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Värske ajakiri jätkab eelmises kuus alustatud autoteema käsitlemist. Kuigi praeguseks oli teada
antud, et ametiautode käibemaksu ja tulumaksu alased muudatused võetakse Riigikogu menetluses
olevatest eelnõudest välja, saab lugeja kokkuvõtte eelnõude ümber toimunud tulisest
mõttevahetusest — mida oli öelda eelnõu algatajatel ja kriitikutel ning kuidas kajastas kõike toimuvat
Eesti meedia. Samas jäeti kohe õhku võimalus, et teemaga tullakse peatselt taas areenile.

Nagu karta oligi, avaldas pärast ajakirja trükkiminekut Rahandusministeerium teate, et on eelnõu
peaaegu muutmata kujul uuesti avaldanud ning soovib selle veel käesoleva aasta sees Riigikogule
esitada (vt pressiteadet). Loodame, et ministeeriumihärradel tekib värsket ajakirja lugedes uusi ja
huvitavaid mõtteid. EML juhatuse liige Lasse Lehis tõdeb, seekordses diskussioonis (kui toimunut
üldse nii saab nimetada) on torganud silma, kuidas Rahandusministeeriumi „hüüdlaused“ muutuvad
ajas ja ruumis vastavalt sellele, kas on vaja makse tõsta või langetada, või kas ettepaneku teeb
koalitsioon või opositsioon. Üksikasjalikku ülevaadet illustreerivad rohked näited. BDO Eesti AS
partner Urmas Võimre lahkab probleemi, mis on seotud sissemakseid tegemata osaühingu
asutamisega. Selle kohta tehakse äriregistrisse märge, millest vabanemiseks paistab olevat justkui
üksainus (ja kõige ebapraktilisem) viis. Autor toob ära praktilised sammud, mille abil saab„taagast“
vabaneda ilma tüütu vaidluseta. Vabaühenduste liidus EMSL tegev Alari Rammo selgitab
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja
kandmise menetlust puudutavat. Viimased paar aastat on aga toonud lõpuks pisut sisulist selgust
kõige vaieldavamate mõistete nagu „avalik huvi“ ja „heategevuslik“ sisustamisest, ent kohtud on
leidnud ka vigu kogu menetluse korralduses endas ning ajanud üsna segaseks, kes, kunas ja kellega
üldse vaielda saab. EML jurist Hiie Marrandi kirjutab Riigikontrolli ülevaatest Eesti riigi arengu ja
majanduse probleemidest 2012–2013, keskendudes olulisematele ja maksudega haakuvatele
teemadele. Selleks, et Eesti riigile vajalikud tulevikku mõjutavad otsused saaksid tehtud ja ka ellu
viidud, on ühelt poolelt vaja valmisolekut avalikult probleeme ja möödalaskmisi tunnistada, teiselt
poolelt aga konstruktiivset häälestatust, et energia suunata üheskoos parimate lahenduste
otsimisele, mitte aga sellele, et lahmivalt ja tühistele üksikküsimustele keskendudes kedagi rünnata,
suurendades ühiskonnas veelgi lõhet ootuste ja realiteedi vahel.
Toimetuse valikul avaldatud
värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta
pärast ajakirja ilmumist paberkandjal. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon
626 4196, 53035 007 margit@maksumaksjad.ee
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