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Kolmapäeval, 14. veebruaril kuulutab Eesti Maksumaksjate Liit (EML) rahvusraamatukogus välja
2006. a maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitli saajad, samas toimub ka poliitikute
maksudebatt. Ettekandega aktuaalsetest maksuprobleemidest ja maksumaksjate liidu
seisukohtadest esineb EML nõukoja esimees Lasse Lehis.
2006. aasta maksumaksja sõbra tiitlile kandideerivad Riigikohus – kohtuotsuse eest suhkrutrahvi
asjas; Narva Linnavalitsus – maksumaksjate teavitamise ja maksundust tutvustavate ürituste
korraldamise eest; rahandusminister Aivar Sõerd – riigilõivude alandamise, maksumaksjatele
soodsate seaduseelnõude ettevalmistamise ja mitmeid maksuprobleeme lahendanud selgituste
andmise eest; Riigikogu liige Heimar Lenk – riigikogulaste rahajagamise salaplaani avalikustamise
eest ja Justiitsministeerium – äriseadustiku muudatuste eest, millega vähendati bürokraatiat
registriasjades ning registriandmetega tasuta tutvumise võimaluste eest. 2006. aasta maksumaksja
vaenlase tiitlit on oht endale saada põllumajandusminister Ester Tuiksool – riigile ja ettevõtjatele
kulukate suhkrutrahvi kohtuprotsesside eest; Riigikogu liikmetel - 202 miljoni krooni jagamise eest
isiklike eelistuste alusel; Peaminister Andrus Ansipil – 2009. aasta tulumaksuprobleemi
lahendamise edasilükkamise eest; Maksu- ja Tolliametil – seaduste tõlgendamise praktika
tagasiulatuva muutmise eest, käibemaksukohustuslaste registreerimise bürokraatliku praktika eest,
maksumaksjatele ähvarduskirjade saatmise eest; Harju Maakohtu registriosakonnal – ettevõtjate
massilise ja ette hoiatamata trahvimise eest; Justiitsministeeriumi asekantsler Martin Hirvojal –
karistusseadustiku solkimise ja avalikes esinemistes maksumaksjaid halvustavate seisukohtade
eest; Eesti Tööandjate Keskliidul ja Tarmo Kriisil – füüsilisest isikust ettevõtjaid halvustavate
seisukohta avaldamise eest. Tiitlite saajad kuulutab Eesti Maksumaksjate Liidu juhatus välja
rahvusraamatukogu suures saalis kell 12.00. Sellele vahetult eelneval maksudebatil on esindatud
Eesti suuremad erakonnad, kes tutvustavad valimiseelseid maksuplatvorme. Arutamisele tulevad
erinevad maksudega seotud küsimused, mis puudutavad Eesti ettevõtjate konkurentsivõime
suurendamist, töökohtade loomist ja ettevõtluse alustamist soosivat maksusüsteemi, samuti
sotsiaalmaksu alammäära ja tulumaksuvaba miinimumi muutmist. Muuhulgas on vaatluse all
töötajate koolitus- ja tervisekulude erisoodustusena maksustamise põhjendatus ning ka idee
sotsiaalmaksukoormuse jagamisest töötaja ja tööandja vahel. Erilist tähelepanu pööratakse Eesti
tulumaksusüsteemi vastavusse viimisele Euroopa Liidu tulumaksu reguleerivate direktiividega 2009.
aastaks. Erakondade teatel osalevad debatil Heido Vitsur (Keskerakond), Valdur Lahtvee
(Eestimaa Rohelised), Meelis Atonen (Reformierakond), Eiki Nestor (Sotsiaaldemokraadid), Taavi
Veskimägi (IRL) ja Mart Opmann (Rahvaliit). Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud
mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust
ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme.
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Telefon: 626 4190
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