Maksumaksja portaal - Kindlus maksuasjades!

Maksumaksjate liit jätab 2019. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitlid
välja kuulutamata
EML PRESSITEADE
Postitaja:
Postitatud : 14.02.2020 13:10:00

Eesti Maksumaksjate Liidu pressiteade14.02.2020 Eesti Maksumaksjate Liit kuulutab igal aastal välja
maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitlite saajad. Maksumaksja sõbra tiitel antakse
isikule, kes on aasta jooksul oma tegude või sõnadega avaldanud kõige positiivsemat mõju
maksumaksja õigustele, teadlikkusele ja rahakotile. Maksumaksja vaenlase tiitel antakse isikule,
kelle sõna ja tegu või tegevusetus on aasta jooksul muserdanud maksumaksjat ja laastanud tema
rahakotti. EML juhatus otsustas sel aastal kumbagi tiitlit mitte välja anda ning soovitab igal
maksumaksjal ise valida oma sõber ja vaenlane. Kuna pärast viimaseid Riigikogu valimisi on
poliitikamaastikul tekkinud väga palju teravaid väljaütlemisi, solvumisi ja vabandamisi, siis tekitaks
ükskõik kellele maksumaksja sõbra või vaenlase tiitli andmine asjatuid pingeid ning võib takistada
maksumaksjate liidul oma eesmärkide teostamist. Lisaks tuleb märkida, et kuna EML juhatuse liige
Lasse Lehis tegutseb praegu rahandusministri nõunikuna, on liidul olemas palju efektiivsem kanal
riigi rahanduspoliitikas osalemiseks kui avalikkusele suunatud tiitlikonkurss. 2018. aastal
maksumaksja sõbra tiitli sai protestiaktsiooni „Maksud sõidavad Lätti“ korraldaja Taavi Leppik. Eesti
Vabariigi 100. aastapäeval sõitsid tuhanded maksumaksjad kolonnis üle Läti piiri, et protesteerida
Eesti aktsiisipoliitika vastu. Tänaseks oleme tunnistajaks sellele, et protest on vilja kandnud ja
aktsiisipoliitikas tehtud viga on parandatud. EML loodab, et valitsus suudab kinni pidada maksurahu
lubadusest ning leiab võimalusi aktsiisilangetusteks ka energiatoodetele. Maksumaksja vaenlase tiitli
said Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa selle eest, et et kavandasid nimevahetust, soovides
ennast nimetada tervisekassaks ja töökassaks. Esialgse prognoosi kohaselt oleks nimevahetuste
hinnaks kujunenud pea miljon eurot. Kuna „kassad“ on taas oma nimevahetuse soovi ellu äratanud,
siis on igati paslik neile antud tiitli kehtivust aasta võrra pikendada. Varasemate aastate tiitlisaajaid vt
siit. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb
maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha
efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes
ning annab välja ajakirja „MaksuMaksja“ ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2000 liikme.
Liidu tegevust finantseeritakse täies ulatuses liikmemaksudest ning kaupade ja teenuste müügist
saadud tulust. EML ei küsi ega saa toetusi riigieelarvest või eurofondidest.
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