Taotluses tuleb esitada ka tulude ja ku-
lude prognoos ajatamisperioodi kohta.

Seejuures on oluline märkida, et asjasse puutuvate õigusaktide-
ga ei ole piiratud maksuvõla tasumise ajakava kestust (mis on erinev 
Euroopas levinud praktikast). Vaatamata sellele lähtub maksuhaldur 
põhimõttest, et ajatamisgraafiku maksimaalseks pikkuseks võib olla 
36 kuud (minimaalselt 2 kuud) ning minimaalseks summaks, mida 
saab graafikusse kaasata, on 50 eurot294.  Ajakava pikkuse taotlemisel 
peaks võlgnik arvestama eelkõige oma reaalse majandusliku olukor-
raga ehk milline on see mõistlik aeg, mille jooksul ta suudab mak-
suvõla täielikult tasuda. On ju selge, et mida lühema aja jooksul võlg 
tasutakse, seda väiksemaks kujuneb intress. Intressimäär on üldjuhul 
tasumata maksukohustuselt 0,06% päevas, kuid ajatamise puhul on 

294 Maksu- ja Tolliamet. Ajatamine. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.emta.ee/index.php?id=14575, 28.12.2015.

MÕTISKLEMISEKS
OÜl Muna & Kana 
on majandusrasku
sed, mille tõttu on 
tasumata maksu
kohustusi summas 
979 000 eurot järg
miselt: käibemaksu 
põhisumma 960 000 
eurot ja sellelt arves
tatud intress 19 000 
eurot. Ettevõte 
esitas maksuhaldurile 
01.09.2015 taotluse 
maksuvõlgade tasu
miseks 31. jaanuaril 
2016. a.

http://www.emta.ee/index.php?id=14575
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maksukohustuslasel võimalik taotleda intressimäära vähendamist. 
Maksuhalduril on õigus (mitte kohustus) maksuvõla tasumise ajata-
misel vähendada intressimäära kuni 50% ajatamise otsuse vastuvõt-
mise päevast arvates295. Üldjuhul rakendab maksuhaldur soodsamat 
intressimäära selle üle pikemalt kaalumata. Seda eelkõige põhjusel, 
et soodusintressimäära rakendamine tuleneb suuresti taotleja mak-
sedistsipliinist. Niipea kui maksukohustuslane ei tasu osamakset 
tähtaja jooksul, arvestatakse sellelt konkreetselt osamaksel intressi 
täismääras. Seega isegi kui maksuhaldur otsustab kohaldada isikule 
ajatatud maksuvõlalt igapäevaselt arvestatava intressi vähendamist 
50% ulatuses (üldjuhul ta seda teeb), sõltub selle rakendamine isi-
kust, mitte maksuhaldurist. Kuni 31.12.2008. aastani rakendus soo-
dusmääraga intress kogu ajatamisotsuses olenevatele kohustustele 
olenemata sellest, kas maksukohustuslane tasus osamakseid tähtaja 
jooksul või mitte. Sageli oligi sel perioodil maksuvõla tasumise aja-
tamine seotud soodsama intressimääraga ning võimalusega tasuda 
oma võlad ajatamisperioodi jooksul vabamalt.

Üldjuhul tasutakse ajatatud maksuvõlalt arvestatud intress pärast 
ajakava täitmist, kuid see sõltub eelkõige ajatatava summa suuru-
sest. Suurema maksuvõla puhul tasutakse intressi jooksvalt ka aja-
tamisperioodi jooksul. Kuna intress ei ole ettevõtlusega seotud kulu, 
siis tekib juriidilisel isikul tasutud intressidelt tulumaksu tasumise 
kohustus296. Lisaks sellele, et maksuvõla tasumise ajatamine annab 
võimaluse tasuda maksuvõlg osade kaupa maksuhalduriga kokkule-
pitud tingimustel, kannab ajatamine ka intressimäära vähendamise 
eesmärki (tavatingimustel ei ole intressimäära võimalik vähendada).

Maksuvõla tasumise ajatamise otsustamisel peab maksuhaldur 
arvestama järgnevaga:
1)  otsus taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise või osalise 
 rahuldamise korral (nt ei vähendata intressimäära) tuleb teha 
 20 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates297 (menetlust 

295 Ibid, § 117 lõige 2.
296 Tulumaksuseadus, jõustunud 01.01.2000, RT I 1999, 101, 903 ... RT I, 23.03.2015, 286, § 

51 lõike 2 punkt 1, § 34 punkt 3.
297 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, 112 lõige 1.
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 on võimalik ka pikendada, menetluse pikkus sõltub muu hulgas 
 taotleja aktiivsusest); 
2)  tal on õigus muuta maksukohustuslase esitatud maksuvõla tasu-
 mise ajakava298 (kuni taotluse rahuldamise otsuse tegemiseni);
3)  ta peab kontrollima taotluse põhjendatust299 (maksumaksjal on 
 kohustus põhjendada taotluses maksuvõla tekkimise ja tasumise 
 ajatamise vajadust);
4)  tal on õigus nõuda tagatist300(loe tagatise kohta ptk 4.3);
5)  tal tuleb kontrollida tagatisega seotud dokumentide nõuete-
 kohasust ja tagatise piisavust301;
6)  intressimäära saab vähendada kuni 50%302;
7)  otsuse tegemisel tuleb rakendada kaalutlusõigust303; 
8)  ta peab otsuse tegemisel arvesse võtma taotleja varalist seisundit, 
 majandusnäitajaid, varasemat maksedistsipliini, maksuvõla 
 ajatamise otstarbekust ja tagatise nõudmise korral esitatud 
 tagatise usaldusväärsust304 (seejuures hindama ka ajakava ja uute 
 jooksvate maksukohustuste täitmise võimalikkust);
9)  tal on õigus jätta taotlus rahuldamata305.

Kui maksuvõla ajatamise taotlus on põhjendatud, taotleja varaline 
seisund võimaldab täita nii ajakava kui ka uusi tekkivaid (jooksvaid) 
maksukohustusi, maksuvõla tasumise ajatamine on otstarbekas ning 
taotleja varasem maksedistsipliin on laitmatu, siis rahuldab maksu-
haldur, kasutades kaalutlusõigust tavapäraselt, maksuvõla ajatamise 
taotluse (otsusega) ning kinnitab ajatamisgraafiku ja intressimäära. 
Samas on maksuhalduril õigus jätta maksumaksja taotlus rahulda-
mata.

298 Ibid, § 112 lõige 1.
299 Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord, rahandusministri 30.04.2002. a 

määrus nr 60, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 55, 85 ... RT I, 25.05.2012, 29, § 2 lõige 1.
300 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 112 lõige 3.
301 Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord, rahandusministri 30.04.2002. a 

määrus nr 60, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 55, 85 ... RT I, 25.05.2012, 29, § 2 lõige 1.
302 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 117 lõige 2.
303 Ibid, § 12.
304 Ibid, § 112 lõige 2.
305 Ibid, § 112 lõige 4.
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Maksuhaldur võib maksuvõla ajatamise taotluse jätta ka rahul
damata, kuid see tuleb motiveerida. Maksuhaldur võib maksuvõla 
tasumise ajatamise taotluse jätta rahuldamata järgmistel põhjustel306:
1)  maksuvõla tasumise ajatamise taotluses puudub põhjendus või 
 see ei ole piisav;
2)  maksukohustuslasele on tehtud korraldus tasuda maksuvõlg 48 
 tunni jooksul (sellega on maksuhaldur andnud märku, et kui 
 maksuvõlga kohe sisse ei nõuta, siis edaspidi on see suure 
 tõenäosusega võimatu);
3)  maksukohustuslane ei järgi maksudistsipliini ega täida kaasa-
 aitamiskohustust (ei pea korrektset raamatupidamisarvestust, 
 näiteks on esitamata majandusaastaaruanne, ei esita maksu-
 deklaratsioone või ei säilita dokumente);
4)  maksukohustuslane ei esita maksuhalduri nõudmisel tagatist või 
 ei pea maksuhaldur tagatist küllaldaseks või usaldusväärseks;
5)  maksuhaldur leiab pankrotimenetluses võlgniku tehtud 
 kompromissettepanekut kaaludes, et võlgniku varaline seisund 
 ei võimalda kompromissi tegemise tulemusel võetud kohustuste 
 täitmist;
6)  esineb muid asjaolusid või põhjuseid, mille tõttu ei pea maksu-
 haldur maksuvõla tasumise ajatamist otstarbekaks.

Maksukorralduse seaduse § 112 lõikes 4 esitatud loetelu põhjuste 
kohta, mille esinemisel on maksuhalduril õigus jätta maksuvõla ta-
sumise ajatamise taotlus rahuldamata, ei ole ammendav ning maksu-
haldur võib keelduda ajatamistaotluse rahuldamisest ka muul põhju-
sel. Ajatamisotsus on kaalutlusõiguse alusel tehtav otsus, mis tähen-
dab, et maksuhaldur võib ajatamisest keelduda, muuta ajakava või 
nõuda tagatist307. Kaalutlusõiguse rakendamisel peab maksuhaldur 
oma otsust põhjalikult motiveerima (põhjendama). See puudutab eel-
kõige olukorda, kui maksuhaldur jätab ajatamistaotluse rahuldamata 
või rahuldab selle osaliselt. Haldusakti motiveerimine on eelkõige 
vajalik haldusakti õigsuse kontrollimiseks ja isiku kaebeõiguse taga-
miseks.

306 Ibid, § 112 lõige 4.
307 Lehis. L. Maksuõigus. 3. Täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 145.



MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

88

Praktikas on ajatamistaotluse rahuldamata jätmise põhjuseks li-
saks maksukorralduse seaduse § 112 lõikes 4 sätestatule näiteks as-
jaolu, et äriühingul on püsiva maksejõuetuse tunnused; negatiivne 
omakapital (äriühingu omakapital ei vasta äriseadustiku nõuetele); 
taotluse esitab isik, kellel ei ole esindusõigust (juhatuse liikme voli-
tused on lõppenud või esitab taotluse hoopis nõukogu liige); reaalsete 
rahavoogude ja/või ettevõtluse puudumine; taotleja ei ole esitanud 
maksuhalduri nõudmisel maksuvõla tasumise ajatamise otsustami-
seks vajalikke lisadokumente; bilansi kohaselt on maksukohustusla-
sel raha, kuid ta ei ole näidanud oma tahet maksuvõla likvideerimi-
seks (näiteks annab välja laene, võtab juurde uusi kohustusi); nõrk 
maksevõime; ettevõttele on varem korduvalt koostatud maksuvõla 

tasumise ajatamise otsuseid, kuid ta ei 
ole tasumise graafikut täitnud; võlg on 
oluliselt kasvanud. See on vaid näitlik 
loetelu põhjustest, miks on maksuhal-
dur jätnud ajatamise taotluse rahulda-
mata.

Seejuures on oluline välja tuua, et 
ainuüksi varem sama maksuvõla aja-
tamine ei saa olla korduva ajatamis-
taotluse rahuldamata jätmise põhjus308. 
Maksuhalduril on õigus riskide maan-
damiseks nõuda taotlejalt tagatist. Kui 
maksuhaldur teeb otsuse ajatamistaot-

luse rahuldamata jätmise kohta, siis otsuses mainitud puuduste kõr-
valdamine ei välista uue ajatamistaotluse esitamist.

Kui maksukohustuslane ei täida maksuvõla tasumise ajakava, ei 
tasu ajakava kehtimise ajal tähtaja jooksul jooksvaid makse, ei hoia 
maksuvõla tagamiseks pandiga koormatud asja või ei esita tagatise 
väärtuse vähenemise korral maksuhalduri aktsepteeritavat asendus-
tagatist, on maksuhalduril õigus tunnistada maksuvõla tasumise 
ajatamise otsus kehtetuks ning sellega kaasnevalt ka intressimäära 
vähendamine ja arvestada ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt 

308 Maksukorralduse seadus ei keela korduvat ajatamist. 

MÕTISKLEMISEKS
Kuidas lahendada 
olukord, kus maksu
võlga soovib ajatada 
85aastane mees, 
kes soovib oma tasu
mata maksukohustust 
ajatada kolmeküm
neks aastaks? 
Millise otsuse vastu 
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intressi täismääras.309 Maksuvõla tasumise ajatamise kehtetuks tun-
nistamise, vähendatud intressimäära tühistamise või tagasiulatuvalt 
intressi arvestamise otsus jõustub selle vastuvõtmise päevast arvates. 
Sellekohasest otsusest on maksuhaldur kohustatud maksumaksjat 
kohe kirjalikult teavitama.

Kuna ajatatud maksuvõlga ei käsitleta maksuvõla puudumise 
tõendi kontekstis maksuvõlana ning ajatamine võimaldab maksuvõl-
ga tasuda soodsama intressiga, siis on maksumaksjad üsna motivee-
ritud ajutiste makseraskuste korral maksuvõlga ajatama, et vältida 
ettevõtte maine kahjustamist maksuvõlglaste nimekirja sattumisega.

JOONIS 2.
Tavakorras 
maksuvõla 
tasumise aja
tamise lihtsus
tatud protsess

Maksu tasumise tähtpäev
01.10.xxxx

Ajatamistaotluse esitamine
alates 02.10.xxxx

Bilanss 
(juriidiline isik)

Tulude ja  
kulude arvestus 

(füüsilne isik)

Rahavoogude 
prognoos

Kasumi 
aruanne

Tagatis 
(vajaduse korral)

Ajatamisotsus
Ajatamistaotluse  

rahuldamata jätmine

Maksuvõla tekkimine
02.10.xxxx

Maksuvõla tekkimine
02.10.xxxx

Taotluse menetlemine
20 päeva

309 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 113.
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4.3. Tagatis

Maksuhalduril on õigus nõuda tagatise esitamist maksuvõla tasumi-
se ajatamisel, tagastusnõude täitmise pikendamise või peatamise kor-
ral, haldusakti täitmise peatamisel (haldusakti vaidlustamisel) ja im-
pordimaksude tasumise tagamiseks. Tulenevalt raamatu eesmärgist, 
käsitletavate teemade ringist ja selle peatüki ülesandest käsitletakse 
siin vaid tagatisega seotud regulatsioone, mis puudutavad maksuvõla 
tasumise ajatamist.

Kui maksuhaldur nõuab maksuvõla tasumise ajatamise menetle-
misel maksukohustuslaselt tagatise esitamist, annab ta sellest mak-
sumaksjale kirjalikult teada. Seejuures selgitab maksuhaldur, milliste 
tagatise liikide vahel võib maksumaksja valida ning millised on taga-
tise esitamise korral sooritatavad toimingud ja nõutavad dokumen-
did.310

Maksumaksjal on võimalus valida kolme liiki tagatise vahel311: 
1)  käendus;
2)  deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatis-
 summa;
3)  riigi, valla või linna kasuks seatud registerpant või hüpoteek. 

Käendajaks võib olla isik, keda maksuhaldur käendajana aktsep-
teerib ja kes kohustub maksuhalduri nõudmise korral tasuma käen-
duslepingus märgitud summa312. Maksuhaldur võib nõuda käen-
duse korral käenduslepingut ning andmeid käendaja majandusliku 
olukorra (mis tõendavad, et käendaja on võimeline käenduslepingus 
märgitud summat tasuma). Lisaks on maksuhalduril õigus saada in-
fot käendaja poolt kolmandate isikute ees võetud varaliste kohustuste 
kohta, juriidilisest isikust käendaja põhikirja ja vajaduse korral ju-

310 Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord, rahandusministri 30.04.2002. a 
määrus nr 60, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 55, 85 ... RT I, 25.05.2012, 29, § 5 lõige 1. 

311 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 122.

312 Ibid, § 123 lõige 1.
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riidilise isiku osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsust käendamise 
kohta313. Käendus vormistatakse tavapäraselt lihtkirjalikult. 

Maksuhalduril on õigus jätta käendaja aktsepteerimata, kui:
1)  käendajal ei ole maksuvõla tagamiseks piisavalt vara;
2)  summa, mille ulatuses tagatis esitatakse, ei ole piisav;
3)  käendaja senise tegevuse, majandusliku seisundi või maine
 põhjal on küllaldane alus kahelda tema antava tagatise usaldus-
 väärsuses.314 

Kui isik ei täida ajatamisotsust ning vaatamata maksuhalduri 
meeldetuletustele ei asuta seda täitma või ei likvideerita graafikust 
mahajäämust, siis ajatamisotsus tühistatakse ning asutakse seda 
sundtäitma. Kui maksuvõlg on tekkinud deklareeritud maksukohus-
tusest, siis on sundtäitmise eelduseks maksuvõla tasumise korralduse 
esitamine koos hoiatusega sundtäitmise algatamise kohta. Kui mak-
suvõlg on tekkinud maksu määramise tõttu ning maksusumma ta-
sumiseks on tehtud enne ajatamisotsust tasumist kohustav haldusakt 
(näiteks maksuotsus), siis võib alustada maksuvõla sundtäitmist ette 
teatamata pärast ajatamisotsuse kehtetuks tunnistamist. Käenduse 
realiseerimiseks ehk nõude pööramiseks käendaja vastu teatatakse 
käendajale käendatava poolt täitmata jäetud kohustustest ning an-
takse käendajale võimalus tasuda maksuvõlg vabatahtlikult. Käenda-
jal on aega käendatud maksusumma tasumiseks üks kuu alates sel-
lest, kui ta sai maksuhalduri sellesisulise teate315. Kui käendaja ei tasu 
käendatud maksusummat, on maksuhalduril õigus pöörduda võla 
sissenõudmiseks hagiga kohtusse.316 Siin on lähtutud põhimõttest, et 
kui maksuhaldur kedagi käendajana aktsepteerib, siis ollakse kind-
lad käendaja poolt maksuvõla tasumises ning kohtusse pöörduda ei 
ole vaja317. Käenduse kui lepingulise vastutuse tsiviilõiguslik iseloom 

313 Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord, rahandusministri 30.04.2002. a 
määrus nr 60, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 55, 85 ... RT I, 25.05.2012, 29, § 5 lõike 2 
punkt 1.

314 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 123 lõige 2.

315 Ibid, § 127 lõige 1.
316 Ibid.
317 Lillemets, K. Maksuvõlgade sissenõudmine maksuhalduri põhikohustusena. Magistri-

töö. Tallinna Tehnikaülikool, 2005, lk 49. 
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tuleneb asjaolust, et maksukorralduse seaduse eelnõu koostamisel 
jõuti seisukohale, et olukorras, kus võib tekkida vaidlusi tsiviilõigus-
like elementide osas (näiteks käenduse kehtivus), on sellise olukorra 
lahendamiseks pädev tsiviilkohus, mitte maksuhaldur. Seejuures on 
käendajal maksusummat tasudes võimalik omakorda pöörduda sis-
senõudega põhivõlgniku (käendatava) poole. Käendajal tekib käen-
datud maksusumma tasumisel regressinõue (käendaja tagasinõue) 
põhivõlgniku vastu. Põhivõlgniku kohustuse täitnud isikule (käen-
dajale) läheb rahuldatud osas üle võlausaldaja nõue põhivõlgniku 
vastu318. Regressinõue on tsiviilõiguslik nõue ja selle sissenõudmine 
toimub hagimenetluse teel. Käendus lõpeb tagatud nõude tasumise-
ga319. 

Üldjuhul ei ole käendus tagatisena maksuhalduri esimene eelis-
tus. Seda eelkõige käenduse küsitava usaldusväärsuse kui ka keeruli-
se realiseeritavuse pärast. Nii näiteks hindab maksuhaldur juriidilise 
isiku käendust pigem formaalseks, sest juriidilise isiku kasumlikku 
kestlikkust on keeruline hinnata. Kui üldjuhul väldib maksuhaldur 
maksuvõla tasumise ajatamisel käendust tagatisena aktsepteerimast, 
siis seda täielikult vältida ei ole siiski õnnestunud. Maksuhaldur on 
näiteks aktsepteerinud füüsilise isiku käendust lisakäendusena äri-
ühingu maksuvõlgade tasumise ajatamisel. See muidugi eeldab, et 
füüsilise isiku majanduslik seisukord on piisav, et vajaduse korral 
tasuda käendatav maksusumma. Sagedased on juhud, kus füüsili-
se isiku kogu vara on panditud kolmandate isikute (näiteks kredii-
diasutuste) nõuete tagamiseks. Maksuvõla ajatamise tagamiseks on 
lubatud kasutada ka kolmandate isikute vara (sh käendust). Samas 
on praktikas olnud juhtumeid, kus äriühingul endal ei ole pakkuda 
maksuvõla tasumise ajatamise tagamiseks mitte mingit tagatist, sh 
kolmandate isikute vara. Seejuures on juhatuse liikmed keeldunud ka 
isiklikust käendusest eri põhjustele viidates. Ühelt poolt on arusaa-
dav ettevõtja soov hoida äri ja eraelu lahus, kuid teisalt jätab see mul-
je, et ettevõtja ei usu ka ise ettevõtte jätkusuutlikkusse. Konkreetses 

318 Võlaõigusseadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 23.03.2015, 74, § 152 
lõige 1. 

319 Ibid, § 153 lõike 1 punkt 1.
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näites toodud ettevõte lõpetas pärast ebaõnnestunud katset maksu-
võlad ajatada oma tegevuse üsna kiirelt pankrotiga. See on näide soo-
vist maksuvõlad formaalselt ajatada, mille peamine eesmärk on saa-
vutada olukord, kus maksuhalduri näol elimineeritakse üks tülikas 
sissenõudja (ajakava kehtimise perioodil maksuvõlga ei sundtäideta).

Tagatiseks võib olla ka maksuhalduri pangakontole maksutud ta-
gatissumma ehk deposiit320. Üldjuhul on deposiit tagatisena kasuta-
tav tollile tagatise esitamise korral. Maksuvõla tasumisel ajatamise 
tagamisel deposiidi kasutamine ei ole majanduslikult otstarbekas. 
Ei ole mõistlik maksuvõla ulatuses tagatissummat deponeerida, kui 
seda saab kasutada maksuvõla koheseks tasumiseks. Samas on de-
posiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissumma kõige 
lihtsamalt tagatisena realiseeritav. Kui maksumaksja ei täida maksu-
võla tasumise ajakava, siis arvestatakse maksuhalduri pangakontole 
makstud tagatissumma tagatava nõude 
täitmata jätmise korral selle katteks321.

Registerpandi või hüpoteegi kor-
ral on nõutav pandilepingu sõlmimine, 
pandi eseme omandiõigust tõendavate 
dokumentide esitamine, juriidilisest 
isikust maksuvõlgnikult vajaduse kor-
ral osanike, nõukogu või üldkoosoleku 
otsus vara pantimise kohta, hüpoteegi 
või ehitise kui vallasasja pantimise kor-
ral pandi eseme kindlustamist tõenda-
vad dokumendid322. 

Hüpoteegi seadmisel võlgniku või 
kolmandate isikute varale eeldatakse, et tegemist on reaalselt eksis-
teeriva likviidse varaga. Kinnisvara väärtuse kindlakstegemiseks on 
vaja tunnustatud kinnisvarabüroo hindamisakt. Üldjuhul lähtutakse 

320 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 122 punkt 2.

321 Ibid, § 127 lõige 2.
322 Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord, rahandusministri 30.04.2002. a 

määrus nr 60, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 55, 85 ... RT I, 25.05.2012, 29, § 5 lõike 2 
punkt 3. 

MÕTISKLEMISEKS
Mati soovib maksuvõ
la tasumise ajatamise 
tagamiseks kasutada 
tagatisena oma iga
päevast sõiduautot 
Bentley Mulsanne. 
Kas maksuhaldur 
aktsepteerib Mati 
pakutud tagatist?
Põhjenda.
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põhimõttest, et hindamisakt ei tohi olla vanem kui kolm kuud. Kui 
kinnisvara hindamisega üldjuhu probleeme ei teki, siis väga spetsiifi-
lise vara hindamisteenust Eestis ei pakutagi (näiteks laevade väärtuse 
hindamine). Maksuhaldur on praktikas aktsepteerinud tagatisena 
ka kommerts panti, kuid võrreldes hüpoteegiga on selle väärtust ras-
ke hinnata ning see põhineb peamiselt maksukohustuslase tahtel ja 
oskusel vara väärtust õiglaselt kajastada. Lisaks on kommertspandi 
realiseerimine suhteliselt keeruline (näiteks müüa miljon paari ühe-
suguse suuruse ja mustriga sokke). Näiteks on tagatisena maksuhal-
durile pakutud potte ja panne, sokke, töökindaid, tööpinke ja busse.

Pant seatakse asjaõigusseaduses323 või kommertspandiseaduses324 
sätestatud korras325. Maksuhalduril on õigus jätta tagatiseks esitatav 
pant aktsepteerimata, kui pandi eseme väärtus ei ole maksuhalduri 
arvates võla tagamiseks piisav või pandi ese ei ole lihtsalt realiseeri-
tav või toob kaasa üleliigseid halduskulusid326. Tagatise suurus peaks 
olema selline, et tagaks nõude ja ka võimaliku sundtäitmise kulude 
suuruse327. Maksuhalduri praktikas lähtutakse põhimõttest, et taga-
tava vara väärtus peaks olema 30% suurem tagatavast maksusum-
mast. Sundtäitmise kulude suurus on sageli vaieldav. Sundtäitmise 
kulu konkreetse protsendina tagatise väärtusest on pigem formaalne 
nõue kui sisuline põhimõte. Samas on maksuhaldurile antud seadu-
sega võimalus hinnata võimalikku sundtäitmise kulude suurust oma 
äranägemise järgi. Seejuures ei ole lubatud määrata ülemäära suurt 
tagatist (see ei tohi ületada tagatava nõude ja võimalike sundtäitmise 
kulude suurust). Hüpoteegi seadmisel eelistab maksuhaldur esimest 
järjekohta, kuid enamasti on tagatiseks pakutav vara juba mingis osas 
hüpoteegiga koormatud ning maksuhaldur peab leppima järgmise 
järjekohaga. Hüpoteegi seadmiseks sõlmitav asjaõigusleping peab 
olema notariaalselt tõestatud328. Seejuures kannab kõik tagatise sead-

323 Asjaõigusseadus, jõustunud 01.12.1993, RT I 1993, 39, 590 ... RT I, 30.06.2015, 41.
324 Kommertspandiseadus, jõustunud 01.01.1997, RT I 1996, 45, 848 ... RT I, 21.06.2014, 31.
325 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 124 lõige 1.
326 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 124.
327 Ibid, § 121.
328 Asjaõigusseadus, jõustunud 01.12.1993, RT I 1993, 39, 590 ... RT I, 30.06.2015, 41, § 326. 
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misega (ka vabastamisega) seotud kulud maksukohustuslane. Kui 
tagatiseks seatud vara ei ole kindlustatud, siis tuleb see kindlustada 
selliselt, et soodustavaks isikuks oleks maksuhaldur konkreetse nõu-
de ulatuses. Kõik pandiga tagatud nõuded, mis on vajalik realiseerida 
nõude katteks, müüb kohtutäitur täitemenetluses329, sest maksuhal-
duril puudub õigus võlgniku vara müüa.

Tagatise nõudmise alamääraks on 64 eurot330. Lisaks ei nõuta ta-
gatist ka riigi-, valla- ja linnaasutuselt331. Võlgnikul on õigus tagatist 
asendada332. Seejuures ei pea võlgnik põhjendama, miks ta soovib ta-
gatist asendada. Tavapäraselt on see seotud tagatiseks seatud kinnistu 
müügiga, aga kindlasti võib olla selleks ka muid põhjuseid. Ka mak-
suhalduril on õigus nõuda tagatise asendamist, kui tagatise väärtus 
on vähenenud ning see ei ole enam piisav maksuvõla tasumise taga-
miseks333. Asendustagatise sobivuse hindamine toimub samadel alus-
tel, mis esmakordsel tagatise esitamisel. Erinevus võib olla tagatise 
ulatuse määramisel, kui maksuvõla summa suurus on vähenenud või 
mingil põhjusel suurenenud (näiteks intressi võrra). Ka asendustaga-
tise puhul on maksuhalduril õigus jätta see aktsepteerimata, kui see 
ei ole võla tagamiseks piisav või usaldusväärne334. Tagatise nõudmise 
korral teeb maksuhaldur maksuvõla tasumise ajatamise otsuse viie 
tööpäeva jooksul tagatise esitamise päevast arvates335 (praktikas siiski 
seadmise päevast).

Tagatis vabastatakse, kui nõue, mille tagamiseks tagatis esitati, 
ei ole tekkinud, see on lõppenud, kehtetuks tunnistatud või tühis-
tatud336. Maksukohustuslase soovil võib jätta tagatise tagastamata 
muude maksuhalduri ees tekkinud või tekkida võivate nõuete taga-
miseks337. Üldjuhul soovivad maksukohustuslased  ajatamisgraafiku 

329 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 127 lõige 3.

330 Ibid, § 120 lõige 2.
331 Ibid, § 120 lõige 3.
332 Ibid, § 125 lõige 1.
333 Ibid, § 125 lõige 2.
334 Ibid, § 125 lõige 3.
335 Ibid, § 112 lõige 3.
336 Ibid, § 126 lõige 1.
337 Ibid, § 126 lõige 4.
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lõppemisel tagatise vabastamist, kuid levinud on ka vastupidine 
praktika ning tagatis jäetakse vabastamata tulevikus tekkida võivate 
nõuete katteks.

Isegi kui seadus annab võimaluse valida kolme eelnimetatud taga-
tise liigi vahel, on maksuhalduril tagatise usaldusväärusest ja likviid-
susest tulenevalt teatavad eelistused. Nii näiteks ei aktsepteeri mak-
suhaldur tagatisena sõidukeid ega hinda küllaldaselt usaldusväärseks 
käendust. Samas võib juhtuda, et tagatis on kombineeritud hüpotee-
gist ja ettevõtte juhi isiklikust käendusest.

Kui maksumaksja ei hoia maksuvõla tasumise ajakava kehtivuse 
ajal maksuvõla tagamiseks pandiga koormatud asja (tagatist) või ei 
esita tagatise väärtuse vähenemise korral asendustagatist, on maksu-
halduril õigus tunnistada maksuvõla tasumise ajatamise otsus kehte-
tuks338. Samas ei meenu lähimineviku praktikast juhtumeid, kus kor-
rektse ajatamisgraafiku täitmise korral pelgalt vaid tagatise väärtuse 
vähenemise tõttu oleks maksuvõla ajatamise otsus tühistatud.

4.4. Ajatamisotsuse tühistamine

Maksuvõla tasumise ajatamise taotlemine, taotluse rahuldamine ning 
ajatamisgraafiku järgi osamaksete tasumine, jooksvate kohustuste 
täitmine ja tagatise väärtuse säilitamine on terviklik ajatamisprot-
sess, mis võib lõppeda nii ajatamisgraafiku täieliku täitmisega kui 
ka selle tühistamisega. Kui maksukohustuslane ei täida maksuvõla 
tasumise ajakava, siis teeb maksuhaldur sellekohase kirjaliku meel-
detuletuse ning annab maksukohustuslase tähtaja maksusumma 
tasumiseks (graafikujärgse mahajäämuse likvideerimiseks). Maksu-
kohustuslane kas likvideerib ajatamisgraafikust mahajäämuse, teeb 
taotluse ajatamisgraafiku muutmiseks või eirab maksuhalduri meel-
detuletust. Sellisel juhul tunnistab maksuhaldur maksuvõla tasumise 
ajatamise otsuse kehtetuks ning alustab maksuvõla sundtäitmist.

338 Ibid, § 113 lõige 1.
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Maksuhalduril on õigus tunnistada maksuvõla ajatamise otsus keh-
tetuks, kui:
1)  maksukohustuslane ei täida maksuvõla tasumise ajakava339;
2)  maksukohustuslane ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaja 
 jooksul jooksvaid makse340;
3)  maksukohustuslane ei hoia maksuvõla tagamiseks pandiga 
 koormatud asja või ei esita tagatise väärtuse vähenemise korral 
 nõuetele vastavat asendustagatist341;
4)  kui kompromiss tühistatakse pankrotiseaduse alusel342 
 (kui ajatamise otsus on tehtud kompromissi tegemiseks);
5)  maksukohustuslase suhtes algatatakse saneerimismenetlus või 
 võlgade ümberkujundamise menetlus343.

MÕTISKLEMISEKS
Äriühingul tekkis viimase viie kuu käibedeklaratsioonide paran
damise tõttu maksuvõlg, mille kohene tasumine käis äriühin
gule üle jõu. Äriühingu seaduslik esindaja tegi maksuhaldurile 
taotluse maksuvõla tasumise ajatamiseks ning esitas nõuete
kohase tagatise. Maksuhaldur rahuldas maksukohustuslase 
taotluse ajatada maksuvõlg 12 kuuks ning maksuvõla tasumise 
ajatamiseks seati tagatis. Maksukohustuslane tasus esimesed 
osamaksed korrektselt, kuid mõne aja pärast jäi ajatamisgraa
fik täitmata, korduvatele meeldetuletustele ei reageeritud ning 
maksukohustuslasega kontakti saada ei õnnestunud. Maksu
haldur võttis vastu otsuse ajatamisgraafik tühistada ning asuda 
nõuet sundtäitma. 
Millised on maksuhalduri võimalused maksuvõlga sundtäita 
ning ajatamisgraafiku tagamiseks seatud tagatist kohe realisee
rida?

Lisaks on maksuhalduril õigus tunnistada kehtetuks intressimää-
ra vähendamine ja arvestada ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt 

339 Ibid.
340 Ibid.
341 Ibid.
342 Ibid, § 113 lõige 2.
343 Ibid, § 113 lõige 3.
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intressi täismääras344. Maksuhaldur võib neid meetmeid rakendada 
valikuliselt või samal ajal. Maksuhaldur teeb ajatamise tühistamiseks 
kirjaliku motiveeritud haldusakti (otsuse). Vähendatud intressimää-
ra tühistamise või tagasiulatuvalt intressi arvestamise otsus jõustub 
selle vastuvõtmise päevast arvates. Kui maksumaksjale on enne aja-
tamisotsust antud vähemalt kord võimalus maksuvõlg vabatahtlikult 
tasuda (kas maksuvõla tasumise korralduse, maksuotsuse või vas-
tutusotsusega) koos hoiatusega sundtäitmise algatamise kohta, võib 
maksuhaldur pärast maksuvõla ajatamise otsuse kehtetuks tunnis-
tamist alustada maksuvõla sundtäitmist kohe maksumaksjat sellest 
ette hoiatamata. Vastupidise olukorra puhul, kui enne ajatamist ei 
ole maksukohustuslasele esitatud haldusakti maksuvõla tasumiseks 
(näiteks kui maksuvõlg on tekkinud deklaratsioonide muutmise, raa-
matupidamisliku eksimuse või jooksva maksukohustuse tulemusel), 
tuleb anda pärast ajatamisotsuse kehtetuks tunnistamist maksuko-
hustuslasele võimalus tasuda maksuvõlg vabatahtlikult. Maksumaks-
jale tuleb esitada haldusakt (korraldus) koos hoiatusega sundtäitmise 
tagajärgede kohta. Kui maksumaksja  ei täida korraldusest tulenevat 
kohustust tasuda maksuvõlg (haldusaktist tulenevalt kas 10 päeva või 
48 tunni jooksul), võib maksuhaldur alustada maksuvõla sundtäit-
mist vastavalt maksukorralduse seaduse 13. peatükile.

Soovituslikku lugemist:
l  Maksu- ja Tolliamet. 2015. Maksuvõla ajatamisest. 
 Eesti Majanduse Teataja 2, lk 30−31. 
l  Pikmets, H. 2009. Maksuvõla ajatamise ja sellega seotud 
 01.01.2009 jõustunud maksukorralduse seaduse muudatused. 
 MaksuMaksja 3.
l  Tolstov, L. 2000. Hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine. 
 Juridica V, lk 288−299.

344 Ibid, § 117.
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Tuletõrjesse teatakse tulekahjust. Pealik ringutab, käib tualetis 
ning longib siis meeskonna poole ja teatab uimaselt: 
 „Mehed, jooge rahulikult kohv ära ja hakkame siis vaikselt 
sättima, maksuamet põleb.”
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5. MAKSUVÕLA SUNDTÄITMINE

Kui maksukohustuslane ei tasu maksuvõlga maksuhalduri korraldu-
ses, maksuotsuses või vastutusotsuses määratud tähtaja jooksul ning 
maksumaksjat on haldusaktis teavitatud maksuvõla tasumata jätmi-
se tagajärgedest, siis alustab maksuhaldur maksuvõlgade sundkorras 
sissenõudmist.

Maksu- ja Tolliamet on kohtutäituri kõrval ainus avalik-õiguslik 
institutsioon, kelle pädevuses on enda hallatavate nõuete sundtäimi-
ne345. Nii võib maksuhaldur sisse nõuda maksuvõlad, enda määratud 
trahvid346, asendustäitmise kulud ja sunniraha ning tõlgi, eksperdi 
ja kolmanda isiku kohustuste täitmisega seotud kulud347. Välistatud 
on kohtumenetlusest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste 
(riiginõuete), sh kassatsioonikautsjoni ja riigilõivu, prokuratuuri la-
henditest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste sissenõud-
mine. Need nõuded nõuab sisse kohtutäitur täitemenetluses. Maksu-
halduril on kohtumenetlusest tulenevate riiginõuete administreeri-
mise õigus.

Maksuvõlgade ja muude rahaliste kohustuste sissenõudmise ins-
titutsioon on loodud maksukorralduse seaduses ühese loogikaga, kus 
maksuhalduri tegevus rahaliste nõuete sissenõudmisel on väga selgelt 

345 Randlane, K. Ühtsema riigivalitsemise suunas: kliendipõhise loogika rakendamise 
võimalused avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmisel. Riigikogu Toimetised 
2012/26, lk 145. 

346 Näiteks maksukorralduse seaduse, tubakaseaduse, alkoholiseaduse, tolliseaduse, vedel-
kütuse seaduse alusel.

347 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 128 lõike 4 punkt 1.
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piiritletud348. Seejuures peab maksuhaldur tegema endast kõik olene-
va, et maksuvõlg sisse nõuda enne, kui see edastatakse täitemenetluse 
jätkamiseks kohtutäiturile349. Eesmärk on kaitsta maksukohustuslast 
kui maksuõigussuhte nõrgemat poolt ning mitte tekitada talle liigseid 
kulutusi (kohtutäituri tasu, kohtutäituri kulu) olukorras, kus maksu-
halduri täitetoimingutega saavutataks tulem maksukohustuslasele 
oluliselt väiksemate kuludega (vaid intressi tasumise kohustus).

5.1. Maksuhalduri täitetoimingud

Maksuvõla ja muude rahaliste kohustuste sissenõudmine toimub 
maksukorralduse seaduse ja täitemenetlust reguleerivates õigusakti-
de alusel. Maksuhalduril on õigus sooritada sarnaselt kohtutäituri-
le esmaseid täitetoiminguid, näiteks arestida võlgniku pangakonto, 
töötasu ning keelata võlgniku registervara käsutamine. Seejuures 
puudub maksuhalduril vara müügi õigus.

Maksuvõla sundtäitmist alustatakse siis, kui maksukohustuslane 
ei tasu maksukohustust vabatahtlikult maksuhalduri poolt haldus-
aktis määratud tähtajaks. Maksuvõla sissenõudmise tervikprotsess 
maksuvõla tekkimisest kuni täitemenetluseni on esitatud joonisel 3.

Maksuhalduril on kohustus maksuvõlg sisse nõuda, sest muidu 
muutuks maksude tasumine vabatahtlikuks ning mõjutaks nega-
tiivselt üldist maksukäitumist. Kui maksumaksja ei täida maksuko-
hustust ega taotle ajatamist ning teda on hoiatatud tasumata jätmise 
tagajärgede eest (hoiatus sundtäitmise algatamise kohta), on maksu-
halduril õigus sooritada järgmisi täitetoiminguid350:
1)  pöörata sissenõue rahalistele õigustele;
2)  keelata vara käsutamine;
3)  seada varale kohtulik hüpoteek;

348 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 128.

349 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 130 lõige 2.

350 Ibid, § 130 lõige 1.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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4)  pöörata sissenõue varalistele õigustele;
5)  blokeerida väärtpaberid.

Enamik eelnimetatud maksuhalduri täitetoiminguid on siiski pi-
gem täitmise tagamise meetmed (v.a sissenõude pööramine rahaliste 
õigustele), sest maksuhalduril ei ole seaduslikku alust pöörata nõuet 
maksumaksja varale. Seetõttu puudub maksuhalduril õigus võlgniku 
vara müüa. Vara müügi õigus on ainult kohtutäituril. Kui täiteme-
netlust jätkab kohtutäitur, jäävad kehtima maksuhalduri kohaldatud 
keelumärked ja arestid351.

JOONIS 3. Maksuvõla sissenõudmise tervikprotsess  
võla tekkimisest tasumiseni

Tasumata maksukohustus  
ehk maksuvõlg

Korraldus maksuvõlgade 
tasumiseks  

(sundtäitmise hoiatusega)

Täitemenetluse algatamine  
(täiteavaldus ja -dokumentide 

esitamine kohtutäiturile  
täitemenetluse jätkamiseks)

Ajatamistaotluse 
esitamine

Käsutamise  
keelumärge  

(registervarale)

Arestist 
vabastamine, 
keelumärgete 
kustutamine

Teavitus (nt sms, 
e-kiri, võlateade)

Maksuhalduri  
täitetoimingud

Tasumine

Rahaliste õiguste 
arest (nt töötasu, 

pangakonto)

351 Ibid, § 130 lõige 2.
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Sissenõude pööramine võlgniku rahalistele õigustele hõlmab 
õigust pöörata sissenõue isiku ettemaksukonto arvestuses olevatele 
summadele, võlgniku pangakontole ja võlgniku töötasule või muu-
dele sissetulekutele. Muudeks sissetulekuteks võivad olla muud ise-
seisvad sissetulekud, nagu näiteks lepingutest tulenevad rahalised 
nõuded, kindlustushüvitised, üür, dividendid352. Seega on maksuhal-
duril õigus haldustäitemenetluse käigus pöörata sissenõue võlgniku 
rahalistele sissetulekutele. Rahaliste õiguste arestimiseks esitatakse 
korraldus võlgniku suhtes kohustatud isikule (näiteks võlgniku töö-
andjale, krediidiasutusele). Pangakontot vaadeldakse täitetoimingute 
sooritamise kontekstis kui kontoomaniku nõuet panga vastu maksta 
ükskõik mis hetkel isikule välja teatud rahasumma353. Võlgniku pan
gakonto arestimiseks teeb maksuhaldur krediidiasutusele korraldu-
se arestida võlgniku pangakonto ja/või võlasumma ülekandmiseks 
maksuhalduri pangakontole maksuvõla summa suuruses354. Maksu-
halduri praktika kohaselt tehakse pangakonto arestimise korraldus 
kõigisse Eestis tegutsevatesse krediidiasutustesse. Erinevalt kohtu-
täiturite praktikast355 (kohtutäiturid teevad korralduse pangakonto 
arestimiseks ja võlasumma ülekandmiseks kõikidesse pankadesse 
samal ajal) tehakse võlasumma ülekandmise korraldus vaid sin-
na krediidiasutusse, kus maksuhalduri andmetel toimuvad võlg-
lase igapäevased rahalised toimingud. Kui teha võlgniku kõikidele 
krediidiasutustele korraldus võlasumma koheseks ülekandmiseks 
maksuhalduri pangakontole, võib tekkida olukord, kus nõue rahul-
datakse kahe- või kolmekordselt. Võlglase pangakonto arestimisel 
edastab krediidiasutus maksuhaldurile lisaks korralduse vastuvõt-
mise andmetele (korralduse vastuvõtmise ja pangakonto arestimise 

352 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 130 lõike 1 punkt 3.

353 Alekand. A. Täitemenetlusõigus. Tallinn: Juura, 2010, lk 111.
354 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 131 lõige 1.
355 Menetluse efektiivsusest tulenevalt arestivad kohtutäiturid samas suuruses nõude 

kõigis pankades. Paralleelne arestimine võib kaasa tuua võlasummast suurema summa 
laekumise, mis tähendab, et kohtutäitur peab enamsaadu tagastama.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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aeg, vastuvõtnud  töötaja andmed) ka 
pangakonto jäägi arestimise hetkel356. 
Krediidiasutus teavitab maksuhaldurit 
ka sellest, kui võlgnikul ei ole panga-
kontot selles konkreetses krediidiasu-
tuses. Vastavalt krediidiasutusest saa-
dud infole on maksuhalduril võimalik 
pangakonto arestimise ulatust muuta 
(aresti täiendamine ülekandmise kor-
raldusega). Seejuures ei tule võlgnikku 
pangakonto arestimisest teavitada (teda 
on juba enne hoiatatud haldusakti täit-
mata jätmise tagajärgedest).

Krediidiasutus on kohustatud mak-
suhalduri korralduse maksukohus-
tuslase pangakonto arestimise kohta 
viivitamatult täitma357. Kui pangakon-
tol olev rahasumma on maksuhalduri 
korralduses esitatud nõudest väiksem, 
jääb pangakonto seniks arestituks, kuni 
maksuvõlg saab kogu ulatuses tasutud. 
Kui maksuvõla tasumine toimub aresti-
tud pangakonto kaudu, siis ei tee mak-
suhaldur eraldi korraldust pangakonto 
arestist vabastamiseks, vaid krediidi-
asutus vabastab selle iseseisvalt, kui 
maksuhalduri nõue on täidetud kogu 
ulatuses. Arestitud pangakontolt võib 
teha ülekandeid vaid maksuhalduri loal358 (üldjuhul vaid maksuhal-
duri pangakontole nõude katteks). Nii ei ole arestitud pangakonto 
kaudu võlgnikul võimalik teenindada ka krediidiasutuse enda antud 
laene ja muid rahalisi kohutusi (näiteks pangakaardi hooldustasu). 

356 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 131 lõige 6.

357 Ibid, § 131 lõige 2.
358 Ibid, § 131 lõige 4.

MÕTISKLEMISEKS
Füüsilise isiku panga
konto arestimisel 
peab jääma aresti alt 
vabaks iga kuu ühe 
kuupalga alammää
ra suurune summa 
võlgniku enda ja iga 
tema ülalpeetava 
perekonnaliikme 
kohta. Mati perekond 
koosneb järgneva
test liikmetest: töötu 
elukaaslane, nende 
kaks eelkooliealist 
poega, elukaaslase 
teismeline tütar ja 
Mati töövõimetu ema. 
Lisaks maksab Mati 
elatist oma eelmisest 
abielust sündinud 
ülikoolis esimesel 
kursusel õppivale 
tütrele.
Kui suur summa 
peab Mati pangakon
to arestimisel jääma 
aresti alt vabaks?
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Kui maksuvõlg tasutakse maksuhaldurile kolmanda isiku konto kau-
du, siis on vajalik pangakonto avamiseks maksuhalduri korraldus. 
Maksuhaldur teeb korralduse pangakonto aresti alt vabastamiseks 
kolme tööpäeva jooksul maksuvõla tasumisest359.

Lisaks on krediidiasutusel keelatud avada pangakontot maksu-
kohustuslasele, kelle pangakonto on maksuhalduri nõudmisel ares-
titud360. Praktikas aga uue pangakonto avamise keelu põhimõte ei 
toimi, sest krediidiasutusel puudub selleks tehniline valmisolek. 
Seetõttu teeb maksuhaldur krediidiasutustele aeg-ajalt järelepärimisi 
võlgniku pangakontode kohta kuni võla täieliku tasumiseni.

Füüsilise isiku pangakonto arestimisel on seadusandja näinud 
ette võrreldes juriidilise isikuga teatavad erisused. Füüsilise isiku 
pangakonto arestimisel peab võlgnikule jätma kasutada osa tema 
sissetulekust. Nii peab jääma aresti alt vabaks iga kuu ühe kuupalga 
alammäära suurune summa võlgniku enda ja iga tema ülalpeetava 
perekonnaliikme kohta361. Kuutasu alammäär täiskohaga töötamise 
puhul on 2015. aastal 390 eurot362. Näiteks kui maksukohustusla-
sel on viis last, siis peab talle jääma kasutada iga kuu 6×390 eurot 
(palga alammäära suurune summa 2015. aastal) ehk arestimisele ei 
kuulu 2340 eurot kuus. Kohtutäituri menetluses ei kuulu arestimisele 
võlgniku ühe kuu alampalgale vastav summa ja iga tema ülalpeetava 
kohta 1/3 alampalgast363. Seejuures on võlgnikul kohustus tõendada 
ülalpeetavate olemasolu364, mille alusel saab maksuhaldur vajaduse 
korral korraldust muuta. Maksuhaldur lähtub krediidiasutusele kor-
ralduse andmisel temale teadaolevatest andmetest (näiteks info rah-
vastikuregistri andmete põhjal). Kui maksumaksja esitab maksuhal-
durile pärast korralduse esitamist muud andmed ülalpeetavate arvu 
kohta, siis uute andmete alusel muudetakse korraldust. Seejuures ei 

359 Ibid.
360 Ibid, § 131 lõige 5.
361 Ibid, § 131 lõige 1.
362 Töötasu alammäära kehtestamine, Vabariigi Valitsuse 28.11.2013. a määrus nr 166, 

jõustunud 01.01.2014, RT I, 03.12.2013, 4, § 1 lõige 2.
363 Täitemenetluse seadustik, jõustunud 01.01.2006, RT I 2005, 27, 198 ... RT I, 05.03.2015, 

6, § 132 lõige 2.
364 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 131 lõige 3.
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saa võlgnik nõuda mittearestitava osa tagamist igal temale kuuluval 
pangakontol, vaid kõigi kontode peale kokku.

Kuna isikul ei ole kohustust saada töötasu või muud sissetulekut 
oma isiklikule pangakontole, siis võib juhtuda, et pangakonto aresti-
mine võib jääda tulemuseta. Seega tuleks arestida võlgniku sissetulek 
enne seda, kui see kantakse kellegi pangakontole. Üheks selliseks või-
maluseks on töötasu arestimine. See puudutab vaid füüsilise isiku 
maksuvõlgade sundtäitmist. Praktika on näidanud, et võlglase töö-
tasu arestimine ehk rahalise õiguse arestimine selle tekkimise hetkel 
on pangakonto arestimisest märkimisväärselt tulemuslikum. Töö-
tasu arestimisel esitatakse korraldus täitmiseks kohustatud isikule 
(tööandjale). Vaatamata töötasu arestimise tulemuslikkusele näitab 
praktika, et sagedasti ei saa võlgnik pärast töötasu arestimist enam 
sissetulekut samalt asutuselt. Siin on kaks võimalust: kas võlgnikuga 
on töösuhe lõpetatud või töötab ta edasi ametliku töötasuta.

Vara käsutamise keelamine hõlmab nii vara võõrandamist kui 
ka asjaõiguslikku koormamist, mis välistab vara müümise ja koor-
mamise hüpoteegiga kolmanda isiku kasuks. Vara käsutamise kee-
lamise eesmärk on eelkõige takistada vara väärtuse vähendamist, et 
tagada nõude võimalik täitmine. Vara koormamine keelumärkega on 
siiski näilik ega tähenda kohe seda, et maksuhaldur edastab nõude 
viivitamatult kohtutäiturile ja kohtutäitur omakorda hakkab seda 
vara kohe müüma. Kui võlgnik tasub haldustäitemenetluse käigus 
maksunõude, siis keelumärked varalt kustutatakse. Maksuhaldur 
võib taotleda keelumärke kandmist võlgniku kinnistule kinnistus-
raamatusse ja muudesse vararegistritesse, nagu näiteks ehitisregister, 
liiklusregister, laevakinnitusraamat, tsiviilõhusõidukite register365. 
Lisaks on maksuhalduril õigus seada kohtulik hüpoteek võlgniku 
registervarale366. Kohtulikku hüpoteeki kasutatakse täitmist tagava 
toiminguna (eelarest) enne rahalise nõude või kohustuse määramist, 
kui kontrolli käigus tekib põhjendatud kahtlus, et pärast kohustuse 
määramist võib selle sundtäitmine maksukohustuslase tegevuse tõt-

365 Ibid, § 130 lõike 1 punkt 1.
366 Ibid, § 130 lõike 1 punkt 2.
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tu osutuda võimatuks367 (loe täitmist tagavate toimingute sooritami-
sest enne rahalise nõude või kohustuse määramist ptk 5.2).

Maksuhaldur on õigus arestida muud varalised õigused, millele 
ei saa rahalist sissenõuet pöörata368. Maksuhalduril on õigus aresti-
da nii kohustuslikule registreerimisele kuuluvad varalised õigused 
kui ka registreerimisele mittekuuluvad varalised õigused369. Kohus-
tuslikule registreerimisele kuuluvad varalised õigused võivad olla 
näiteks kaubamärgid, hüpoteegid ja asjaõiguslikud kasutusõigused. 
Registreerimisele mittekuuluvad varalised õigused on näiteks oman-
diõiguse üleandmise nõudeõigus, pärandi vastuvõtmise õigus, pan-
diõigus, väljaostu õigus ja kasutusõigus. 

Maksuhalduril on õigus blokeerida võlgniku väärtpaberid või 
väärtpaberikonto370. Väärpaberite või väärtpaberikonto blokeeri-
mine toimub vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seadusele371. 
Kui maksuhalduri täitetoimingud luhtuvad, nõue ei ole täies mahus 
täidetud või on vajalik võlgniku vara realiseerida, on maksuhaldu-
ril õigus pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse jätkamiseks372. 
Täitetoimingute luhtumine võib seisneda selles, et võlgnikul puudu-
vad sissetulekud, samas on tal aga vara, mida saaks täitemenetluses 
võlgade katteks realiseerida. Kui täitemenetlust jätkab kohtutäitur, 
edastatakse täitmisavaldus koos täitmisdokumendiga kohtutäituri-
le373. Täitedokumendiks on maksunõuete puhul üldjuhul haldusakt 
või trahviotsus. Maksuhaldur ei või põhjendamatult viivitada kohtu-
täituri poole pöördumisega, vaid peab tegema seda viivitamatult, kui 
mõistliku aja jooksul ei ole maksuhalduril õnnestunud nõuet täita374. 

367 Ibid, § 136¹ lõige 1.
368 Ibid, § 130 lõike 1 punkt 4.
369 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 130.
370 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 130 lõike 1 punkt 5.
371 Eesti väärtpaberite keskregistri seadus, jõustunud 01.01.2001, RT I 2000, 57, 373 ... RT I, 

23.12.2014, 25, § 17. 
372 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 130 lõige 2.
373 Täitemenetluse seadustik, jõustunud 01.01.2006, RT I 2005, 27, 198 ... RT I, 05.03.2015, 

6, § 23.
374 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 130 lõige 2.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika


MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

108

Maksuhalduri praktikas pöördutakse 
kohtutäituri poole siis, kui kahe kuni 
kolme kuu jooksul ei ole maksukohus-
tuslane näidanud tahet võlgasid likvi-
deerida (sh avaldanud soovi maksu-
võlad ajatada) või ei ole maksuhalduri 
suutnud tasumata kohustust sisse nõu-
da (näiteks puudub isikul sissetulek, 
millele sissenõuet pöörata, samas on tal 
vara, mille võõrandamisel saaks võla-
nõude tasuda). 

Maksuhalduril on õigus sundtäitmi-
sest loobuda, kui see ei anna eeldatavasti tulemust375. Seda näiteks 
siis, kui sundtäitmisega seotud kulud ületavad sissenõutava summa 
või summa sissenõudmine on maksukohustuslase maksejõuetuse 
tõttu lootusetu. See ei tähenda, et maksuvõlg sellega lõppeks. Samas 
ei ole maksuhalduril kohustust esitada täitemenetluse jätkamiseks 
tühje nõudeid (näiteks ei ole võlgnikul sissetulekut ega vara, mida 
realiseerida). Iga nõude edastamisel täitemenetlusse analüüsib mak-
suhaldur selle nõude sissenõudmise võimalikkust maksuhalduri kä-
sutuses olevate andmete alusel (näiteks info krediidiasutustelt, tööta-
mise registrist, vararegistritest).

Sarnaselt täitemenetluse jätkamisele kohtutäituri poolt on võlg-
niku kaitseks seatud ka pankrotiavalduse esitamise piirang. Mak-
suhaldur võib esitada avalduse maksukohustuslase pankroti välja-
kuulutamiseks alles pärast seda, kui maksuhalduri või kohtutäituri 
sooritatud täitetoimingute tulemusel ei ole õnnestunud maksuvõlga 
sisse nõuda376. Seega on maksuhalduril kohustus kasutada talle sea-
dusega antud volitust maksuvõla sissenõudmiseks ja täitetoimin-
gute sooritamiseks. Seadusandja sõnul ei ole kohtute koormamine 
asjatute avaldustega otstarbekas, kui asutusel endal on pädevus võla 
sissenõudmiseks. Samas olukorras, kus maksuhalduri poolt pank-

375 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 128 lõige 8.

376 Ibid, § 133 lõige 3.
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rotiavalduse esitamine eeldab täitetoimingute luhtumist, on mak-
suhaldur võrreldes teiste võlausaldajatega ebasoodsamas olukorras. 
Teised võlausaldajad võivad teatud juhtudel esitada pankrotiavalduse 
sõltumata sellest, kas nende nõue on muutunud sissenõutavaks või 
mitte377. Maksuhaldur seda teha ei saa. Samas on maksuhalduril õi-
gus sooritada sundtäitmise toiminguid, teistel võlausaldajatel see pä-
devus puudub.

Üldjuhul on tasumata rahaliste riiginõuete viimane menetleja 
kohtutäitur. Kui isik jätab kohustuse tähtpäevaks tasumata, sundtäi-
dab selle täiteavalduse ja täitedokumendi alusel kohtutäitur. Eran-
diks on maksuhalduri nõuded, mille maksuhaldur sundtäidab hal-
dustäitemenetluses. Alles siis, kui maksuhalduri täitetoimingud ei 
ole tulemuslikud, edastatakse võlanõue täitemenetluse jätkamiseks 
kohtutäiturile.

5.2. Täitetoimingute sooritamine enne rahalise 
nõude või kohustuse määramist

Täitetoimingute sooritamise enne maksukohustuse määramist, hal-
dusakti jõustumist ning maksu tasumise tähtpäeva saabumist on tin-
ginud praktiline vajadus tagada maksukohustuslase vara säilimine 
ka pärast kontrolli- või vastusmenetluse lõppemist. Varasema prak-
tika puhul olid üsna sagedased juhtumid, kus kontrollimenetluse 
lõppedes olid äriühingud varatud ning maksusumma sissenõudmine 
sellest tulenevalt lootusetu. Kui varem oli täitmist tagavaks toimin-
guks vaid võlgniku registervarale kohtuliku hüpoteegi seadmine, siis 
alates 01.01.2011 laienes see ka rahalistele nõuetele ja varalistele õi-
gustele378. Muudatusi on põhjendatud eelkõige vajadusega vähendada 
täitmist tagavate toimingute laiendamise kaudu võimalikke mak-
supettusi. Täitmist tagavate toimingute laiendamine (sissenõude 

377 Pankrotiseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 17, 95 ... RT I, 21.06.2014, 20, § 10 
lõige 3.

378 Ibid, § 130 lõike 1 punktidega 1−5 sätestatud täitetoimingutele. 
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 pööramine rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele) on vajalik 
eelkõige äriühingute puhul, millel puudub registervara. Selliste ette-
võtete maksukohustuse täitmise tagamiseks on ainus võimalus sisse-
nõude pööramine maksukohustuslase rahalistele nõuetele ja varalis-
tele õigustele.

Täitetoimingu sooritamine enne rahalise kohustuse määramist 
on võimalik juhul, kui maksuhalduril tekib maksumenetluses käi-
gus põhjendatud kahtlus, et pärast maksuotsuse või vastutusotsuse 
jõustumist võib selle sundtäitmine maksukohustuslase tegevuse tõt-
tu osutuda oluliselt raskemaks või võimatuks379. Täitmist tagavate 
toimingute rakendamine (eelarest) toimub vaid halduskohtu loal. 
Kohtu kaasamine välistab maksuhalduri omavoli täitmist tagavate 
toimingute kohaldamisel.

Halduskohtule esitatakse motiveeritud taotlus täitmist tagava-
te toimingute sooritamiseks. Täitmist tagavateks toiminguteks on 
maksuhalduri tavapärased täitetoimingud380 (näiteks rahaliste ja va-
raliste nõuete arest, vara käsutamise keelamine, kohtulik hüpoteek). 
Maksuhalduri taotluses halduskohtule täitetoimingute sooritamiseks 
enne rahalise nõude või kohustuse määramist peab olema esitatud 
põhjendus, millest nähtub määratava maksukohustuse sissenõudmi-
se oluline raskenemine või lootusetus, võimaliku tekkiva maksuko-
hustuse suurus, andmed tagatise kohta, mille esitamisel lõpetab mak-
suhaldur täitetoimingud ja üks või mitu kohaldatavat täitetoimingut 
ning põhjendus, miks maksuhaldur peab valitud toimingu tegemist 
vajalikuks381. Maksuhaldur peab põhjendama eelaresti kohaldamise 
vajadust ning tooma välja selle kohaldamise ulatuse nii ajalises kui 
ka rahalises väärtuses. Täitetoimingute kohaldamine toimub vaid 
kohtu loal, sest eelarest on maksumaksja õigusi riivav ning nii välis-
tatakse täitevvõimu omavoli ja tagatakse maksuhalduri otsuste sõl-
tumatu kontroll. Kohtul on diskretsioon otsustamaks, millised täite-
toimingud on vajalikud konkreetses asjas võimaliku tekkiva nõude 

379 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 136¹ lõige 1.

380 Ibid, § 130 lõike 1 punktid 1−5.
381 Ibid, § 136¹ lõige 2.
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tagamiseks. Seejuures on maksukohustuslasel õigus täitetoimingud 
vaidlustada.

Lisaks eeltoodule on maksuhalduril õigus taotleda kohtult lu-
ba pöörduda täitetoimingute sooritamiseks kohtutäituri poole, kui 
täitmist tagavate toimingute382 sooritamine ei ole võimalik või see 
ei oleks suure tõenäosusega tulemuslik383. Kohtutäituri kaasamine 
täitmist tagavate toimingute sooritamisse on tingitud asjaolust, et 
maksuhalduril ei ole õigust pöörata sissenõuet vallasvarale. Sellega 
antakse kohtu loal maksuhaldurile võimalus kohtutäituri vahendusel 
arestida sellist vara, mida registritesse ei kanta. Nii on vajalik kohtu-
täituri kaasamine näiteks kütuse arestimisel. Seejuures on kohtutäi-
turi kaasamine võimalik vaid erandkorras, kui maksukohustuslasel 
puudub võimalikku nõuet tagavas suuruses registervara ning sisse-
nõude pööramine rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele ei anna 
tõenäoliselt tulemust.

Maksukohustuslasel on võimalik lõpetada täitetoimingud, kui 
ta esitab maksuhaldurile tagatise võimaliku rahalise nõude või ko-
hustuse tasumise tagamiseks (loe tagatiste liikidest ja tagatisele esi-
tatavatest nõuetest ptk 4.3). Kui tagatis vastab maksuhalduri esitatud 
kriteeriumitele (usaldusväärsus, likviidsus) ning selle väärtus katab 
tekkiva maksukohustuse suuruse ja sundtäitmise kulud, lõpetab 
maksuhaldur täitetoimingud.

5.3. Tagastusnõude arestimine

Tagastusnõue on isiku õigus saada tagasi seaduses ettenähtust roh-
kem makstud enammakse (näiteks maksusumma, intress, sunnira-
ha, menetluskulud). Ettemaksukontol asuv summa kuulub maksuko-
hustuslasele vaatamata sellele, et selle valdamisele ja kasutamisele on 
seatud kuni selle tagastamiseni piirangud.

 

382 Ibid, § 130 lõike 1 punktis 1−5 sätestatud toimingud.
383 Ibid, § 136¹ lõige 1¹.
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Kuni enammakse tagastamiseni on isikul tagasinõudeõigus. Seejuu-
res saab tagastusnõuet arestida ja sellele võib täitemenetluse käigus 
pöörata sissenõuet nagu rahalisele nõudele384. Lisaks võib tagastus-
nõudele seada pandi385. Kui maksukohustuslasel on teisi võlausalda-
jaid, kes on pöördunud võla sissenõudmiseks täituri poole, on võima-
lik nende nõuded rahuldada maksuhalduri poolt maksukohustusla-
sele tagastamisele kuuluva summa arvelt. Seega kui isikul on näiteks 
tasumata liiklustrahv ning see on sundtäitmisel kohtutäituri täiteme-
netluses, siis on võimalik seda tasuda isiku esitatud tuludeklaratsioo-
ni alusel tekkida võiva (tekkinud) või muu enammakse arvelt. Selleks 
esitab kohtutäitur maksuhaldurile taotluse tagastusnõude arestimi-
seks ning tagastusnõudele pööratakse sissenõue nagu igale muule 
rahalisele kohustusele. Seejuures ei arvestata ülalpeetavate arvu või 
muude kitsendavate kriteeriumitega (näiteks pangakonto arestimi-
se puhul ei kuulu arestimisele igakuiselt palga alammäära suurune 
summa). Kui abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni ning ühel 
neist on tasumata rahaline nõue kohtutäituri menetluses, siis pööra-
takse sissenõue tekkivale tagastusnõudele solidaarselt.

Tagastusnõude pantimine või arestimine ei tähenda aga seda, et 
maksuhalduril on kohustus summa kindlasti tagastada. Maksuhal-
duril on õigus tasaarvestada enammakse tekkimisel maksukohus-
tuslase maksuvõlg, v.a juhul, kui on tegemist lapse elatisnõudega386. 
Seejuures eristatakse lapse ülalpidamiseks väljamõistetud elatist 
teistest elatise liikidest. Vaid lapse elatisnõudel on eelisjärjekord, sh 
maksuhalduri enda nõuete suhtes. Seega tasaarveldatakse esmalt lap-
se elatisnõue tekkida võiva või tekkinud enammaksega, seejärel ta-
saarveldatakse maksunõuded, seejärel muud täitemenetluses olevad 
nõuded ning ülejäänud tagastamisele kuuluv summa tagastatakse 
isikule. Lapse elatisnõude eelistäitmise eesmärk on tõhusam elatis-
nõuete täitmine. Sellega välistatakse lapse elatisnõude katteks ares-
titud tagastusnõude tasaarvestamine muude tasumisele kuuluvate 
rahaliste kohustustega.

384 Ibid, § 34 lõige 1.
385 Ibid, § 34 lõige 2.
386 Ibid, § 34 lõiked 4 ja 5.
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Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel tekkivate maksutagastus-
nõuete tasaarvestamine maksuvõla ja muude rahaliste kohustustega 
vähendab statistiliselt eelkõige füüsilisest isikust võlglaste arvu ja 
vähem võlasummat tervikuna. Maksuhalduril on õigus enammakse 
tasaarvestada maksukohustuslase maksuvõlgadega ja muude maksu-
halduri hallatavate rahaliste kohustustega, sh kohtumenetlusest tu-
lenevate riiginõuetega. Kui maksumaksjal on ka teisi võlausaldajaid 
peale maksuhalduri, kes on pöördunud võla sissenõudmiseks koh-
tutäituri poole, siis on võimalik ka nende nõuete rahuldamine mak-
suhalduri poolt maksukohustuslasele tagastamisele kuuluva summa 
arvelt.

5.4. Sissenõudmine rahvusvahelise ametiabi korras

Tulenevalt üleilmastuvast maailmast ja inimeste vabast liikumisest 
on üha enam vaja nõuda tasumata rahalisi nõudeid piiriüleselt. Nii 
on Maksu- ja Tolliametil õigus rahvusvahelist ametiabi osutada ja 
ka ise abi taotleda Euroopa Liidu liikmesriikidelt ja riikidelt, kelle-
ga Eestil kehtib vastav välisleping387. Tulu- ja kapitalimaksudega to-
peltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise 
lepingud388 sisaldavad nii teabevahetust rahvusvahelise ametiabi kor-
ras kui ka abi osutamist maksude kogumisel ja maksuvõlgade sisse-
nõudmisel.

Üldjuhul puudub välislepingutes selge regulatsioon, kuidas toi-
mub teises riigis tekkinud maksunõuete sissenõudmine. Välislepin-
gutes sätestatakse, et lepinguosalise riigi maksunõue, mis on teise le-
pinguosalise riigi poolt maksukogumisena aktsepteeritud, kogutakse 
teises riigis vastavalt seal kehtivatele regulatsioonidele nii nagu need 
oleksid tema enda maksud. Näiteks kui Norra maksuhaldur esitab 
Eesti riigile abipalve maksuvõla sissenõudmiseks, siis nõutakse see 

387 Ibid, § 51¹ lõige 1.
388 Rahandusministeerium. Topeltmaksustamise vältimise lepingud. Arvutivõrgus kätte-

saadav: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika?id=81502, 29.06.2015.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika?id=81502
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sisse Eestis kehtiva maksukorralduse seaduse ja täitemenetlust regu-
leerivate õigusaktide kohaselt. Kui Eesti esitab Soomele maksukogu-
mise palve, siis nõutakse Eestis tasumata maksukohustus sisse Soo-
mes kehtivate regulatsioonide kohaselt.

Välisriigi nõude sissenõudmise aluseks on pädeva asutuse389 taot-
lus, mis on aluseks Eestis elavalt või asuvalt või Eestis vara omavalt 
maksukohustuslaselt maksuvõlg sisse nõuda. Välisriigi nõue nõutak-
se sisse ja täitetoimingud sooritatakse tavapärase maksuvõlaga sama-
del alustel. Rahvusvahelise ametiabi korras maksuvõla sissenõudmi-
sel on maksuhalduril õigus kasutada maksukorralduse seaduse 13. 
peatükis sätestatud volitusi390. Seega on maksuhalduril õigus välis-
riigile sissenõudmisabi osutades sooritada maksukorralduse seaduse 
§-s 130 sätestatud toiminguid: taotleda võlgniku varale käsutamise 
keelumärke kandmist (näiteks kinnistule, sõidukile, laevale, ehitise-
le), anda korraldus väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimi-
seks, taotleda hüpoteegi seadmist kinnisasjale või laevakinnistus-
raamatusse kantud laevale või tsiviilõhusõidukite registrisse kantud 
õhusõidukile, pöörata sissenõue rahalistele nõuetele ja varalistele õi-
gustele, sh arestida võlgniku pangakonto või kanda tema pangakon-
tolt raha üle maksuhalduri pangakontole võlasumma suuruses, ning 
pöörduda võla sissenõudmiseks kohtutäituri poole. Seejuures on lu-
batud ka täitmist tagavate toimingute sooritamine (täitetoimingute 
sooritamine enne maksukohustuse määramist).

Välisriigi nõude sissenõudmine toimub välisriigi pädeva asutuse 
esitatud sissenõudmistaotluse ja ühtse juriidilise dokumendi alu-
sel391. Ühtne juriidiline dokument on koostatud välisriigi täitedoku-
mendi alusel (kõikidele riikidele kehtib ühtne juriidilise dokumendi 
vorm) ning selles on kajastatud täitedokumendi sisu. Ühtne juriidili-
ne dokument sisaldab andmeid nõude kohta, isiku identifitseerimist 
võimaldavaid andmeid ja välisriigi pädeva asutuse andmeid392. Üht-

389 Pädevaks asutuseks võib olla välisriigi, selle kohaliku omavalitsuse või muu haldus-
üksuse kogutavate maksude sissenõudmiseks.

390 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 514 lõige 3.

391 Ibid, § 514 lõige 4.
392 Ibid, § 514 lõige 5.
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ne juriidiline dokument lubab nõude täitmisele pööramist taotluse 
saanud riigis. Maksuhaldur toimetab võlgnikule kätte nii maksuvõla 
tasumise korralduse kui ka ühtse juriidilise dokumendi393. Täite-
dokument tuleb võlgnikule teatavaks teha eesti keeles394.

Kuna ühtne juriidiline dokument koostatakse välisriigis, siis tuleb 
võlgnikul sellega mittenõustumisel esitada vaie või kaebus välisrii-
gi pädevale asutusele, selle info saamisel sundtäitmine peatatakse395. 
Võlgnik on kohustatud välisriigi nõudest tuleneva rahalise kohustuse 
tasuma Maksu- ja Tolliameti kontole. 

Maksu- ja Tolliamet võib keelduda sissenõudmisest rahvusvahe-
lise ametiabi korras, kui sissenõudmistaotluses olevate nõuete ko-
gusumma jääb alla 1500 euro396.

5.5. Sundtäitmise aegumine

Õiguskindluse põhimõttest tulenevalt on maksuõigussuhtest tekki-
vate rahaliste kohustuste puhul ette nähtud aegumine. Aegumistäht-
aja möödumisel on kohustatud isikul õigus keelduda oma kohustuse 
täitmisest397. Maksuõiguses eristatakse nelja liiki aegumist: maksu 
määramise aegumine, intressi arvestamise aegumine, sundtäitmise 
aegumine ning tagastusnõude esitamise ja täitmise aegumine. Sund-
täitmise aegumine annab maksukohustuslasele kindlustunde, et 
mingist ajahetkest alates ei pea maksukohustuslane oma kohustusi 
tasuma ning maksuhalduril ei ole võimalik neid sisse nõuda. Seega 
pärast maksuvõla sundtäitmise aegumistähtaja möödumist ei ole 
enam võimalik nõuet sundtäita (näiteks arestida võlgniku sissetule-
kut, keelata käsutada registervara).

393 Ibid, § 514 lõige 6.
394 Tulenevalt MKS § 47 lõikest 1, mille kohaselt maksuhalduri ja maksukohustuslase 

vaheline suhtlemine toimub eesti keeles, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti. 
395 Ibid, § 514 lõiked 7 ja 9.
396 Ibid, § 51¹ lõike 5 punkt 4.
397 Tsiviilseadustiku üldosa seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 35, 216 … RT I, 

12.03.2015, 105, § 142 lõige 1. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/95221
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Maksuvõlgade sundtäitmine aegub viie aastaga398. Maksuvõlg on 
maksukohustuslase poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusum-
ma, tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress 
ning tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt 
arvestatud intress399. Seega hõlmab viieaastane sundtäitmise tähtaeg 
nii põhivõla kui ka intressi sundtäitmist400. Sundtäitmine eeldab, et 
maksuvõlg on tekkinud deklaratsiooni, maksuotsuse, vastutusotsu-
se või maksuteate alusel. Kui maksukohustus on tekkinud deklarat-
siooni või maksuteate alusel, siis sissenõutava maksusumma sund-
täitmise aegumistähtaega hakatakse arvestama kohustuse täitmise 
tähtpäeva saabumise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist401. Kui mak-
suvõlg on tekkinud kohustava haldusakti, kas siis maksuotsuse või 
vastutusotsuse alusel, hakatakse aegumistähtaega arvestama mak-
suotsuse või vastutusotsuse kättetoimetamise aastale järgneva aasta 
1. jaanuarist402. Üldjuhul (kui ei esine sundtäitmise aegumise katke-
mise asjaolusid) loetakse maksuvõlg aegunuks, kui maksukohustuse 
tekkimisele järgnevast aastast viie aasta jooksul ei ole maksuvõlga 
õnnestunud sisse nõuda. Kui maksuvõla sundtäitmine on aegunud, 
siis tuleb sundtäitmise toimingud lõ-
petada (näiteks pangakontod arestist 
vabastada).

Maksuvõla sundtäitmise aegumine 
katkeb kohtutäituri täitemenetluses, 
maksukohustuslase pankroti väljakuu-
lutamisel, haldusakti täitmise peatami-
sel (loe haldusakti täitmise peatamisest 
ja esialgsest õiguskaitsest ptk 2.1), sa-

398 MKS § 132, kuni 31.12.2014 oli maksuvõla sundtäitmise aegumistähtaeg seitse aastat 
ning iga maksuhalduri sundtäitmise toiming katkestas aegumise, mistõttu oli mak-
suvõla sundtäitmise aegumise tähtaeg põhjendamatult pikk või isegi aegumatu. Mak-
suhalduri praktika on aga näidanud, et menetlusökonoomika põhimõttest tulenevalt 
ei ole üle viieaastaste maksuvõlgadega otstarbekas tegeleda, sest nende laekumine on 
enamasti ebatõenäoline. 

399 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 32.

400 Ibid, § 132 lõiked 1 ja 3.
401 Ibid, § 132 lõige 1.
402 Ibid, § 132 lõige 2.

MÕTISKLEMISEKS
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Nimeta erand, millal 
see on võimalik.
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neerimismääruse jõustumisel või võlgade ümberkujundamise aval-
duse menetlusse võtmise määruse jõustumisel403. Aegumise katkemi-
ne pikendab ajaliselt maksuhalduri võimalusi maksuvõlg sisse nõuda. 
Aegumise katkemise regulatsiooni eesmärk on anda maksuhaldurile 
lisaaega menetluse läbiviimiseks, kui leidub asjaolusid, mis menetlu-
se läbiviimist takistavad404. Kui maksuvõla kohta ei ole vaidlusi ning 
maksuvõlga nõuab sisse maksuhaldur tavapärast haldussundi kasu-
tades, aegub maksuvõlg viie aastaga.

Aegumise katkemisel (eeltoodud põhjustel) hakatakse arvestama 
uue sundtäitmise aegumistähtaja kulgemist tähtaja katkemise aluse 
äralangemise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist405. Näiteks kui koh-
tutäitur lõpetab täitemenetluse sissenõudja avalduse alusel (näiteks 
on ta leppinud võlgnikuga kokku mingis muus tasumisviisis), haka-
takse sundtäitmise aegumistähtaja kulgemist arvestama täitemenet-
luse lõpetamise aastale järgnevast aastast.

Sundtäitmise aegumistähtaja regulatsiooni eesmärki on tagada, et 
maksukohustuslasele saabuks tema maksuvõlgade ja nende sissenõu-
tavuse osas teatud aja jooksul õigusrahu. Seeläbi on võimalik maksu-
kohustuslasel arvestada, millise aja jooksul on riigil õigus tema suh-
tes maksuvõla sissenõudmise eesmärgil sundi rakendada. Seejuures 
annab sundtäitmise aegumise regulatsioon riigile võimaluse lõpeta-
da sundtäitmise toimingud aegumistähtaja jooksul, et seeläbi tagada 
sissenõudmisega seotud ressursside optimaalne planeerimine. Prae-
guse administratiivse võimekuse juures on viie aastaga kõik maksu-
halduri täitetoimingud ennast ammendanud ning tühje menetlusi ei 
ole mõistlik riigi eelarvelistest vahenditest finantseerida.

Kui tsiviilõiguslikus suhtes vabastab aegumine võlgniku kohus-
tuse täitmisest, kuid ei lõpeta võlasuhet406, siis maksuõigussuhtest 
tulenevad rahalised nõuded ja kohustused lõppevad aegumisega407. 

403 Ibid, § 132 lõige 5.
404 Maksukorralduse seaduse eelnõu (SE 886 seletuskiri), § 99.
405 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 132 lõige 6.
406 Tiivel, R. Aegumisest ja alusetust rikastumisest nii ja teisiti. Artikkel esitatud ajakirjale 

Juridica 17.12.2014, tagasi lükatud 21.01.2015. 
407 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 31 lõike 3 punkt 4.
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Aegumisega lõppevad nii maksukohustus kui ka sellega seotud kõr-
valkohustused408. Kuid kas aegunud kohustuse tasumisel tekib mak-
sukohustuslasel lisaks tagastusnõudele ka õigus nõuda õigusvastaselt 
tekitatud kahju hüvitamist, on kehtivate regulatsioonide kohaselt 
ebaselge409. Selge on aga see, et maksuvõla sundtäitmine ei ole lubatud 
pärast aegumistähtaja möödumist.

Soovituslikku lugemist:
l  Adamson, S. 2007. Rahvusvahelise ametiabi osutamine  
 maksuvõlgade sissenõudmisel. MaksuMaksja, 12, lk 24−29.
l  Annus, T. 2002. Riigi funktsioonide delegeerimine era- 
 õiguslikele isikutele kohtutäiturite näitel. Juridica IV. Lk 224−229.
l  Randlane, K. 2012. Ühtsema riigivalitsemise suunas: kliendi
 põhise loogika rakendamise võimalused avalik-õiguslike 
 rahaliste nõuete sissenõudmisel. 
 Riigikogu Toimetised 26, lk 144−155. 
l  Kõve, V. 2014 „Head” ja „halvad” võlgnikud ja võlausaldajad. 
 Juridica IV, lk 299−303. 

Maksuametnik küsitleb rahvasaadikut.

Maksuametnik: „Ja teie väidate, et luksusvilla mere ääres, kolm 
korterit pealinnas, lisaks kaks Pärnus ja üks Tartus, kaks Mersut, 
Volvo ja Jaguar on Teil saadud ausalt teenitud raha eest?”
Rahvasaadik:   „Loomulikult! Kuis muidu?” 

Maksuametnik: „Meie kahtlustame, et rahva raha eest!” 
Rahvasaadik:  „Ha, ha, haa! No kust kurat, rahval selline raha!”

408 Ibid, § 132 lõige 8.
409 Tiivel, R. Aegumisest ja alusetust rikastumisest nii ja teisiti. Artikkel esitatud ajakirjale 

Juridica 17.12.2014, tagasi lükatud 21.01.2015, lk 9. 
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6. MAKSUVÕLA SISSENÕUDMATA JÄTMINE

Maksuhalduril on seadusest tulenev kohustus nõuda sisse maksuvõlg 
ning muu rahaline kohustus, sh enda määratud trahvid, asendus-
täitmise kulud ja sunniraha ning tõlgile, eksperdile ja kolmandale isi-
kule nende kohustuste täitmisega kaasnenud kulud ja ekspertiisitasu. 
Vaatamata sellele võib teatud tingimustel jääda siiski maksukohustus 
täitmata ning maksuvõlg sisse nõudmata. Nii võib näiteks juhtuda, 
et maksuvõlg aegub (loe sundtäitmise aegumisest ptk 5.5), maksu-
võlg kustutatakse maksukohustuslase taotlusel, maksuvõlg kantakse 
maha selle sissenõudmise lootusetuse tõttu või juriidiline isik vabas-
tatakse võlgade tasumisest saneerimismenetluses või füüsiline isik 
vabastatakse võlgadest võlgade ümberkujundamise menetluses või 
pankrotimenetluses.

6.1. Maksuvõla kustutamine 

Maksukorralduse seadus eristab maksuvõla mahakandmist ja mak-
suvõla kustutamist410. Maksuvõla kustutamisega maksuõigussuhe 
lõpeb ning nõuet ei ole enam võimalik sisse nõuda. Maksuvõla ma-
hakandmine ei too kaasa õiguslikke tagajärgi ning sellega maksuõi-
gussuhe ei lõpe. Maha kantakse üldjuhul sellised maksuvõlad, mida 
maksuhaldur ei saa mingil põhjusel sisse nõuda. Maksuvõla maha-
kandmise eesmärk on eelkõige maksuarvestuse korrastamine.

 

410 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 114.
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Erinevalt maksuvõla mahakandmisest toob maksuvõla kustutamine 
kaasa muutusi maksukohustuslase kohustustes. Maksuvõla kustuta-
misega võivad lõppeda maksukohustus ja intressi tasumise kohustus. 
Tegemist on maksukorralduses erandliku juhtumiga. Maksuvõla 
kustutamise otsus tehakse juhul, kui kohustatud isik ei ole likvidee-
ritud või surnud ning teoreetiliselt oleks võimalik temalt maksuvõlg 
kunagi sisse nõuda, kui seda ei kustutataks. Kustutada on võimalik 
ka kinnipidamiskohustusest ja vastutuskohustusest tekkinud mak-
suvõlga. Maksuhalduril ei ole lubatud põhjendamatult maksuvõl-
gasid kustutada, sest see rikuks ühetaolise maksustamise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtet, selle all kannataks tõenäoliselt õiguskuulekus 
ja seeläbi maksude laekumine. Samas võib erandjuhtumil olla mak-
suvõla kustutamine vajalik, kui selle tasumine ohustaks võlgniku ek-
sistentsi või on maks konkreetsetest asjaoludest tingituna ebaõiglane, 
seades maksumaksja ebavõrdsesse olukorda võrreldes teiste maksu-
maksjatega.

Riiklike maksude maksuhaldur võib kustutada maksuvõla järg-
mistel juhtudel411:
1)  pankrotimenetluses kompromissi tegemiseks;
2)  võlgade ümberkujundamisel nende vähendamise teel 
 saneerimismenetluses või võlgade ümberkujundamise 
 menetluses; 
3)  maksukohustuslase põhjendatud taotluse alusel, kui selle sisse
 nõudmine on lootusetu või oleks ebaõiglane maksu-
 kohustuslasest mitteolenevate asjaolude tõttu, sh vääramatu jõu 
 tõttu, ja kui tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara 
 realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena.

Maksuvõla kustutamine pankrotimenetluses kompromissi te
gemiseks, saneerimismenetluses või võlgade ümberkujundamise 
menetluses vormistatakse haldusaktiga. Otsus maksuvõla kustuta-
miseks tehakse enne kompromissi kinnitamist pankrotimenetluses 
või enne maksunõuete vähendamise otsustamist saneerimismenet-
luses või võlgade ümberkujundamise menetluses. Otsus maksuvõla 

411 Ibid, § 114 lõiked 2 ja 3.
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kustutamise kohta jõustub kompromissi kinnitamise päeval412. See-
juures on maksuhalduril õigus hääletada kompromissi või maksu-
nõuete vähendamise poolt või mitte413. Kui maksuhaldur ei hääleta 
kompromissi või maksunõuete vähendamise poolt, kuid kui komp-
romiss või maksunõuete vähendamise otsus võetakse siiski vastu, on 
tegemist lootusetu maksuvõlaga, mis tuleb maha kanda. Praktikute 
sõnul on kompromissi poolt hääletamine pankrotimenetluses tõe-
näoliselt pandiga tagamata nõuete puhul ainus võimalus nõue mingis 
osas rahuldatud saada. Kui aga kompromiss tühistatakse414, tunnista-
takse ka maksuvõla kustutamise otsus kehtetuks415.

Maksuhaldur võib kustutada maksuvõla kui pankrotimenetlus 
lõpetatakse võlausaldajate nõusolekul416. Seejuures peavad menetluse 
lõpetamisega olema nõus kõik tähtaja jooksul nõuded esitanud võla-
usaldajad. Kui menetluse lõpetamisega ei ole nõustunud võlausalda-
ja, kelle nõude on haldur või võlgnik vaidlustanud või kelle nõue on 
pandiga tagatud, siis otsustab kohus, kas menetluse lõpetamine on 
selliselt võimalik või mitte.417

Maksukohustuslasel on võimalik esitada põhjendatud kirjalik 
taotlus maksuvõla kustutamiseks, kui selle sissenõudmine on loo-
tusetu või oleks ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate as-
jaolude, sh vääramatu jõu tõttu418. Maksuvõlgade kustutamise korral 
nähakse ette erandlikke olukordi, kus maksuseaduste kohaselt oleks 
maksu sissenõudmine õigustatud, kuid konkreetses olukorras konk-
reetselt maksumaksjalt oleks võla sissenõudmine ebaõiglane419. Mak-
suvõla kustutamisel kasutab maksuhaldur kaalutlusõigust,  millele 

412 Ibid, § 114 lõige 2.
413 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord, rahandusministri 02.05.2002. a määrus 

nr 61, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 56, 834 … RT I, 25.05.2012, 30, § 4 lõige 1. 
414 Pankrotiseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 17, 95 ... RT I, 21.06.2014, 20, § 190. 
415 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord, rahandusministri 02.05.2002. a määrus 

nr 61, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 56, 834 … RT I, 25.05.2012, 30, § 4 lõige 1.
416 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord, rahandusministri 02.05.2002. a määrus 

nr 61, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 56, 834 … RT I, 25.05.2012, 30, § 4 lõige 1¹.
417 Pankrotiseadus, jõustunud 01.01.2004, RT I 2003, 17, 95 ... RT I, 21.06.2014, 20, § 160 

lõige 2.
418 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 114 lõige 3.
419 Lehis. L. Maksuõigus. 3. Täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 96.
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eelneb asjaolude igakülgne hindamine. Maksuvõla kustutamise me-
netluses vajalike asjaolude hindamiseks ning otsuse tegemiseks on 
maksuhalduril õigus küsida taotlejalt vajalikke dokumente. Maksu-
võla kustutamise regulatsiooni nägi ette ka Eesti Vabariigi 1931. aas-
ta maksustamiskorralduse seadus420. Kustutamise aluseks olid sisse-
nõudmise lootusetus, võlgniku majapidamise hävimine või äärmi-
sesse majanduslikku kitsikusse viimine421.

Maksukohustuslane võib esitada taotluse maksuvõla kustutami-
seks, kui selle sissenõudmine on lootusetu või oleks ebaõiglane mak-
sukohustuslasest mitteolenevate asjaolude tõttu, sh vääramatu jõu 
tõttu, ning juhul kui isiku tulumaksuvõlg tekkis maksukohustusla-
se vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenet-
luses või pankrotimenetluses422. Taotluse maksuvõla kustutamiseks 
selle sissenõudmise lootusetuse tõttu saab esitada vaid füüsiline isik. 
Taotlus maksuvõla kustutamiseks selle sissenõudmise lootusetuse 
tõttu peab olema põhjendatud. Taotluses peavad olema kirjeldatud 
asjaolud, mille tõttu isik ei ole suuteline maksuvõlga tasuma, and-
med taotleja omandis ja valduses oleva vara, varaliste kohustuste ja 
õiguste kohta ning tõendid, et maksuvõla täieliku tasumise korral ei 
ole isik suuteline ennast ega ülalpeetavaid üleval pidama ning võib 
sattuda suurtesse majanduslikesse raskustesse.423 Seejuures ei ole 
maksuhalduril kohustust taotlus rahuldada. Maksuhaldur hindab 
taotleja andmeid kogumis ja kui on alust arvata, et maksukohus-
tuslasel on tõenäoliselt võimalik oskusliku majandamise korral või 
olemasoleva vara realiseerimisest saadavast tulust maksuvõlg tasuda, 
siis maksuhaldur üldjuhu maksuvõla kustutamise taotlust ei rahulda. 
Maksuhalduril on õigus taotlus rahuldada, osaliselt rahuldada või te-
ha isikule ettepanek esitada taotlus maksuvõla tasumise ajatamiseks. 
Maksuvõla kustutamise otsused on siiski üsna erandlikud ja maksu-

420 Maksustamiskorralduse seadus. Riigikogus vastu võetud 18. detsembril 1931 // RT 1932, 
1, 1 ja 2, §-d 118 ja 119.

421 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  
http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 114. 

422 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 114 lõige 3.

423 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord, rahandusministri 02.05.2002. a määrus 
nr 61, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 56, 834 … RT I, 25.05.2012, 30, § 5 lõiked 1 ja 2.

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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võlg kustutatakse võlgniku taotlusel 
üsna harva. Samas, kui isikul puudub 
registervara ja töötasu või see jääb alla 
kehtiva kuupalga alammäära ning sel-
lele vaatamata peab maksuhaldur mak-
suvõla tasumist võimalikuks ning jätab 
maksuvõla kustutamise taotluse rahul-
damata, on praktika näidanud, et mõne 
aja möödudes tunnistatakse siiski nõu-
de sissenõudmine lootusetuks ja/või see 
aegub üldistel alustel. Seejuures ei saa maksuvõla kustutamine olla 
eesmärk omaette, sest igasugune maksukohustusest vabastamine on 
kõrvalekalle ühetaolisest maksustamisest. Maksuvõla kustutamise 
eesmärk ei tohi olla ebaõigluse tekitamine, vaid õigluse taastamine.

Taotluse maksuvõla kustutamiseks ebaõigluse tõttu võib esitada 
nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Maksuvõla kustutamise taotlu-
ses peab olema esitatud põhjendus, milles väljendub maksuvõla sis-
senõudmise ebaõiglus. Maksukohustuslane peab taotluses esitama 
konkreetsed asjaolud, mis seavad isiku konkreetses situatsioonis teis-
te maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda424. Lisaks 
on maksukohustuslasel kohustus tõendada, et maksuvõlgade kus-
tutamiseks vajalike asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest, 
need ei olnud välditavad ja taotlejal ei ole võimalik neid kõrvaldada425.

Teoorias eristatakse maksuvõla kustutamist (ebaõigluse alusel) 
kaht liiki motiivil426:
1)  subjektiivse ebaõigluse motiiv − isiku eksistentsi ohustamise 
 motiivil toimuv kustutamine. Maksukohustuslasele kindluse 
 tagamiseks, et maksuhaldur oma otsust hiljem muuta ei saaks, 
 antakse haldusakt, mille tulemusel isiku maksukohustus lõppeb;
2)  objektiivse ebaõigluse motiiv – maksu sissenõudmine rikuks 
 isiku põhiõigusi, eelkõige võrdse kohtlemise põhimõtet. Maksu-
 võla kustutamise võimalus on selleks, et taastada õiglus  erandlikes 

424 Ibid, § 5¹ lõike 2 punkt 1.
425 Ibid, § 5¹ lõike 2 punkt 2.
426 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 114 lõige 3. 

MÕTISKLEMISEKS
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poolt aktsepteeritav 
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tutamiseks?

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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olukordades, mida seaduseandja ei ole osanud ette näha. Isik vabasta-
takse maksuvõla tasumisest ka siis, kui ta on võimeline seda tasuma, 
kuid võrreldes teiste maksumaksjatega oleks tema olukorras maksu 
nõudmine ebavõrdne (näiteks peab ta tasuma tulumaksu tulult, mida 
ta pole saanud).

Maksukohustuslane peab koos maksuvõla kustutamise taotlusega 
ja maksuhalduri nõudmisel esitama maksuhaldurile kõik tõendid ja 
dokumendid, mis on vajalikud taotluses esitatud asjaolude igakülg-
seks hindamiseks ja maksuvõla kustutamise otsuse tegemiseks.

Maksuvõla kustutamine on põhjendatav, kui selle sissenõudmine 
oleks ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude tõt-
tu. Maksukohustuslasest mitteolevaks asjaoluks võib olla vääramatu 
jõud (näiteks looduskatastroof) ning seeläbi vara hävinemine. Lisaks 
on maksuvõla kustutamine põhjendatav ebaõigluse tõttu, kui maksu-
kohustuslane peab maksma tulumaksu tulult, mida ta pole saanud. 
Tulumaksu tasumise kohustus võib tekkida siis, kui maksukohustus-
lase vara on müüdud kolmanda isiku võla tagamiseks. Näiteks kui 
maksukohustuslane on andnud kinnistu kellegi laenukohustuse ta-
gamiseks ja see müüdi laenu tasumata jätmisel ning müügitulu on 
läinud täies ulatuses laenu katteks. Sellisel juhul on ebaõiglane nõuda 
käendajalt tulumaksu tasumist tulult (kinnistu müügist saadud tu-
lult), mida ta saanud ei ole. Tehniliselt eeldab see siiski tulu dekla-
reerimist, kohustuse saabumist ning maksuvõla kustutamist maksu-
kohustuslase taotluse alusel.

Maksuvõla kustutamiseks koostab maksuhaldur haldusakti (ot-
sus). Selleks vaatab maksuhaldur maksuvõla kustutamise taotluse lä-
bi, hindab esitatud taotlust ja muid asjaolusid kogumis ning teeb selle 
kohta motiveeritud otsuse. Otsus maksuvõla kustutamise, kustuta-
mata jätmise või osalise kustutamise kohta tehakse 30 päeva jooksul 
taotluse saamise päevast arvates427.

Maksuvõla kustutamine ei tähenda aga seda, et kui maksuhaldur 
on teinud maksuvõla kustutamise seadusvastaselt, siis ei saa enam 
maksuvõlga sisse nõuda. Sellisel juhul võib maksuhalduri õigusvas-

427 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 114 lõige 3.
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tase õigusakti kehtetuks tunnistada tagasiulatuvalt ning nõuda kus-
tutatud maksuvõlg sisse üldistel alustel.

Maksuvõla kustutamine maksuhalduri poolt selle sissenõudmise 
lootusetusetuse ja ebaõigluse tõttu on erandlik, sest maksuvõlgade 
kustutamine kui maksuvõlgade tasumisest vabastamise eesmärk on 
ebavõrdsuse likvideerimine, mitte selle tekitamine. Maksuvõla kus-
tutamisega on maksuhaldurile antud võimalus taastada õiglus olu-
korras, mida seadusandja ei ole osanud ette näha.

6.2. Maksuvõla mahakandmine 

Maksuhaldur kannab maha lootusetu võla, mida ei ole võimalik 
enam sisse nõuda. Maksuvõla mahakandmine on reaaltoiming, mil-
lel ei ole õiguslikku tähendust428. Maksuvõla mahakandmine ei too 
erinevalt maksuvõla kustutamisest kaasa muudatusi maksukohus-
tuslase kohustustes (haldusakti ei anta). Maksuvõla mahakandmine 
iseenesest ei ole maksuõigussuhte lõppemise aluseks. Maksuvõla ma-
hakandmine eesmärk ei ole maksukohustuslase tasumata kohustuste 
vähendamine, vaid maksuarvestuse korrastamine.

Maksuvõlgade mahakandmine on seotud füüsilisest isikust võlg-
niku surma või juriidilise isiku likvideerimisega juhul, kui võlga pole 
võimalik kolmandatelt isikutel sisse nõuda.

Juriidilise isiku maksuvõlg kantakse maha isiku lõpetamisel te-
ma pankroti, likvideerimismenetluse või sundlõpetamise korral, kui 
puudub maksukohustuse täitmise eest vastutav kolmas isik või ei ole 
temalt võimalik maksuvõlga sisse nõuda429.

Juriidilise isiku maksuvõlg kantakse maha seoses pankroti
menetlusega järgmiselt:
1)  pankroti raugemisel (kohus lõpetab menetluse raugemise tõttu 
 olenemata võlgniku maksejõuetusest, kui pankrotivarast ei ole 

428 Lehis. L. Maksuõigus. 3. Täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 97.
429 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 114 lõike 1 punkt 1.
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 võimalik finantseerida pankrotimenetluse kulusid ning 
 puuduvad võimalused vara tagasivõitmiseks ja nõude 
 esitamiseks juhtorgani liikme vastu);
2)  pankrotimenetluse lõpetamisel pärast pankroti välja-
 kuulutamist, kui pankrotivarast ei jätku pankrotimenetlusega 
 seotud väljamakseteks (vara välistamise ja tagasivõitmisega 
 seotud nõuded, võlgnikule ja tema ülalpeetavatele makstav 
 elatis, massikohustused, pankrotimenetluse kulud);
3)  pankrotimenetluse lõppemisel lõpparuande kinnitamisega.

Juriidilise isiku maksuvõlg kantakse maha tema likvideerimis
menetluse lõpetamise korral või sundlõpetamisel, kui juriidilisel 
isikul ei jätku vara maksuvõla tasumiseks ja maksuvõlga ei ole või-
malik sisse nõuda kolmandalt isikult ning maksuhaldur ei pea ots-
tarbekaks pankrotiavalduse esitamist430. 

Füüsilise isiku maksuvõlg kantakse maha isiku surma või sur-
nuks tunnistamise korral, kui puudub pärandvara, millele sissenõuet 
pöörata, või maksuvõla osa, mis ületab inventeeritud pärandvara 
maksumust, millest on rahuldatud eelmiste järjekohtade nõuded431. 
Maksuvõlg kantakse maha surnud isiku pärija, testamenditäitja, 
pärandvara hooldaja või pärandvara inventuuritegija taotlusel või 
maksuhalduri algatusel. Maksuvõla mahakandmise aluseks on isiku 
surmatunnistus, kohtuotsus surnukstunnistamise kohta või rahvas-
tikuregistri sellekohased andmed.432

Maksuvõla mahakandmisel haldusakti ei anta (maksuvõlad kan-
takse maha aktiga) ja maksukohustus ei lõpe. Seega kui selgub mak-
suvõla sissenõudmise võimalikkus, siis jätkatakse maksuvõla sisse-
nõudmist üldistel alustel.

 

430 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord, rahandusministri 02.05.2002. a määrus 
nr 61, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 56, 834 … RT I, 25.05.2012, 30, 61 § 2 lõige 1.

431 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 114 lõike 1 punkt 2.

432 Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord, rahandusministri 02.05.2002. a määrus 
nr 61, jõustunud 01.07.2002, RTL 2002, 56, 834 … RT I, 25.05.2012, 30, 61, § 3.
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6.3. Sundtäitmisest loobumine

Maksuhalduril õigus teatud juhtudel loobuda maksuvõla sundtäit-
misest. Seda juhul, kui sundtäitmisega seotud kulud ületavad sisse-
nõutava summa või summa sissenõudmine on maksukohustuslase 
maksejõuetuse tõttu lootusetu ning pankrotiavalduse esitamine ei 
ole seejuures otstarbekas433. Maksuvõla sundtäitmisest loobumine ei 
lõpeta maksukohustust (see ei ole maksuvõla kustutamine), seda ei 
kustutata, aga seda ei nõuta ka aktiivselt sisse. Maksuhaldur inven-
teerib kord aastas lootusetuid nõuded ning kui selgub, et nõuet on 
võimalik sisse nõuda (näiteks on isiku vara suurenenud), jätkatak-
se aktiivset sundtäitmist üldistel alustel. Sundtäitmisest loobumine 
annab maksuhaldurile võimaluse optimaalselt ressursse jagada ning 
mitte tegeleda aktiivselt lootusetu maksuvõla sissenõudmisega. Mak-
suvõla sundtäitmisest loobumise tõttu maksukohustus ei lõppe ning 
maksukohustuslase majandusliku seisundi paranemisel on võimalik 
maksuvõlga maksukohustuslaselt endiselt sisse nõuda.

Soovituslikku lugemist:
l  Maksu- ja Tolliamet. 2014. Maksuvõla kustutamisest.  
 Eesti Majanduse Teataja 10, lk 25−26.
l  Sein, K. 2004. Mis on vääramatu jõud? Juridica VIII, lk 511−519.

433 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 128 lõige 8.
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Venemaa-Eesti piiril siseneb vagunisse tollitöötaja ja küsib: 
„Konjak, tubakas, narkootikumid?”

„Tass kohvi, palun,” vastab reisija.
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7. KOLMANDA ISIKU VASTUTUSE ALUSED

Maksusumma muutub maksuvõlaks hetkel, kui maks muutub sis-
senõutavaks, st maksukohustuse täitmise tähtpäevale järgnevast 
päevast. Maksu sissenõutavaks muutumisest alates arvestatakse ta-
sumata maksusummalt intressi ja maksuhalduril on kohustus tasu-
mata maksusumma sisse nõuda. Kui üldjuhul vastutab maksuvõla 
eest maksukohustuslane ise, siis teatud juhtudel kuulub maksuvõla 
tasumise eest vastutajate hulka ka isik, kes küll ise ei ole maksuko-
hustuslane (kolmas isik), kuid kes on võtnud endale vastutuse võõra 
maksukohustuse eest lepinguga või vastutab maksuvõlgade eest sea-
duse järgi.

Maksu tasumise kohustus on nii maksumaksjal, maksu kinnipi-
dajal kui ka kolmandal isikul, kes vastutab võõra maksukohustuse 
eest434. Seega on kõrvuti maksumaksja ja maksu kinnipidajaga või-
malik mitme isiku vastutus maksuõigussuhtest tulenevate rahaliste 
kohustuse täitmise eest. See tähendab näiteks seda, et maksuhalduril 
on õigus nõuda maksuvõla tasumist maksunormide rikkumisel äri-
ühingu juhatuse liikmelt tema isikliku vara arvelt või nõuda pärija-
telt pärandaja maksuvõla tasumist. Praktikas pöördutakse kolmanda 
isiku poole nõuete tasumiseks vaid siis, kui maksukohustuslaselt en-
dalt ei ole enam võimalik maksuvõlga sisse nõuda.

Võõra maksukohustuse eest vastutavad isikud jagunevad seaduse 
alusel maksuvõla tasumiseks kohustatuteks ning lepinguga endale 
teise isiku maksukohustuse täitmise võtnud isikuteks. Kolmanda isi-
ku kohustust vastutada võõra maksukohustuse eest ning tasuda mak-
sumaksja või maksu kinnipidaja maksuvõlg nimetatakse vastutusko-
hustuseks. Vastutuskohustus tekib ettevõtte või selle osa üleandnud 

434 Ibid, § 6 lõige 1.
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isikul, täisühingu või usaldusühingu osaniku ja ühistu liikmel, sea-
duslikul esindajal ja vara valitsejal, maksuõigusrikkumise tagajärjel 
ning lepingu alusel435. Seejuures lähevad isiku õigused ja kohustused 
üle ühelt isikult teisele ka seaduse alusel õigusjärgluse korras: jurii-
dilise isiku ühinemisel, ümberkujundamisel, jagunemisel, füüsilisel 
isikul pärimisega ja ettevõtte või selle osa üleandmisel436.

Tulenevalt selle raamatu eesmärgist ja käsitletavate teemade rin-
gist tehakse järgnevalt vaid sissejuhatus kolmanda isiku vastutuse 
teemasse ning käsitletakse maksuhalduri praktikas enim levinud 
kolmanda isiku vastutuse juhtumeid. Nii antakse ülevaade maksu-
nõuete üleminekust pärandajalt pärijale, ettevõtte üleandja ja oman-
daja vastustusest tasumata kohustuste eest ja juhatuse liikme isikli-
kust vastutustest äriühingu maksuvõla eest.

7.1. Nõuete ja kohustuste üleminek pärimisel

Seadusest tuleneva õigusjärgluse korras lähevad ühelt isikult teisele 
üle kõik rahalised õigused ja kohustused, v.a kohustused, mis on isi-
kuga lahutamatult seotud (näiteks haldusõiguslikud sunnivahendid). 
Nii lähevad ühelt isikult teisele üle ka maksuõigussuhtest tulenevad 
rahalised nõuded ja kohustused437. Uuel kohustatud isikul tekib õigus 
tagasi saada ettenähtust rohkem makstud maksusumma (tagastus-
nõue), aga ka kohustus tasuda maksuvõlad ja muud rahalised kohus-
tused (maksukohustus, kinnipidamiskohustus, vastutuskohustus, 
kõrvalkohustus). Õigusjärgluse korral kohustuste ja õiguste ülemi-
nekul uuele kohustatud isikule (pärijale) tekib maksuhalduril õigus 
esitada nõuded uuele isikule (võlgnikule) ning ühtlasi kaotab õiguse 
esitada nõude eelmisele võlgnikule438.

435 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, §-d 38−42.

436 Ibid, §-d 35−37.
437 Ibid, § 35.
438 Lehis. L. Maksuõigus. 3. Täiendatud ja muudetud trükk. Tallinn: Juura, 2012, lk 98.
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Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isi-
kule439. Pärimisega läheb pärandajalt pärijale üle maksukohustus ja 
maksuõigussuhtest tulenevad kõrvalkohustused440, sh maksukohus-
tus, kinnipidamiskohustus, tagastusnõue, vastutuskohustus ja kõr-
valkohustus441. Pärandajalt ei lähe üle need kohustused, mis on oma 
olemuselt lahutamatult seotud pärandaja isikuga (sunniraha tasumi-
se kohustus)442. Täitmata maksukohustuselt pärandi avanemise het-
kest arvates intressi ei arvestata443. Seejuures ei ole aga alati pärandaja 
maksukohustuse suurus pärandi avanemise hetkel selge. Eelkõige 
siis, kui pärandaja oli füüsilisest isikust ettevõtja, tööandja või pooleli 
on maksumenetlus.

Pärija on kohustatud täitma kõik pärandaja kohustused. Selleks et 
vältida pärandvara ebapiisavuse korral pärandaja kohustuste täitmist 
oma vara arvelt, on võimalik pärijal oma vastutust piirata pärandva-
ra inventuuriga. Inventuuri käigus koostatakse pärandvara nimekiri, 
kuhu kantakse kõik pärandi avanemise ajal olemasolevad päritavad 
asjad ning õigused ja kohustused444. Pärandvarast tasutakse esime-
ses järjekorras pärandaja matuse, tema perekonnaliikmete ülalpi-
damise, pärandvara valitsemise ja inventuuri tegemise kulud. Teises 
järjekorras rahuldatakse pärandaja võlausaldajate nõuded pankroti-
seaduses sätestatud järkude kaupa. Kolmandas järjekorras täidetakse 

439 Pärimisseadus, jõustunud 01.01.2009, RT I 2008, 7, 52 ... RT I, 29.06.2014, 10, § 1 lõige 1.
440 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 36 lõige 1.
441 Ibid, § 31 lõige 1.
442 Ibid, § 36 lõige 1; pärimisseadus, jõustunud 01.01.2009, RT I 2008, 7, 52 ... RT I, 

29.06.2014, 10, 130 lõige 1.
443 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 119 lõige 10.
444 Pärimisseadus, jõustunud 01.01.2009, RT I 2008, 7, 52 ... RT I, 29.06.2014, 10, § 139 lõige 

5.
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 annakud445, sihtkäsundid ja sihtmäärangud446.447 Pärast inventuu-
ri tegemist on pärija vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest 
piiratud pärandvara väärtusega448. Kui inventuuri ei tehta, vastutab 
pärija pärandaja kohustuste eest kogu oma varaga.

Ajal, kui pärija isik ei ole kindlaks tehtud, on pärija nimel tegutse-
ma õigustatud kõik pärandvara valitsemiseks õigustatud isikud: tes-
tamenditäitja, pärandvara hooldaja449. Pärandvara valitsejal või tes-
tamenditäitjal on kohustus maksukohustusi täita pärandi hõljumis-
ajal, st ajal, kui varakogumil pole omanikku. Määratud vara valitseja 
täidab maksukohustusi seni, kuni pärand vastu võetakse või sellest 
keeldutakse. Seejuures on ka maksuhalduril õigus esitada notarile 
avaldus pärimismenetluse algatamiseks ja taotlus kohtule pärand-
vara hoiumeetmete rakendamiseks450.

Maksukohustuse, kinnipidamiskohustuse, kõrvalnõuete tasumi-
se kohustuse ja tagastusnõude kõrval läheb pärijale üle ka vastutus-
kohustus. Näitena võib tuua olukorra, kus pärija on kohustatud tasu-
ma vastutusotsusest tuleneva maksusumma (loe vastutusotsusest ptk 
7.3.1), millega on tuvastatud pärandaja kui äriühingu juhatuse liikme 
poolt süüline maksunormide rikkumine ja maksukahju suurus.

Isiku surma korral läheb tema vara üle pärijatele, sh vastutus pä-
rijate kohustuse eest. Kui pärija ei loobu pärandist kolme kuu jooksul 
pärandaja surmast arvates, siis loetakse pärand vastvõetuks ning sel-
lest üldjuhul loobuda enam ei saa. Pärandi vastuvõtmine tähendab ka 
isiklikku vastutust pärija kohustuste eest, mida on võimalik teatud 
juhtudel piirata.

445 Pärandajal on õigus testamendis määrata isikule, kes ei ole pärandaja üldõigusjärglane, 
mingi hüve pärandvara arvelt (näiteks mingi asi, rahasumma). Näiteks võib testaator 
oma testamendis ette näha mingi rahasumma määramist kirikule. Samas ei tähenda 
see, et annaku saaja selle rahasumma saab, sest pärandvara ebapiisavuse tõttu võib 
keelduda selle täitmisest. 

446 Sihtkäsund ja sihtmäärang on testaatori korraldused, millega pannakse pärijale mingi 
kohustus. Nii näiteks võib testaator korraldada oma haua hooldamist, oma lemmik-
looma eest hoolitsemist jms. 

447 Ibid, § 142 lõige 1.
448 Ibid, § 143 lõige 1.
449 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 36 lõige 2.
450 Ibid, § 36 lõige 3
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7.2. Ettevõtte varjatud üleminek

Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu isik tegutseb451. Selleks isi-
kuks on ettevõtja, kelleks võib olla nii üksikisik füüsilisest isikust et-
tevõtjana kui ka äriühing juriidilisest isikust ettevõtjana. Ettevõtte 
üleminekust saame siiski kõnelda vaid juriidilisest isikust ettevõtja 
puhul. Seejuures ei ole probleemiks mitte ettevõtte üleandmine ise-
enesest, vaid selle varjatud üleminek, kus ettevõtte vara võõrandatak-
se, maksud jäetakse tasumata, ettevõtte keha jäetakse tühjana maha 
ning luuakse ettevõtluse jätkamiseks üks või mitut uut äriühingut.

Ettevõtte üleminek on oma olemuselt õigusjärgluse üks vorme, 
kus vahetub ettevõtte moodustavate õiguste ja kohustuste omanik. 
Ettevõtte üleminekut tuleb eristada aktsiate või osakute võõranda-
misest, sest see on oma olemuselt erinev ettevõtte üleminekust. Mak-
suhalduri huvi ettevõtte üleminekul seisneb eelkõige selles, et mak-
sukohustused saaksid täidetud. Ettevõtte või selle osa üleminekul lä-
hevad ettevõtte omandajale üle maksukohustus, kinnipidamiskohus-
tus, tagastusnõue ja kõrvalnõuete tasumise kohustus (v.a sunniraha 
tasumise kohustus)452. Seega, kui tegemist on ettevõtte üleminekuga 
võlaõigusseaduse mõistes453, lähevad ettevõtte omandajale üle kõik 
maksuseadusest ja maksukorralduse seadusest tulenevad nõuded ja 
kohustused. Maksuhalduril on seega võimalik esitada nõue isikute 
vastu, kelle suhtes on ta veendunud, et algne kohustatud isik on oma 
ettevõtte neile üle andnud454. Maksukohustustega ettevõtte või sel-
le osa ülemineku korral on tegemist ettevõtte või selle osa üleandja 
maksuvõlaga, mis läheb üle ettevõtte üleandmisel uuele omanikule 
või valdajale. Võlaõigusseadus keelab asjade ja õiguste kogumi üle-
andmise ilma nendega seotud kohustusteta455. Ettevõtte üleandmise 

451 Tsiviilseadustiku üldosa seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 35, 216 … RT I, 
12.03.2015, 105, § 66¹.

452 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 37.

453 Võlaõigusseadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 23.03.2015, 74, §-de 
180−185 alusel.

454 Vutt, M. Ettevõtte üleminek, kohtupraktika analüüs. Riigikohus, 2010, lk 9.
455 Võlaõigusseadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 23.03.2015, 74, § 182 

lõige 2.
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regulatsiooni peamine eesmärk on tagada, et vara ei liiguks minema 
ilma kohustusteta, et nii kaitsta äriühingu võlausaldajaid, kellele ta-
gatakse võimalus nõuda oma nõuete sundtäitmist võlgniku vara ar-
velt.

Seejuures on vastutus nii ettevõtte üleandjal kui ka selle omanda-
jal. Ettevõtte või selle osa üleandnud isik vastutab maksuvõla tasumi-
se eest solidaarselt456 ettevõtte omandajaga457. Ettevõtte või selle osa 
üleandja vastutab enne ettevõtte või selle osa üleminekut tekkinud 
kohustuste eest, mille täitmise tähtpäev on ülemineku ajaks saabu-
nud või mis saabub viie aasta jooksul pärast üleminekut, solidaarselt 
omandajaga458. Eeldatakse, et omavahelises suhtes üleandjaga on ko-
hustatud isikuks ettevõtte omandaja.

Kui nõue on muutunud sissenõutavaks ning nõude rahuldab et-
tevõtte omandaja, siis loetakse kohustus täidetud osas lõppenuks. 
Kui mingil põhjusel ei ole kohustust täies mahus täidetud, näiteks 
ettevõtte omandaja pankroti tõttu, siis saab võlausaldaja ettevõtte 
üleandjalt nõuda kohustuste täitmist täitmata kohustuste ulatuses. 
Võlausaldajad ei ole aga kaitstud olukorras, kus ettevõtte üleandajaks 
on likvideeritav juriidiline isik või juriidiline isik, kes soovib oma 
majandustegevust lõpetada ja alustada likvideerimismenetlust. Sel-
lises olukorras ei ole pärast ettevõtte üleminekut ettevõtte omandaja 
kõrval ettevõtte üleandjat, kes on kohustatud omandajaga vastutama 
solidaarselt ettevõtte kohustuste eest. Ettevõtte kohustused, mis on 
tekkinud ettevõtte üleandja tegevusest ning mis on muutunud sis-
senõutavaks ettevõtte üleandaja likvideerimismenetluse ajaks, tuleb 
likvideerimismenetluses rahuldada. Kohustused, mis on tekkinud 
ettevõtte üleandja tegevusest, kuid mis ei ole üleandja likvideerimis-
menetluse ajaks muutunud sissenõutavaks, tuleb ettevõtte üleandjal 
likvideerimise lõpuleviimiseks tagada. Juhul, kui ettevõtte üleandja 
võlausaldajate nõudeid likvideerimismenetluses ei rahuldanud, ei 

456 Ibid, § 65 lõige 1, Kui mitu isikut peavad täitma kohustuse solidaarselt, võib võlausal-
daja nõuda kohustuse täielikku või osalist täitmist kõigilt võlgnikelt ühiselt või igaühelt 
või mõnelt neist.

457 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 38.

458 Võlaõigusseadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 23.03.2015, 74, § 183 
lõige 1.
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saa ettevõtte üleandja võlausaldajad ettevõtte omandajalt kohustuste 
täitmist nõuda.

Kuna ettevõtte varjatud ülemineku eesmärk on vältida maksu-
de tasumist, siis ettevõtte ülemineku tuvastamine on muutunud aja 
jooksul üha keerulisemaks. Ettevõtte ülemineku tuvastamiseks ei 
piisa vaid asjaolust, et ettevõtja ja omandaja juhtorganite liikmed ja 
omanikud on samad või kasutatakse samu ruume, töötajad kattuvad 
osaliselt, ärinimed on sarnased või tegevusala on sarnane. Riigikohus 
on selgitanud, et ettevõtte või selle osa ülemineku hindamisel tuleb 
analüüsida konkreetse tehingu asjaolusid ja nii tehingutele eelnevat 
kui ka järgnevat äriühingute käitumist459.

Ettevõtte ülemineku hindamisel arvestatavateks kriteeriumiteks 
on muu hulgas460:
1)  ettevõtte tüüp;
2)  kinnisasja, tootmisvahendite ja muude materiaalsete vahendite 
 üleminek;
3)  immateriaalsete vahendite ja organisatsiooni ülevõtmine;
4)  kliendi- ja hankijasuhete jätkuvus; 
5)  üleminekule eelneva ja sellele järgneva tegevuse sarnasus;
6)  majandustegevuse jätkuvus;
7)  personali säilitamine; 
8)  ettevõtja omandaja varasem tegevus;
9)  üleandja ja omandaja tegevuskoht, juhtorganite liikmete 
 kattuvus.

Ettevõtte ülemineku tõendamisel tuleb hinnata kogumis nii va-
ra, lepingute, klientuuri ja töötajate ülevõtmist kui ka tegevusala ja 
-kohta. Riigikohtu halduskolleegium on märkinud, et eeltoodud kri-
teeriumitel on eri tüüpi ettevõtete puhul erinev kaal ettevõtte ülemi-
neku hindamisel461. Oluline on kindlaks teha, mis moodustab antud 
tüüpi ettevõtte puhul tuuma (näiteks ettevõtte majandustege-
vus, vara koosseis, lepingupartnerid). Üldreegel on, et väheseid 

459 Riigikohtu 01.06.2011. a otsus nr 3-3-1-20-11.
460 Ibid. 
461 Ibid.



MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMINE

136

 tootmisvahendeid nõudva ettevõtte üleminekul on olulisem töötajas-
konna, oskusteabe ja andmebaaside üleminek.462

Kui eraõiguses on ettevõtte ülemineku tuvastamise eesmärk kaits-
ta võlausaldajate huve ja töötajaid, kellel on õigus nõuda kohustuste 
täitmist nii ettevõtte üleandjalt kui ka omandajalt, siis maksuõiguses 
on eesmärk kaitsta riigi huve463. Maksukohustuse ülemineku regu-
latsiooni eesmärk ettevõtte või selle osa üleandmisel on vältida olu-
kordi, kus isik, kelle maksevõimelisus on muutunud või muutumas 
püsivalt problemaatiliseks, annab talle kuuluva ettevõtte valduse üle 
teisele isikule eesmärgiga vältida makse või nende reaalset tasumist.

MÕTISKLEMISEKS
ITalaste konsultatsioonidega tegelev äriühing ei suuda maksu
otsusest tulenevaid kohustusi täita ning äriühingu ainuosanik ja 
juhatuse liige loob uue äriühingu, et oma tegevust puhta lehena 
jätkata. Uude äriühingusse palkab ta ka uue raamatupidaja, 
sest ilmselt on eelmise äriühingu ebakorrektses raamatupida
mises ja selle tõttu maksude tasumata jätmises osa süüd ka 
raamatupidajal. 
Millised on võimalused maksuvõla sissenõudmiseks ning riigi 
huvide kaitsmiseks selle kaasuse põhjal?
Kas maksuvõla saab sisse nõuda ka juhatuse liikmelt ja/või raa
matupidajalt ja/või kelleltki veel? (Lahenduse pakkumisel lähtu 
haldusõiguslikust vastutusest.)

462 Vutt, M. Ettevõtte üleminek, kohtupraktika analüüs. Riigikohus, 2010, lk 31. 
463 Leppik, M., Lillsaar, M. Ettevõtte üleminek maksuõiguses. Kohtupraktika analüüs. 

Riigikohus, 2013, lk 23.
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7.3. Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla 
eest

Enamasti vastutab juriidilise isiku maksuvõlgade tasumise eest jurii-
diline isik ise ning rahalised kohustused täidetakse juriidilise isiku 
vara arvelt. Kuid kui äriühing ei ole suuteline tasuma maksuseadu-
sest tulenevaid rahalisi kohustusi ning nende sissenõudmine ei ole 
tulemuslik (näiteks sissenõudmine on nurjunud, äriühing on varatu, 
tegevus on lõppenud), võib teatud juhtudel maksuhaldur nõuda mak-
suvõla tasumist juriidilise isiku seaduslikult esindajalt tema isikliku 
vara arvelt. Juriidilise isiku seaduslikuks esindajaks on äriühingu ju-
hatus või seda asendav organ464. Äriühingu juhatuse liikme maksuõi-
guslik vastutus äriühingu maksuvõla eest annab riigile instrumendi, 
millega on tõenäoliselt võimalik vältida kahju tekkimist riigile kui 
võlausaldajale465.

Esindaja vastutus on sätestatud eelkõige juhuks, kui maksukohus-
tused jäetakse täitmata ning maksuvõlgu ei ole võimalik juriidiliselt 
isikult endalt enam sisse nõuda. Seejuures võib juhatuse liige vastu-
tada äriühingu maksuvõlgade eest kolmel alusel: seadusliku esindaja 
vastutus, vastutus maksuõigusrikkumise tagajärjel tekkinud maksu-
võla eest ja lepingu järgi. Seejuures ei piirdu vastutavate isikute ring 
vaid juriidilise isiku seadusliku esindajaga (juhatuse liikmega), vaid 
selleks võib olla näiteks ka vara valitseja või pankrotihaldur. Tulene-
valt selle raamatu eesmärgist, käsitletavate teemade ringist ja prakti-
listest probleemidest juhatuse liikme vastutusega seonduvalt antakse 
järgnevalt ülevaade vaid juhatuse liikme haldusõiguslikust vastutu-
sest äriühingu maksuvõla eest.

Kolmanda isiku vastutus on üldjuhul aktsessoorne kõrvalkohus-
tus, mis eeldab põhikohustuse kehtivust466. Vastutuskohustus lõpeb 
põhikohustuse (maksuvõla) lõppemisega. Vastutuse kohaldamise 
ja vastutusotsuse tegemise aluseks saab olla vaid kehtiv maksuvõlg. 

464 Tsiviilseadustiku üldosa seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 35, 216 … RT I, 
12.03.2015, 105, § 34.

465 Lorents, K., Lopman, V. Vastutusotsus. Äriühingu juhatuse liikme maksuõiguslik 
vastutus äriühingu maksuvõla eest. Juridica 2013/II, lk 118.

466 Riigikohtu 04.12.2009. a otsus nr 3-3-1-75-09.

https://www.riigiteataja.ee/akt/95221
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Kui maksukohustuslase suhtes on maksuvõlg aegunud, kustutatud 
või muul alusel lõppenud, siis ei saa ka kolmandalt isikult seda mak-
suvõlga sisse nõuda. Kui äriühing on äriregistrist kustutatud (tema 
õigusvõime on lõppenud ja seeläbi maksukohustus lõppenud), siis 
lõpeb ka võimalus nõuda maksuvõlga sisse kolmandalt isikult467. See-
ga tuleb kolmanda isiku vastutuse kohaldamiseks teha vastutusotsus 
enne juriidilise isiku õigusvõime lõppemist. Riigikohtu hinnangul on 
maksuhalduril piisavalt võimalusi maksuvõla eest vastutavate isikute 
ringi väljaselgitamiseks ja vastutusotsuse tegemiseks enne äriühingu 
registrist kustutamist468.

Kui maksuvõlga on vähendatud näiteks pankrotimenetluses või 
saneerimismenetluses, siis saab vastutusotsusega sisse nõuda vaid 
allesjäänud maksuvõla. Samuti lõpeb vastutuskohustus siis, kui mak-
sukohustuslane likvideeritakse õigusjärgluseta. Erandiks on vastutus 
maksuõigusrikkumise tagajärjel tekkinud maksuvõla eest. Maksu-
kuriteo toime pannud isiku vastutus ei lõpe maksukohustuse lõppe-
misega ning pärast maksukohustuse lõppemist nõutakse maksuvõlg 
sisse tsiviilhagi esitamise teel469. Maksukuriteo toime pannud isiku 
vastutus ei ole aktsessoorne ega sõltu põhinõude kehtivusest.

Maksuvõla sissenõudmiseks kolmandalt isikult, kes seaduse alu-
sel vastutab maksukohustuse täitmise eest, teeb maksuhaldur vas-
tutusotsuse470. Vastutusotsuse koostamise eeldus on tasumata mak-
sukohustus (maksuvõlg), mis on tekkinud maksuotsuse või mak-
sudeklaratsiooni alusel. Tavapäraselt on vastutusotsuse koostamise 
ajendiks maksuotsus. Maksuhalduril puudub praktika maksudekla-
ratsioonide alusel vastutusotsuse koostamisest.

Enne vastutusotsuse tegemist tuleb alustada maksuvõla sisse-
nõudmist esialgselt maksukohustuslaselt ehk äriühingult endalt. 
Maksuhaldur võib teha vastutusotsuse maksusumma määramise ae-

467 Ibid.
468 Ibid.
469 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 41.
470 Ibid, § 96 lõige 1.
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gumistähtaja jooksul471, kui kolme kuu jooksul ei ole maksuhalduri 
täitetoimingud (sissenõude pööramine rahalistele nõuetele ja vara-
listele õigustele) andnud tulemust või on välja kuulutatud äriühingu 
pankrot472. Seega pöördutakse maksuvõla sissenõudmiseks juhatuse 
liikme poole alles siis, kui äriühing ise ei ole suuteline maksuvõlga 
tasuma ja maksuhaldur on teinud kõik endast oleneva, et maksuvõlg 
sisse nõuda. Seega on vastutuse kohaldamise esmane eeldus kehtiv 
maksuvõlg ja selle sissenõudmise lootusetus. Lisaks kehtivatele mak-
suvõlale ja selle sissenõudmise lootusetusele eeldab vastutuse kohal-
damine ka juhatuse liikme süülist käitumist.

Riigikohtu praktika kohaselt vastutab juhatuse liige äriühingu 
maksuvõla eest, kui473:
1)  juhatuse liige on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma 
 kohustusi;
2)  rikutud on kohustust tagada maksukorralduse seadusest ja 
 maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste k
 ohustuste tähtaegne ja täielik täitmine;
3)  eeltoodud rikkumiste tõttu on tekkinud maksuvõlg.

Juhatuse liikme vastutuse eelduseks on juhatuse liikme poolt süü-
liselt tahtluse või raske hooletuse vormis oma kohustuste täitmata 
jätmine, mille tõttu on tekkinud maksuvõlg. Seejuures peavad kõik 
eelnimetatud kriteeriumid esinema samal ajal. Maksuhalduril on ko-
hustus tõendada, et maksuvõlg on tekkinud juhatuse liikme süülise 
käitumise tõttu (maksukohustuste täitmata jätmise ja isiku käitumi-
se vahel on põhjuslik seos).

Vastutuse kohaldamiseks tuleb maksuhalduril muu hulgas tuvas-
tada, kas juhatuse liige on oma kohustusi rikkunud süüliselt, ja juha-
tuse liikme süü vorm ehk kas ta on rikkunud oma kohustusi tahtlikult 
või raskest hooletusest. Seejuures ei too kerge hooletus kaasa juhatuse 

471 Maksusumma määramise aegumise tähtaeg on üldjuhul kolm aastat, tahtliku mak-
susumma tasumata või kinni pidamata jätmise korral on maksusumma määramise ae-
gumistähtaeg viis aastat, MKS § 98 lõige 1. Kuna kolmanda isiku vastutuse kohaldami-
ne eeldab isiku tahtlust, siis vastutusotsuse alusel maksusumma määramise aegumise 
tähtaeg on üldjuhul viis aastat. 

472 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 96 lõige 5.

473 Riigikohtu 31.10.2005. a otsus 3-3-1-41-05.
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liikme vastutust. Isikut saab lugeda vas-
tutavaks üksnes kohustuste rikkumise 
tagajärjel tekkinud maksuvõla eest474. 
Juhatuse liikme süü on individuaalne, 
st iga juhatuse liikme süü tuleb tuvasta-
da eraldi475. Vastutuskohustuse aluseks 
on isiklik vastutus ehk asjaolu, et isik ei 
ole täitnud talle pandud seadusest tule-
nevaid kohustusi tema valduses olevate 
vahendite arvelt, mistõttu muutub isik 
maksukohustuse täitmise eest isiklikult 
vastutavaks476. On võimalik, et mõni ju-
hatuse liige pole erinevalt teistest süüdi 
või et juhatuse liikmete süü vorm on 
erinev. Juhatuse liige vastutab vaid tema 
enda poolt maksunormide rikkumiste 

ja nendest tulenevate maksuvõlgade eest. Maksuhalduril on kohustus 
tõendada, milliste asjaolude põhjal asus ta seisukohale, et juhatuse 
liige on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma kohustusi.

Just juhatuse liikme süü tõendamine on üheks vastutusmenet-
luse raskuspunktiks. Vastutuse kohaldamiseks ei piisa vaid faktist, 
et juhatuse liige on rikkunud talle maksuõigussuhtest tulenevaid 
kohustusi. Juhatuse liige peab olema rikkunud ka tsiviilõiguslikke 
norme. Juhatuse liikmel on kohustus tegutseda majanduslikult kõige 
otstarbekamal viisil477, mis tähendab muu hulgas seda, et juhatuse 
liige peaks olema hoolas, otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informee-
ritud ega tohiks võtta äriühingule põhjendamatuid riske. Kui juha-
tuse liige ei tegutse hoolsusega, mida tavaline mõistlik inimene selles 
ametis sarnastel tingimustel ilmutaks, siis võib teda pidada hoolsus-
kohustust rikkunuks, mis võib kaasa tuua vastutuse.478 Seejuures ei 

474 Lorents, K. Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla eest. MaksuMaksja 2013/2.
475 Riigikohtu 31.10.2005. a otsus 3-3-1-41-05.
476 Maksukorralduse seaduse seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav:  

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika, 30.06.2015, § 96.
477 Äriseadustik, jõustunud 01.09.1995, RT I 1995, 26, 355 … RT I, 19.03.2015, 46, § 306 

lõige 2, § 187 lõige 1, § 315 lõige 1. 
478 Riigikohtu 30.04.2003. a otsus nr 3-2-1-41-03.

MÕTISKLEMISEKS
Äriühingul on maksu
võlad, mida ei ole 
võimalik tasuda 
äriühingu vara arvelt. 
Maksuhalduri sisse
nõudmise toimingud 
on nurjunud ja pank
rotiavalduse esitami
ne ei ole otstarbekas.
Millised on võimalu
sed nõuda maksu
võla  tasumist formaal
selt juhatuse liikmelt 
(variisikult)?

http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika
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too üksnes tsiviilõiguslikke normide rikkumine kaasa maksuõigus-
likku vastutust. Maksuhalduri kohustus on tuvastada, et kohustuste 
rikkumine on põhjuslikus seoses äriühingu maksuvõla tekkimisega. 
Näiteks juhul, kui juhatus otsustab majanduslikult raskel ajal maksu-
de asemel välja maksta töötajate palgad, siis vastutuse puhul tuleb ar-
vesse võtta, et juhatuse liikmele laienevad maksuõiguslike kohustuste 
kõrval ka tsiviilõiguslikud kohustused. Sellele viidates on võimalik 
olukord, kus tsiviil- ja maksuõiguslike kohustuste vahel on tekkinud 
kohustuste konkurents ning maksuõiguslike kohustuste rikkumine 
on vabandatav tsiviilõiguslike kohustuste täitmise tõttu. Üksnes töö-
tasu väljamaksete eelistamine riiklikele maksudele ei ole vastutuse 
kohaldamise aluseks. 

Juhatuse liikme vastutuse479 kohaldamise eelduseks on süü taht-
luse või raske hooletuse vormis, mistõttu on oluline hinnata ka süü 
vormi480. Vastutuse kohaldamise eelduseks on asjaolu, et seaduslik 
esindaja (juhatuse liige) on tahtlikult või raskest hooletusest rikku-
nud talle seadusega pandud kohustusi481. Seejuures on oluline juhatu-
se liikme volituste kestus. Juhatuse liikmele saab vastutusotsust teha 
üksnes selle aja kohta, kui ta oli juhatuse liige. Maksuhalduri ülesan-
ne on vastutuse kohaldamisel tõendada juhatuse liikme kohustuste 
tahtlikku rikkumist ja põhjuslikku seost konkreetse teo vältimatu ta-
gajärje kohta. Süü mõiste tuleneb tsiviilõigusest ning selle vormideks 
on hooletus, raske hooletus ja tahtlus482. Süü vormid iseloomustavad 
õigusrikkumise raskusastet. Hooletus on käibes vajaliku hoole jär-
gimata jätmine483. Raske hooletus on käibes vajaliku hoole olulisel 
määral järgimata jätmine484. Tahtlus on õigusvastase tagajärje soo-
vimine võlasuhte tekkimisel, täitmisel või lõpetamisel485. Riigikohus 

479 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 8 lõige 1 ja § 40 lõige 1 koostoimes.

480 Riigikohtu 19.12.2013. a otsus nr 3-3-1-37-13. 
481 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 40 lõige 1.
482 Võlaõigusseadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 23.03.2015, 74, § 104 

lõige 2.
483 Ibid, § 104 lõige 3.
484 Ibid, § 104 lõige 4.
485 Ibid, § 104 lõige 5.

http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,3,16000,19774,19775&tekst=RK/3-3-1-37-13
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on rõhutanud, et tahtlus on seotud eeskätt subjektiivsete tunnustega: 
teadlikkus käitumise õigusvastasusest ja sellise tagajärje soovimine. 
Juhatuse peab liige mõistma, et ta rikub maksukorralduse seadusest 
ja maksuseadustest tulenevaid kohustusi. Hooletus on seotud valda-
valt aga objektiivsete tunnustega – kohaste nõuete mittejärgimise-
ga.486 Seejuures eeldab tahtlus kolmanda isiku vastutuse alusena, et 
juhatuse liige soovib maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest 
tulenevaid kohustusi rikkuda487.

Juriidilise isiku seadusliku esindaja poolt oma kohustuste taht-
likku rikkumist on võimalik tõendada näiteks juhtumitel, kus äri-
ühingule on tehtud maksuotsus ning vaide- ja kohtumenetluse ajal 
majandustegevus sisuliselt lõpetatakse, et muuta maksuotsuse hili-
sem täitmine võimatuks. Ainuüksi maksude tasumata jätmise faktist 
juhatuse liikmele vastutuse kohaldamiseks ei piisa. Tuleb objektiiv-
selt hinnata, mis põhjustasid maksude tasumata jätmise, ning need 
põhjused peavad viitama tahtlikule või raskele hooletusele kohustus-
te täitmata jätmisel. Raske hooletus või tahtlus võib seisneda näiteks 
käibe deklareerimisel valeandmete esitamises (fiktiivsed arved, käibe 
varjamine) või ümbrikupalga maksmises. Seejuures on maksuhaldu-
ril kohustus tõendada juhatuse liikme süüd488.

Vastutuse korral jääb põhivõlgnikul võlg kehtima. Algne maksu-
võlglane (äriühing) ja uus maksukohustuslane (juhatuse liige) vas-
tutavad kohustuste täitmise eest solidaarselt. Seejuures on vastutuse 
kandjal õigus esitada talle esitatud nõuetele kõiki vastuväiteid, mida 
saaks esitada maksukohustuslane ise, sõltumata sellest, kas maksu-
kohustuslane on vastuväiteid esitanud või mitte. Vastutuskohustus 
lõpeb nagu tavaline maksukohustus kas tasumise, tasaarvestamise, 
aegumise või kustutamisega.

Vastutuskohustuse eesmärk on välistada võimalus, et juriidilise 
isiku esindajad saaksid õigusvastase käitumise tulemusena juriidilise 
isiku tegevusega kaasnevat maksukohustust vältida. Seega on vastu-

486 Riigikohtu 12.12.2012. a otsus nr 3-3-1-23-12.
487 Riigikohtu 19.11.2014. a otsus nr 3-3-1-43-14. 
488 Riigikohtu 31.10.2005. a otsus 3-3-1-41-05.
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tuskohustuse mõte hüvitada maksude tasumata jätmise tulemusel 
riigile tekkinud kahju489.

7.3.1. Vastutusotsus

Maksuvõla sissenõudmiseks kolmandalt isikult, kes seaduse alusel 
vastutab maksumaksja või maksu kinnipidaja kohustuste täitmise 
eest, teeb maksuhaldur vastutusotsuse490. Vastutusotsus on haldusakt 
vastutusnõude esitamiseks. Vastutusotsusega ei määrata maksusum-
mat, vaid selgitatakse välja maksusumma tähtpäevaks tasumata või 
ülekandmata jätmise ja kolmanda isiku käitumise vaheline põhjuslik 
seos ning nõutakse maksuvõlg sisse vastutavalt isikult. 

Vastutusotsuse sisuks on maksuvõla sissenõudmine uuelt kohus-
tatud isikult491. Vastutusmenetluse eesmärk on maksukohustuslasega 
solidaarselt vastutava isiku süü tuvastamine maksukorralduse sea-
dusest ja maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmata jätmises, 
mille tõttu on tekkinud maksuvõlg ja mille eest seaduses sätestatud 
juhtumitel vastutab muu hulgas solidaarselt maksukohustuslasega 
äriühingu seaduslik esindaja (juhatuse liige). Vastutusotsuses peab 
selguma kolmanda isiku süü, mis tähendab, et isik peab olema rikku-
nud tahtlikult või raskest hooletusest talle seadusega pandud kohus-
tusi492. Süü tuvastamisel on eelkõige vaja kindlaks teha, kas maksude 
tasumata jätmine oli tahtlik või olid selleks objektiivsed põhjused.

Üldjuhul võib vastutusmenetluse läbi viia ja maksusumma tasu-
miseks kohustava vastutusotsuse koostada maksusumma määrami-
se kolmeaastase aegumistähtaja või maksusumma tahtlikult tasu-
mata või kinnipidamata jätmise korral viieaastase  aegumistähtaja 

489 Lorents, K., Lopman, V. Vastutusotsus. Äriühingu juhatuse liikme maksuõiguslik 
vastutus äriühingu maksuvõla eest. Juridica 2013/II, lk 124.

490 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 96 lõige 1.

491 Riigikohtu 31.10.2005. a otsus 3-3-1-41-05.
492 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 8 lõige 1, § 40 lõige 1.
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 jooksul493. Seejuures on pärast kolmeaastase maksu määramise ae-
gumistähtaja möödumist maksuhalduril kohustus kindlaks teha 
maksukohustuslase tahtlus maksusumma tasumata jätmisel494. Vas-
tutusotsuse tegemise menetluse ajaks maksusumma määramise ae-
gumine ei peatu495 vaatamata sellele, et vastutusmenetluse läbiviimi-
seks teeb maksuhaldur samuti kontrollitoiminguid nagu maksude 
arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimisel maksumenetluses. 
Enne vastutusotsuse koostamist tuleb võlg sisse nõuda esialgselt 
maksukohustuslaselt (äriühingult endalt). Alles siis, kui maksuvõla 
sissenõudmine ei anna tulemusi (kolme kuu jooksul ei ole õnnestu-
nud maksuvõlga sisse nõuda), võib vastutusotsuse alusel maksuvõla 
tasumist nõuda kolmandalt isikult496. Üksnes siis, kui on välja kuulu-
tatud võlgniku pankrot, võib maksuhaldur koostada vastutus otsuse 
ilma sissenõudmistoiminguid sooritamata esialgselt maksukohus-
tuslaselt. Aga ka siis peab olema tõendatud juhatuse liikme süü, st 
konkreetse juhatuse liikme maksunormide rikkumine tõi kaasa 
maksuvõla tekkimise. Pelgalt maksude tasumata jätmine ei ole vastu-
tuse kohaldamise aluseks.

Vastutuse kohaldamiseks peab põhivõlg kehtima (v.a olukorras, 
kus maksuvõlg on tekkinud maksuõigusrikkumise tagajärjel). Vas-
tutusotsust ei anta, kui võlga ei ole tekkinud, selle sissenõudmine on 
aegunud või on võlg kustutatud497. Juhatuse liikme vastutuse kohal-
damiseks ja vastutusotsuse koostamiseks peab äriühing olema õigus-
võimeline498. Äriühingu õigusvõime lõpeb selle registrist kustuta-
misega499. Seega pärast äriühingu äriregistrist kustutamist juhatuse 
liikmele vastutusotsust teha ei saa. Kui aga äriühing kustutatakse 
registrist pärast vastutusotsuse tegemist, siis ei lõpeta see vastutus-
otsusega tuvastatud vastutuskohustust.

493 Ibid, § 96 lõige 5.
494 Riigikohtu 20.10.2011. a otsus nr 3-3-1-54-11.
495 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 8 lõige 1, § 99 lõige 3.
496 Ibid, § 96 lõige 5.
497 Ibid, § 96 lõige 6.
498 Riigikohtu 04.12.2009. a otsus nr 3-3-1-75-09. 
499 Tsiviilseadustiku üldosa seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 35, 216 … RT I, 

12.03.2015, 105, § 45 lõige 2.
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Vastutusotsuse koostamisel rakendatakse maksu määramise koh-
ta sätestatut. Vastutusotsusest peab selguma vastutuse kohaldamise 
alus ja maksusumma arvutamise metoodika ning selles määratakse 
maksusumma tasumise tähtaeg500. Vaatamata sellele, et juhatuse liik-
me vastutuse üks eeldus on küll äriühingu olemasolev maksuvõlg, 
siis selle suurus tuvastatakse vastutusotsuses. Kui maksuvõla aluseks 
on jõustunud maksuotsus, kus on tuvastatud maksusumma tahtlik 
tasumata või kinnipidamata jätmine, on see üks oluline argument 
kolmanda isiku süü tuvastamisel. Sellisel juhul võib maksuotsust 
kasutada tõendina vastutusotsuse motiveerimisel.501 Seejuures on 
vastutusotsuse koostamise üks suurimaid probleeme selle õiguslik ja 
faktiline motiveerimine. Õiguslikud alused hõlmavad nii maksusea-
duste sätteid kui ka tsiviilõiguse norme. Maksuhalduril on kohustus 
vastutusmenetluses tuvastada nii juhatuse liikme tegu, tagajärg kui 
ka vastav põhjuslik seos502.

Vastutuse kohaldamise aluse näitamiseks tuleb maksuhalduril 
tuvastada, kas juhatuse liige on oma kohustusi rikkunud süüliselt 
ja milline on rikkumise süü vorm. Vastutusotsuse motiveerimine 
näitab maksuhalduri positsiooni, miks ta asus seisukohale, et juha-
tuse liige on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud kohustusi. 
Kolmanda isiku vastutus võõra isiku maksukohustuse eest ei ole for-
maalset laadi, vaid eeldab maksuhalduri poolt põhjalikku tõenda-
mist ning vastutuskohustuse aluseks ei saa olla pelgalt fakt, et isik on 
juhatuse liikmena kantud äriregistrisse. Seejuures on juhatuse liikme 
süü individuaalne, millele on korduvalt viidatud eespool.

Vastutusotsusest tuleneva maksukohustuse tasumise tähtpäev on 
30 päeva503. Seejuures sisaldab vastutusotsus hoiatust sundtäitmise 
algatamise kohta, mis annab maksuhaldurile võimaluse alustada ko-
he haldusaktist tuleneva maksusumma sundtäitmist, kui vastutusot-
susest tulenevat nõuet ei tasuta haldusaktis esitatud tähtaja jooksul. 

500 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 96 lõige 3. 

501 Riigikohtu 12.12.2012. a otsus nr 3-3-1-23-12.
502 Lorents, K. Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla eest. Maksumaksja 2013/2.
503 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 

11, § 96 lõige 3.
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Seejuures on vastutusotsuse adressaadil õigus vaidlustada vastu-
tusotsus ka selles osas, mida põhivõlgnik vaidlustanud ei ole (mak-
suotsuses tuvastatud äriühingu maksuvõla suurus). See tähendab, 
et vastutusotsust saab vaidlustada mitte ainult vastutuse aluse osas, 
vaid ka maksuvõla osas.

Vastutusotsuse koostamisel on määravaks see, kuivõrd on tuvas-
tusmenetluse käigus võimalik kindlaks teha maksumaksjaga soli-
daarselt vastutava isiku tahtlus või raske hooletus maksukohustuste 
tähtajaks täitmata jätmisel (juhatuse liikme süüline käitumine). Sar-
naselt maksu määramisel üldkontrolli raames on vajalik ka vastutus-
menetluse käigus tagada haldusakti adressaadile ärakuulamisõigus 
enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist504. Maksuhalduril 
on kohustus ära kuulata haldusakti adressaat ning anda talle võima-
lus selgitada, mis põhjusel on ta jätnud täitmata tema juhitava äri-
ühingu kohustused, ja esitada vajaduse korral tõendid, mis välistavad 
tema süü kohustuste rikkumisel.

Algne maksukohustuslane ja uus maksukohustuslane, st kol-
mas isik, kes on vastutav võõra maksukohustuse eest, vastutavad 
isiku maksukohustuse täitmise eest solidaarselt. Vastutusotsust on 
võimalik esitada mitmele kohustatud isikule ning sellisel juhul rea-
liseeritakse solidaarne vastutus kõigile vastutavatele isikutele ühise 
vastutusotsuse esitamisega. Solidaarne vastutus tähendab seda, et 
maksuhaldur võib kohustuse täitmist nõuda osaliselt või täies ulatu-
ses kõigilt kohustatud isikutelt505. 

Kokkuvõtvalt eeldab vastutusotsuse koostamine järgmist:
1) maksuvõla kehtivus (maksuvõlg ei ole aegunud, kustutatud ega 
 muul alusel lõppenud);
2)  maksuvõla sissenõudmise nurjumine (maksuhaldur on teinud 
 kõik endast oleneva, et maksuvõlg sisse nõuda, kuid kolme kuu 
 jooksul ei ole see loodetud tulemust andnud; v.a põhivõlgniku 
 pankroti puhul);
3)  äriühing on õigusvõimeline (vastutusotsus tuleb teha enne 

504 Ibid, § 13.
505 Võlaõigusseadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 23.03.2015, 74, § 65 

lõige 1.
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 juriidilise isiku õigusvõime lõppemist ehk enne juriidilise isiku 
 äriregistrist kustutamist);
4)  vastutavate isikute määratlemine (juhatuse liige vastutab üksnes 
 selle aja eest, kui ta oli juhatuse liige);
5)  juhatuse liige on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma 
 kohustusi;
6)  põhjuslik seos juhatuse liikme kohustuste rikkumise ja maksu
 võla vahel (juhatuse liikme kohustuste rikkumise tõttu on 
 tekkinud maksuvõlg).

Vastutuskohustuse sissenõutavaks muutmiseks on vajalik haldus-
akti (vastutusotsuse) koostamine ning selle vormistamisel kehtivad 
haldusakti vormistamise nõuded. Erisused vormistamisel sõltuvad 
sellest, millisel viisil on tekkinud ja tuvastatud põhivõlgniku maksu-
võlg. Vastutusotsuses näidatakse vastutuse kohaldamise alus, mak-
susumma arvestamise metoodika ning määratakse maksusumma ta-
sumise ja kõrvalkohustuste täitmise tähtaeg. Kui maksukohustuslane 
on maksusummad ise deklareerinud, siis tuleb vastutusotsuses ära 
näidata deklaratsioonide loetelu ja maksuvõla arvestamise metoo-
dika, sh intresside arvestus. Kui maksusumma on määratud mak-
suotsusega, siis lisatakse vastutusotsusele maksuotsuse ärakiri ning 
maksusumma arvutamise metoodikat vastutusotsuses ei näidata506. 
Sel juhul on maksuotsus eelhaldusakt vastutusotsuse suhtes ning 
vastutusotsuse adressaadil tekib õigus vaidlustada maksuotsus ja ta 
saab esitada kõiki vastuväiteid, mida oleks saanud esitada põhivõlg-
nik. Vastutusotsusega kohustatud isikul on õigus vaidlustada vastu-
tuse kohaldamise aluseid.

Vastutusotsuse instituuti võib vaadelda kui riigi tulude kaitse-
mehhanismi. Kui puuduks alus kolmandalt isikult tasumata mak-
susummade sissenõudmiseks, jääks riigil osa maksutulust saamata. 
Seejuures on juhatuse liige vastutav vaid süüliselt kohustuse rikku-
mise tagajärjel tekkinud maksuvõla eest. Üksnes maksuvõlg ei ole 
vastutuse kohaldamise alus.

506 Maksukorralduse seadus, jõustunud 01.07.2002, RT I 2002, 26, 150 ... RT I, 17.03.2015, 
11, § 96 lõige 3. 
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