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EMLi 2002. majandusaasta aruanne

1. EMLi 2002. majandusaasta juhatuse tegevusaruanne

Liidu tegevuse kronoloogiline ülevaade
2002. aasta veebruaris ilmus esimene EMLi poolt väljaantudja omajõududega r

kommenteeritud maksuseaduste kogumik. Lisaks maksuseadusteleja nende
rakendusaktidele sisaldas kogumik töötuskindlustuse seaduse ja
kogumispensionide seaduse terviktekste, sest nimetatud seadustest tuleneb
maksumaksjatele mitmeid kohustusi, mis oma iseloomult sarnanevad maksude
tasumise kohustusele.
Maksukorralduse seadus, tulumaksuseadus, käibemaksuseadus,
sotsiaalmaksuseadus, maamaksuseadus ja kohalike maksude seadused olid

V kogumikus kommenteeritud. Hasartmängumaksu seadus, aktsiisiseadused,
töötuskindlustuse seadus ja kogumispensionide seadus olid 2002. aasta
kogumikus esitatud kommentaarideta. Kõigi seaduste alguses (va
hasartmängumaksu seadus) oli antud lühiülevaade seadusest.

2001. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitlite saajad kuulutati välja liidu
liikmete korralise üldkoosoleku avamisel 20. märtsil.
2001. aasta maksumaksja vaenlaseks valis EMLi juhatus endise sotsiaalministri

- Eiki Nestori (Rahvaerakonna Mõõdukad fraktsiooni aseesimees, Riigikogu
rahanduskomisjoni liige). Vaenlase tiitli pälvis ta selle eest, et oli'
sotsiaalministrina vastutavaks isikuks töölepingu seaduse muutmisel ja
töötuskindlustusseaduse väljatöötamisel.
Töölepingu seaduse muutmine lõi olukorra, kus kohakaasIuse mõiste
kaotamisega kaasnes kohustus maksta töötava inimese pealt igas töökohas

\...,../ sotsiaalmaksu vähemalt miinimumi, so 700 krooni pealt, sõltumata tegelikust
palgast, ja see tõi omakorda kaasa maksukoormuse kasvu võimaluse
sotsiaalmaksu baasi laienemise tõttu.
Töötuskindlustuse seadus tekitas maksumaksjatele põhjendamatut ebavõrdsust
(töötuskindlustusmakset nõuti pensionärideIt, kes ei saa töötuks jäämise korral
töötuskindlustushüvitist ja kollektiivse koondamise hüvitist ei saa kunagi väike-
ettevõtjad, kuna nad ei kvalifitseeru hüvitise saamiseks vähemalt 5 töötaja
koondamise nõude täitmise võimatuse tõttu) ja nendesse ebaõiglaselt negatiivset
suhtumist (töötuskindlustuse skeemi st välistati ruüsilisest isikust ettevõtjad
põhjendusel, et nad hakkavad tõenäoliselt töötuskindlustushüvitisi välja petma).
Eiki Nestor märkis auhinna kättesaamisel, et ta on ka edaspidi maksumaksja
vaenlase tiitlile kandideerimiseks valmis tegema tegusid, mis aitavad kaasa
sotsia~steaolu kasvule.
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2001. aasta maksumaksja sõbraks valis Maksumaksjate liidujuhatus päevalehe
Äripäev. Auhinna pälvis majandusajaleht selle eest, et ta aasta jooksul
järjekindlalt ja mitmekülgselt valgustas lugejaid maksustamise teemadest,
aidates sellega kaasa maksumaksjate maksuteadlikkuse kasvatamisele,
maksuseaduste parendamisele ning maksukoormuse taseme jälgitavusele Eestis.
Auhinna vastu võtnud Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov avaldas muret auhinila
üleandmisel selgunud asjaoluüle, et maksumaksja sõbra kandidaatide
konkurents oli väga hõre, samas kui maksumaksja vaenlase kandidaate oli
rekordiliselt arvukalt.

5. mail 2002 tähistas EML maksuvabaduse päeva. Liidujuhatuse esimees Ants
Veetõusme andis 6. mail rahandusministeeriumis minister Harri Õunapuule üle
maksuvabaduse päeva märgi, mis sümboliseerib seda osa maksumaksja rahast,
mis us aIdatakse maksude läbi riigi kätte ja mille säästlikku kasutamist kõik

v maksumaksjad ootavad.

Tegemist on sümboolse arvestuspäevaga, kus maksumaksja lõpetab töötamise
riigi kasuks ja kogu edasise teenistuse aasta lõpuni saab suunata enda kasutusse.
Arvutuste aluseks on iga-aastane rahandusministeeriumi poolt tehtav üldise
maksukoormuse prognoos. 2002. aasta üldise maksukoormuse prognoosiks oli
34,2% ja just 5. mail möödus nii paljujooksvast aastast.
2001. aastaloli maksuvabaduse päev Eestis 6. mail, 2000. aastal 11. mail ja
1999. aastal 14. mail.
Kohtumisel rahandusminister Õunapuuga rõhutas EMLi juhatuse esimees Ants
Veetõusme, et mitmesuguste libamaksude eksisteerimine tekitab olukorra, kus
tegelikkuses maksukoormus ei lange, vaid pigem kasvab. Sellega on tekkinud
olukord, kus tegelikkus ja rahandusministeeriumi poolt antavad ennustus ed ei
ühti. Ants Veetõusme tõstatas kohtumisel ka töötuskindlustuse teema, taotledes
töötavaid pensionäre ja väikeettevõtjaid puudutavate diskrimineerivate sätete

V korrigeerimist.
Minister Õunapuu pidas maksukoormuse taset mõistlikuks nli maksumaksjatele
alles jäävate vahendite kui ka riigi normaalse toimimise seisukohast. Ta pidas
talutavaks maksukoormuse kõikumist 2% piires võrreldes eelmise aasta alguse
tasemega. Minister võttis teadmiseks EMLi sõnumi maksunduse aktuaalsetest

probleemidest.

Nagujuba traditsiooniks kujunenud, korraldas Maksumaksjate liit ka 2001/2002.
aastal maksundusalaste uurimustööde võistluse, kuhu laekus rekordiliselt
palju - 12 võistlustööd.
Tööde rohkust võis mõjutada ka nende esitamise tähtaja nihutamine veidi
hilisemrl ~ku üliõpilastööde valmimisajaks. Laekunud maksutöid hindas
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EMLi juhatuse poolt kokkukutsutud komisjon koosseisus Kalle Kägi, Lasse
Lehis, Anne Nuut, Vello Vallasteja Ants Veetõusme.
2002. aasta võistlustööde iseärasuseks oli see, et ei kerkinud esile ühte väga
selgelt teistest paremat tööd, mis oli laekunud tööde rohkust arvestades seda
üllatavam. Seetõttu olid ka esikolmiku punktivahed üsna väikesed.
Esikolmiku tööd olid:

1. Ettevõtte tulumaksu poliitika Euroopa Liidus (autor Meelis Meigas)
2. Erinevad lähenemised maksusüsteemile Eesti ja Soome näitel (autor

Vahur Afanasjev)
3. Võrdlevalt käibemaksualastest regulatsioonidest (autor Vaido Põldoja)

15.-16. juunil toimusid Roosta Puhkekülas Läänemaal EMLi esimesed
c suvepäevad. Suvepäevadei viibis 255 osalejat 305st registreerunust, nende

U hulgas ligi 50 last. Kokku oli esindatud 95 EMLi liiget. Need arvud näitavad
korraldajate arvates liikmeskonna huvi EMLi tegevuse vastu ja tahet
ühisüritustel osaleda.
Suvepäevad avas EMLi juhatuse esimees Ants Veetõusme, kes tervitas
osalejaid, tutvustas päevakavaja EMLi töötajaid. Seejärel toimus puhkeküla
suures konverentsisaalis EMLi juhatuse liikme Vello Vallaste juhtimisel arutelu
riigikontrolör Juhan Partsiga, saamaks paremat arusaamist riigikontrolli
tegevuse eesmärkidest ja võimalustest avaliku sektori töö läbipaistvuse ja
tõhususe saavutamisel.
Arutelu järel toimusid mitmed sportlikUd mängud.
Suvepäevade teisel päeval toimus EMLi tegevuse arutelu. Ants Veetõusme andis
kokkuvõtlikU ülevaate EMLi tegevusest ja aktuaalsetest küsimustest. Liikmed
esitasid hulgaliselt küsimusi ja tegid erinevaid ettepanekUid liidu
nõustamisteenuse, koolituse ja muude oluliste tegevusaspektide osas. 29 liiget

\ / andsid täidetuna tagasi küsitlusankeedid, mis andsid liidule väärtuslikku infot
. liikmete paremaks teenindamiseks.
Osalejad avaldasid tahet loodud traditsiooni edasi viiaja nii korraldatakse
2003. a suvised maksupäevad 14.-15. juunil, sedapuhku Käärikul.

Juuli lõpus sai ajakohase näo Maksumaksjate liidu internetilehekülg
www.maksumaksjad.ee, mis muutus vastavalt liikmete arvamustele ja
ettepanekutele kiiremaks, sisukamaks ja kasutajasõbralikUmaks.
Uus kodulehekülg vastab tehnilisest küljest kaasaja nõuetele - see on valdavalt
administreeritav EMLi töötajate poolt, mis tagab info operatiivsemaja
paindlikuma käsitlemise.
KOdul~~b~andUSid ka uued rubriigid: nõustamine, ankeedi vonnis

. Ants Veetõusme
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küsitlused, hääletamine aktuaalsetel maksunduse või EMLi tegevusega seotud
teemadel.

12. septembril kohtusid Eesti Maksumaksjate Liidu esindajad peaminister Siim
Kallasega, et arutada maksumaksjate päevakajalisi küsimusi. EML hinnangul
võib probleemiks kujuneda valitsuse poolt kinnitatud tulemuspalkade süsteem
maksuhalduritele, mis seab tulemustasu sõltuvusse maksuhalduri poolt
täiendavalt sissenõutud maksusummadest.
Maksumaksjate hinnangul mõjutab selline süsteem maksuametnike objektiivsust
ja võib kaasa tuua sunnivahendite väärkohaldamise maksumaksjate suhtes.
Kohtumisel kaitses peaminister valitsuse poolt äsja kinnitatud maksuameti
tulemuspalkade süsteemi. "Pigem võib amoraalseks pidada enamikku Eesti
ettevõtjaid, kelle esimene äriidee on maksupettus - kuidas riigile külma teha -ja
teine äriidee on puulusikas," ütles Kallas. Peaminister kinnitas, et vastuvõetud

v skeem oli väljapakututest parim, kuid näitas üles valmidust asja uuesti arutada,

kui suudetakse välja pakkuda variant, mis ei tekitaks maksumaksjatele
probleeme, kuid siiski aitaks maksuametnikke motiveerida.
(Veendumaks tulemuspalkade maksmise seaduslikkuses, esitas EML 2002. a
20. oktoobril vastavasisulise järelpärimise ka õiguskantslerile. Tegevusaruande
koostamise ajaks oli liit saanud õiguskantslerilt vahevastuse avalduse
menetlusse võtmise kohta).
Peaminister nõustus maksumaksjate tähelepanekuga, et seadusloome osas võiks
täitevvõim Maksumaksjate liidu abi aktiivsemalt kasutada juba eelnõude
väljatöötamise staadiumis. See väldiks olukorda, kus mitmedjämedad vead ja
ebakõlad ilmnevad alles õigusakti rakendamise käigus. Muudatusi on oluliselt
lihtsam sisse viiaõigusakti väljatöötamisel kui pärast selle vastuvõtmist.
Maksumaksjate liit pakkus välja ka idee, et kodanikuühiskonna arendamiseks
võiks anda füüsilistele isikutele võimaluse suunata jooksvaIt 2% oma

'"-,,, tulumaksust sellele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule või
sihtasutusele (vastavalt valitsuse kinnitatud nimekirjale), mis inimese enda
arvates seda raha kõige rohkem vajab ja kaotada ettevõtete võimalus teha
erakondadele maksuvabalt annetusi. Selline samm aitaks kaasa korruptiivse
iseloomuga nähtuste kadumisele kolmandale sektorile toetuste jagamisel ja
näitaks üles usaldust maksumaksjate vastu. Peaminister pidas seda väga
mõjukaks ideeks ja võttis selle teadmiseks, asumata kohe kindlale seisukohale.
Lisaks näitas Maksumaksjate liit üles valmisolekut koolitada maksunduse vallas
ametnikke, kelle tegevuses selle valdkonna tundmine vajalik on. Näiteks
viimase aja maksundusse puutuv õigusloome rakendusaktide tasandil näitab, et
mõnfl~ni vastava ametnikkonria teadmised maksuõiguse

Ants Veetõusme
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elementaarsetest põhimõtetest on äämliselt puudulikud (vt nt 2002. a augustikuu
MaksuMaks ja kaaneteemat).

25. septembril kohtusid Maksumaksjate liidu esindajad ja
rahandusministeeriumi ametnikud eesmärgigajõuda selgusele ministeeriumi
ja selle haldusalas oleva maksuameti tulumaksuseaduse (TMS) rakendamise
osas, mis puudutab kulude hüvitamist.
Kohtumisel esindasid maksumaksjaid E:MLi juhatuse liige Vello Vallaste,
peasekretär Kalle Kägi ja jurist Hiie Õunpuu, ministeeriumi poolt olid,
läbirääkimisi pidamas maksupoliitika osakonnajuhataja Lemmi aro ning otseste
maksude talituse juhataja kohusetäitja Ivo Vanasaun.
Probleem tekkis, kui maksuamet ja rahandusministeerium väljendasid oma
kirjalikku seisukohta, kuidas tõlgendada ettevõtluse kulusid. Kui füüsiline isik

. teeb juriidilise isiku jaoks kulutusi ja kauba või teenuse eest on arve väljastatud
' ! füüsilise isiku nimele, siis käsitletakse juriidilise isiku poolt füüsilisele isikule

tema tehtud kulutuste hüvitamist saaja tuluna.
EMLi seisukoht on, et kuna TMS ei loetle rohkem maksustamise objekte kui
maksumaksja tulu ja TMSi 10. ptk alusel maksustatav tulu, ei ole seadusega
kooskõlas maksuameti senine seisukoht, et hüvitada tohib ainult neid kulutusi,
mis on seaduses loetletud (nt hüvitis isikliku sõiduauto kasutamisel
tööülesannete täitmiseks). Tegemist ei ole mitte mingisuguse tuluga, vaid kulu
hüvitamisega - endise olukorra taastamisega hüvitise saajajaoks.

Kohtumiselolid rahandusministeeriumi esindajad väga konstruktiivsedja
koostööaltid, siiski oli nende suhtumises näha mõningast kõhklust - kas ka

maksuamet aktsepteerib ja on valmis praktikas rakendama neid seisukohti,
milleni arutelu käigus jõutakse.
aro nõustus E:MLi positsiooniga, et TMS tõepoolest ei piira ettevõtlusega
seotud kulutuste hüvitamist, kui olemas on nõuetele vastavad kuludokumendid,

;--- va seaduses eneses otseselt ja sõnaselgelt sätestatud piirangud (nt lähetuse
kulude hüvitiste piimläärad). aro sõnullahendaks probleemi ministeeriumi uus
metoodiline juhend maksuametnikele, mis aitaks tagada, et seadust kohaldatakse
üle Eesti ühetaoliseIt.
Kohtumisel rõhutas E:MLi peasekretär Kalle Kägi, et kulude hüvitamist tuleks
käsitleda nagu kõiki teisi ettevõtluse kulusid. On lausa taunitav kohaldada
maksumaksjatele maksuameti senist eelarvamust, mis pealegi on ebaseaduslik.
Lisaks juhtis peasekretär ministeeriumi esindajate tähelepanu Riigikohtu
põhiseaduslikkusejärelevalve kolleegiumi 2000. a 12. mai lahendile nr 3-4-1-5-
2000, mis kinnitab E:ML esitatud seisukohtade õigsust.
Nagu selgus, tunnistas ka maksuamet probleemi olemasolu ja oli põhimõtteliselt
nÕ~~t~Sil baseeruva seisukohaga: kui tegemist ei ole seaduses

Ants Veetõusme
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kehtestatud piirangu ületamisega, ei tule kulude hüvitamisel tasuda tulumaksu.
Samas jäi maksuamet seisukohale, et teise isiku jaoks tehtud kulutuse
hüvitamine on väga suureks potentsiaalse pettuse allikaks.

Augustis otsustas Maksumaksjate liidu juhatus korraldada riigi erinevates
regioonides teabepäevad tutvustamaks nii liidu tegemisi, maksuplatvormi kui
ka muudatusi maksuseadustes. Septembrikuu eelviimasel nädalal saigi otsus
teoks.
Neljal päeval käidi kaheksas Eesti linnas. Juhatust esindasid juhatuse esimees
Ants Veetõusme ja aseesimees Kersti Kurre.
Liidu peasekretär Kalle Kägi koos juristi Hiie Õunpuuga tegid ülevaate hiljuti
jõustunud muutustest maksuseadustes ja viimase aja kohtupraktikast.
Liidu algavat koolitushooaega tutvustas tegevdirektor Kalev Stoicescu.

"-.,.-/ Iga kohtumise lõpus oli võimalik kõigilosalejatel esitada esinejatele küsimusi ja
seda võimalust ka kõikjal aktiivselt kasutati. Küsimusi esitati nii avalikult saalist
kui ka pärast ametliku osa lõppu individuaalse nõustamise korras.
Teabepäevad algasid Valgas, mille järel mindi Tartusse, Jõhvi, Rakveresse,
Paidesse, Raplasse, Pärnusse ja tuur lõppes Haapsalus. Teabepäevade ajal müüdi
edukalt ka liidu poolt kirjastatud raamatut "Kommenteeritud maksuseadused
2002" ja jagati hulgaliselt ajakirja MaksuMaksja varasemaid numbreid. Enim
osalejaid oli Tartus, kuid aktiivset kaasatulemist leidus kõikjal külastatud
linnades. Osalejate hulgas oli nii liidu liikmeid kui ka mitteliikmeid, kellest osa
astusid ka liidu liikmeteks juba teabepäeva lõppedes.
Tuur oli asjalik ja andis võimalusejagada uusi teadmisi paarisajale kohalolnule.

Läbi aastate on aeg-ajalt kuulda olnud maksuameti keskasutuse ja kohalike
asutuste vahelliikuvatest "ringkirjadest". Nn ringkirjade näol on tegemist

~ juhendmaterjalidega, mida maksuameti keskasutus edastab kohalikele asutustele
eeldatavalt praktika ühtlustamiseks. Valgustamaks ringkirjade ümber valitsevat
hämarust, esitas Maksumaksjate liit 1. novembril maksuametile teabenõude
palvega edastada ärakirjad 2002. ajooksul koostatud ringkirjadest. Saadud
vastusest ilmnes, et maksuamet oli teabenõude ajaks koostanudjuba
108 ringkirja.
Kuna mitmeid neist puudutasid väidetavalt konkreetseid maksumaksjaid, kelle
kohta käivat infot maksuamet teatavasti ei tohi tavalise teabenõude käigus'
kolmandale isikule avalikustada, siis soovisid ametnikud ringkirjad eelnevalt
vastava kriteeriumi järgi sorteerida j a saata liidule vaid üldteemasid käsitlevad

kirjad.

~
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6. detsembrillaekuski pakett ringkirjade koopiatega. Ümbrik sisaldas 11
ringkirja, seega sisaldab ligi 90% kõigist ringkirjadest infot konkreetsete
maksumaksjate kohta. MaksuMaksja detsembrinumbris ilmus nendest
ringkirjadest ülevaade.

Andmaks maksumaksjale võimalikult mitmekülgset infot sõiduautode
maksustamise teemal, korraldas EML koostöös maksuametiga 26. novembril
Tallinnas tasuta temaatilise teabepäeva "Sõiduautod ja erisoodustus", kus
täissaalile esinesid rahandusministeeriumi, maksuameti ja Maksumaksjate liidu

esindajad.
Teabepäeval esinesid Ivo Vanasaun rahandusministeeriumist teemaga "Autode
maksustamiskorra muutumise põhjused ja soovitavad tagajärjed" ning Dmitri
Jegorov, Maksuameti otseste maksude talitusejuhataja ktja Vello Vallaste,

v EMLijuhatuse liige, kes mõlemad rääkisid sõiduautodestja erisoodustusest nii

tööandja kui ka töötaja sõiduauto kasutamise puhul.
Arvestades väga suurt huvi teabepäeva vastu on EMLil kavas ka edaspidi
probleemsetel teemadel avalikke teabepäevi korraldada, püüdes edaspidi
kasutada selleks avaramaid tingimusi, et kõik huvilised kuulama mahuksid.

11. detsembril Riigikogus vastuvõetud ja presidendi poolt väljakuulutatud
"Palgaseaduse, tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse,
töötuskindlustusseaduse, kogumispensionide seaduse ja maksukorralduse
seaduse muutmise seadus", millega jõustati tagasiulatuvalt maksuintressid,
hoolimata Riigikohtu otsusest 5. novembril, mis tunnistas senikehtinud aluse
maksuintresside küsimuses põhiseadusvastaseks, lõi riigis olukorra, mida
ilukirjanduslikult nimetati kriisiks õigusriigi eeskojas.
Maksumaksjate liit võttis kiiresti aktiivse seisukoha antud küsimuses, selgitades

\ ' teemat laialdaselt avalikkusele ja tehes järelpärimise õiguskantslerile.
Tegevusaruande koostamise ajaks oli õiguskantslerilt tulnud vastus, millega
teatati maksukorralduse seaduse § 163 19 2 vastuolust põhiseaduse mitme
paragrahviga. Samas olid vastuses käsitlemata nimetatud seaduse eelnõu
menetlemisprotseduuri puudutavad küsimused, mis liidu hinnangul on mitte
vähem tähelepanu väärivad.
Maksuseadustes sisalduv praak, mida tõendavad nii maksuseaduste sagedane
muutmine, volitusnormide ebaõige kasutamine kui ka rakendusaktide pidevalt
hilinev väljaandmine, tuleneb liidu hinnangulotseselt eelnõude halvast
menetlemisestja ebapiisavast kooskõlastusnõudest. Seetõttu esitas liit
Õigu~~~~amas küsimuses täiendava avalduse.

Ants Veetõusme
EML juhatuse esimees
N6.0~ .J.,oo3q

8

I ,



. " '

I

Rahvusvahelised suhted

Maksumaksjate liit, olles ülemaailmse ja Euroopa maksumaksjate
organisatsioonide liige, osales 2002. aastal kolmel rahvusvahelisel tasemel
läbiviidud üritusel.

Maksumaksjate liidu juhatuse esimees Ants Veetõusme ja tegevdirektor Kalev
Stoicescu osalesid 8.-10. veebruaril Kiievi konverentsil Ukraina
Maksumaksjate Liidu kutsel koos Bulgaaria, Leedu, Läti, Gruusia, Kasahstani,
Kõrgõzstani, Poola, Prantsuse, Rootsi, Saksa, Slovaki, Ukraina, Ungari, USA,
Valgevene ja Vene kolleegidega.
Konverentsi ettekanded ning arvukad kontaktidjajutuajamised teiste riikide
maksumaksjate esindajatega avardasid EMLi arusaamu eri riikide
maksusüsteemide eelistest ja puudustest. Kuigi kõigi Kiievis esindatud

\.-/ maksumaksjate liitlide üldeesmärgid on analoogsed, on nende tegutsemise
võimalused ja konkreetsemad valuteemad küllalt erinevad.

24.-26. augustil toimus Kasahhi pealinnas Almatys rahvusvaheline seminar
"Maksumaksjate õiguste kaitsesüsteemi täiustamine kui õigusreformi tähtis
element", mille korraldas kohalik ühiskondlik fond "Maksukultuuri loomine"
koos Ülemaailmse Maksumaksjate Assotsiatsiooni ja Maailmapangaga.
Seminarilosales ligi 50 maksumaksjate esindajat 10 riigist, Eestit esindasid
EML juhatuse esimees Ants Veetõusme ja tegevdirektor Kalev Stoicescu.
Seminari läbiviimist rahastasid Maailmapankja Sorose Fond, kes finantseeris ka
eestlaste osalemist seminaril.
Eesti oli kutsutud jagama kogemusi oma liidu tööst ja rääkima sellest, kuidas
tehalobbytööd riigiasutustes. Rahvusvaheline maksumaksjate liit andis ka
seekord - nagu mitmel korral varemgi - Eesti organisatsiooni tööle väga kõrge

'..-/ hinnangu ja tõstis EMLi esile kui üht paremat liitu Kesk- ja Ida-Euroopas,
rääkimata juba teistest endiste NSVLi liiduvabariikide baasil tekkinud uutest
riikidest.

EMLijuhatuse aseesi~ees Kersti Kurre osales 14.-15. septembril Bratislavas
toimunud rahvusvahelisel maksualasel konverentsil "Maksupoliitika
kaasaegsed trendid".
Konverentsile sai esitatud EMLi juhatuse poolt väljatöötatud platvorm
tulumaksu osas, mis võimaldas selle pinnalosaleda diskussioonides. Eesti
kogemus ühetaolise tulumaksu rakendamise alalleiab ikkajälle huvilisi ja

tunnuS~]~~l=~_-
Ants ~~~
EML juhatuse esimees
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Slovaki Vabariigi pealinnas paikneva, liberaalsele ideoloogiale toetuva F .A.
Hayek'i fondi poolt organiseeritud konverentsilosalesid mitmed
rahvusvaheliselt tuntud tegelased maksunduse ja finantssektorist ning üritusele
lisas aktuaalsust selle toimumine vahetult enne parlamendi valimisi.

Liikmete nõustamine, esindamine vaietes

Nõustamine
Aastal 2002 registreeriti kokku 3335 nõustamiskontakti. Nendest 2645 olid
EMLi liikmete tasuta nõustamised telefoni teel, 563 - kirjalikud vastused
küsimustele, põhiliselt internetilehe kaudu ja e-posti teel; kontoris konsulteeriti
kokku 127 isikut.

Vaided, kohtuasjad
V Aastajooksul abistati maksumaksjaid 60 maksuvaidIuse käigus nii maksuhalduri

tasandil kui ka kohtus. Neist kaebusi ja vaideid maksuameti tasandiloli ligi 50.
EMLi statistika näitab, et juhtumeid, mil kohaliku maksuameti haldusakti
vaidlustamisel on tulemuseks maksuhalduri keskasutuse negatiivne otsus
maksumaksjale, on EMLi praktikas alla 20%. Nendest negatiivsetest lahenditest
on märkimisväärne osa selliseid, milles on vaidlus edasi toimunud kohtus.
2002. aastaloli EMLil vaidlusi, milles oma liikmeid kohtus esindati, üle 10.
Neist vaidlustest on praeguseks saadud neli kohtuvõitu ja kahes vaidluses
otsustas I astme kohus, et kaebus ei kuulu rahuldamisele ning liige ei soovinud
otsust vaidlustada. Ülejäänud kohtuasjades on vaidlus pooleli kas
ringkonnakohtus või Riigikohtus.

Vaiete, nõustamiste teemad
2002. aastal põhjustas kõige enam vaidlusi olukord, kus maksuamet asus

V maksusid sisse nõudma ostjaIt, kui müüja vastavat käivet ei olnud deklareerinud.
Maksuamet toetub asjaolule, et kuna müüja vastavat käivet pole deklareerinud,
siis järelikult pole tehingut toimunud ja ostja on alusetult teinud väljamakseid,
mis on käsitletavad ettevõtlusega mitteseotud kuluna, ning seega on alusetult
maha arvanud käibemaksu.
Maksumaksjate liidu hinnangul ei ole sellises olukorras õige vastutuse
automaatne siirdamine ostjale, vaid maksuameti kohustuseks on selgitada isikud,
kes on maksupettuse korraldajad ja võtta need vastutusele.

c.1'(:tt;:;~;;:~
Ants Veetõusme
EML juhatuse esimees
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Enimlevinud nõustamist vajanud teemad olid:
- kinnisasja rentja maksustamise optsioon uues käibemaksuseaduses;
- käibemaksu- ja tulumaksuarvestus sõiduauto kasutamisel ettevõtluses, sh

sisendkäibemaksu mahaarvamine mootorikütuse soetamisel;
- töötuskindlustuse arvestus ning kindlustusmakse tulust mahaarvamine

enne tulumaksu kinnipidamist;
- kogumispensioni arv~stus ja liitumisest teavitamine;
- põhikohaja tööraamatu roll tulu- ja sotsiaalmaksu arvestuses;
- füüsilisest isikust ettevõtjate probleemid ettevõtjana tegevuse alustamisel

r--c ja lõpetamisel;- maksuintressid Riigikohtu 2002. aS. novembri otsuse valguses;
- riikidevaheline topeltmaksustamine;
- tulumaksustamine dividendide deklareerimisel ja väljamaksmisel;

- - maksumaksja õigused suhtlemisel maksuhalduriga lähtuvalt
U maksukorralduse seadusest.

Kohtuvaidluste teemad
- Eestis raha eest soetatud kauba või teenuse maksustatava väärtuse ületamisel
ühe tehingu kohta 50 000 krooni oli mahaarvamine lubatud juhul, kui selle eest -
tasuti täies ulatuses krediidiasutuse kaudu kas rahaülekandega või sularaha
sissemaksega müüja pangakontole (KMS § 18 19 8). Nimetatud säte rikkus
põhiseaduse §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadust, sest sellesse vabadusse
sekkumine oli ebaproportsionaalne;
- Äriregistrisse kantud või elukohajärgses maksuameti kohalikus asutuses
registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja, samuti notar ja kohtutäitur, võib teha
oma ettevõtluse tulust 6. peatükis lubatud mahaarvamisi (TMS § 14 19 5). Kui
teatud isikute puhul piiratakse ettevõtlustulust ettevõtluskulude mahaarvamist,
siis on tegemist isikute ebavõrdse kohtlemisega.

V Isikute õigusi ja vabadusi võib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning see
piirang peab olema kohane, vajalikja seatud eesmärgiga proportsionaalne.
Antud juhul rikuti ka mitmeid teisi põhimõtteid (nagu ühetaoline kohtlemine,
maksevõimelisus jms);
- Maamaksu tasumiseks peab maksumaksjale eelnevalt olema tehtud
kättesaadavaks asukohajärgse kohaliku omavalitsuse korraldus konkreetse
maatüki maksustamishinna määramise kohta. Enamik kohalikke omavalitsusi
seda nõuet eelmisel aastal ei täitnud ja seetõttu paljud maksumaksjad otsustasid
saadud maamaksu teatised vaidlustada.
- Käibe deklareerimine, käibe varjamine, tõendid maksumenetluses;
- Alkoholiaktsiisi tagastamine maksumaksjale.

,_"i,,~~I:~:;;:
Ants V eetõusme
EML juhatuse esimees
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Ajakiri MaksuMaksja

Ajakirja trükiarv oli 2002. aastal keskmiselt 3500 eks kuus. Ajakiri ilmus 12
korda 40-leheküljelisena igal kalendrikuul. Toimetuse kolleegiumi tegevust
juhib peatoimetaja 1mbi Ernits-Kaljuste ja selle koosseisu kuulusid eelmisel
aastaIlisaks EMLi juhatusele ja peasekretärile Eesti Maksuteadlaste Seltsi
liikmed Lasse Lehis, Martin Huberg ja Erki Uustalu.
Ajakirja lähimate kaastöötajate hulka kuulusid reporter Edith Kiilmaa ja
fotograafReio Aare, alates oktoobrist pildistab ajakirjajaoks Maiu Kurvits.

81 Kuni jaanuarini 2003 kujundas MaksuMaksjat Maire Pukk, sealt edasi Martin
~ Henk Disainikummutist. Ajakirja illustratsioonidjoonistab Elo Annion, kelle

tööde näitus ehib E:MLi seminariruumi seinu.
2002. aastal võeti suund põhjarike temaatiliste erinumbrite väljaandmisele. Nii
kajastati FIE maksusid jaanuaris, füüsilise isiku 2002. a tuludeklaratsiooni

V veebruaris, maamaksu märtsis, maksukoormust mais, keskkonnamaksusid

septembris, sõiduautodega seotud maksustamist novembris).
2003. aastal on plaanis temaatiliste numbrite väljaandmistjätkata, arvestades
teemade valikul maksumaksjate soove vastavalt EMLile tulnud tagasisidele.
Samuti on plaanis jätkata tunnustust leidnud raamatupidamise rubriigi
väljaandmist, mida 2002. aastal koordineeris Andris Jegers ASist KPMG
Estonia. Tänavujätkab seda tööd EV Raamatupidamise Toimkonna liige Anne
Nuut.
Ajakirja MaksuMaksja saavad liidu liikmed tasuta tellimusena. Ajakirja

. levitatakse ka tasulise väljaandena, mida saab tellida kas Eesti Posti kaudu või

otse liidust. Eelmisel aastaloli ajakirjal kokku keskmiselt 320 tellijat Samuti on
ajakiri kättesaadav lugemiseks ka E:MLi internetileheI, seda küll vaid nende

, artiklite osas, mis ei ole praktilise suunitlusega.

~ Maksukoolitus

E:MLi tegevust maksukoolituse valdkonnas iseloomustab arvudes järgnev tabel.

aasta seminare osavõtj aid sh E:ML EML liikmete
liikmeid osakaal (%)

1996 5 213 20 9
1997 19 685 172 25
1998 20 771 435 56
1999 35 1174 371 32
2000 54 2185 1173 54
2001 62 2617 1850 71
2002 45 A 4 1058 707 67
Ants Veetõusme il}/; LEML juhatuse esimees -
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EMLi I ektori d ja koolitusteemad aastal 2002 olidjärgmised:

Lektorid Vello Vallasteja Anne Nuut
. Majandusaasta aruanne ja maksud
. Muudatused maksuseadustes
. Tööjamaksud
. Käibemaksuga seotud probleemidest
. Maksudja sundkindlustused
. Uus maksukorralduse seadusI. . Käibemaksuseadus

Lektor Lasse Lehis
. Muudatused maksuseadustes 2002

V . Uus käibemaksuseadus

Lektor Olavi Kärsna
. FIE raamatupidamise sagedasemad probleemid
. FIE probleemid käibemaksuga, tekkepõhine raamatupidamine ja

ettevõtluse kulud
. FIE tulu-ja.sotsiaalmaksu aktuaalsed probleemid ning ettevõtluse kulud.

Muudatused seadusandluses

Lektor Jüri Kalda
. Muudatused maksuseadustes
. Praktilised kommentaarid maksuseaduste muudatustele

Lektorid Kadri Arulaja/või Priit Möldre
\ I . Muudatused maksuseadustes

. Tulu- ja sotsiaalmaksu aktuaalsed küsimused

Lektor Kristi Lahesoo
* Uus maksukorralduse seadus

Liikmelisus

2002. a liitus EMLiga 295 uut liiget. Neist 105 olid füüsilised isikudja 195
juriidilised isikud. Eelmisele aastale oli iseloomulik füüsiliste isikute
suurenenud huvi EMLi liikmelisuse vastu
Seisuga 1. jaanuar 2003 oli EMLil 2721 liiget, lisaks veel 51 infoteenuse

Ants V eetõusme ~
EML juhatuse esimees
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kasutajat, kes onjuriidiliseks isikuks mitteolevad asutused.
Mittetulundusühingute seaduse järgi saab mittetulundusühingu liikmeks olla
ainult juriidiline või füüsiline isik.
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Ants Veetõusme
EMLjuhatuse esimees

ite, . O~. ,1,c;o3q.

14

I -



~



~



~
 

t 
-,

.-,

~
~

 
~

~
 

~
~

~
~

 
~

:J 
~

~
 

~
 

«
~

~
~

 
zz 

=
« 

«
««:J 

:~
~

 
I« 

~
 

~
>

 
(9 ~

 
::« 

u) 
-

-l-l 
a. 

0
'0 

~
'O

 
z

V
 

a.» 
«J-l5"

cac. 
~

~
~

~
 

~
~

~
ca 

>
~

:5
W

~
a.

~
 

(9 :« «
-0 

J 
~

Q
) 

M
 

J

-g 
g 

~
-c 

N
 

~
C

 
~

 
~

0 
ca 

>
~

 
~

ca 
c

~
 

E
 

m'-'

(J) 
ca

.aC
)

0
~

 
:J

(J) 
J

ca 
.- 

~
'-' 

Q
) 

I

Q
) 

(J)
...Q

)

E~.-.--J

ttIC
:bJ 

f'~
 

~
..t..c..o/)t..l 

I E
;7tI J- 

j 
tI A

q/tl 
J( 

e..s:(/1(trj
. 

~
6'O

Jl.~
gq. 

fr

.



, I -~_c

. (

ca
c)
~
(/).-
Q)
(/)

(/)
Q)

~.-
~ 10-

.g O:::!5.- LL
~ m

f "Q)' M LL m
i "",0 -,
{ ~ 0

ca (\I «a.~ LL
(/) ca
~ ~
-c ~
.= ca
c caQ) .~

I. .t Q)- ~

(/)
~

~ 0
0 -,
ca.~
Q)

~
Q)

E
~
.-
.-

~

aIt.:/,7} f' eltWt{/;J/J'(.,(., I e:lIJ t- j UJ(I(~ h l1tlIJ

~6.o~ eo.:;~ 1;'
.



. I t

. ~

,,

.

0)
0) (/)

0) ""'..r::.:;'
(/)

_C: :;,(/)C:0) OE- C: - 0)
C: ~ 0)0- 0) 0) (0 .....E C: 2 0--' O~ "'ii)'
:;, :;, 0) :;, E 0

~O') E (0 0)
=(0 0) 0)""0 (/)
0) 0--' (/) C: 0- O~~ 0') . - 0.. (/) 0)
2c: °E:i? .....

(/) 10 0- .Q ro ro O~ 0')

'" ~ E ro ro E ro :ro~ 0) C: (/) ro 0) 0 --.~ - C: ro - ro
~ 0) O):C ~ 00'). - (/) 0-' ""0 ro:;,"" - -

V 10 > 0) m 0)
- O)C: (/)

0') . - ..r::. :;,

'" 2 E (/) =ö
~ ro -L-

+OI 0) "ä:) :;, I 0
(/) .:go.. :;,>
~ ~~ E

.~ ~.t: 0)

10a-
N
0
0 "s
N ~

L--c ro
ca :!:.~ ~
~ w

~ 0)

.t: 0
"'-" ca oa;-

.....
(/)
~

~ ro:2
"" -0).- :;, (/)

.- (/) :;,

.J ~C:
0- 0)
0) 0).....

""0""0
0) 0)
(/) (/)= :;,
ro~

..r::. (/)
ro ro
L- L-

tl~ I" I.//IO~ ht.t I E7J1'- j uli 4.{v .« 8'Jt /!(w

~6.(J,t' .~:31'. 19
!



! Ä.-: ~ ~

EMLi juhatus ja tegevdirektor alustasid 2002. aastal ulatuslike
ümberkorraldustega liidu tegevuses:

- otsustati loobuda liikmelisuse müügiesindajatest ja hakata müüki teostama
omajõududega, võttesselleks tööle klienditeenindajad. Eesmärk-
saavutada otsesem kontakt liikmetega, parem informeeritus, kulude
alandamine;

- otsustati loobuda koolituse müügiteenuse sisseostmisest ja anda see
küsimus tegevdirektori pädevusse. Põhjendus - saavutada vahetum
kokkupuude koolitusteenuse tarbijatega, kulude alandamine,
tegevdirektori ametikoha loomine;

- otsustati seni valdavaks olnud töövõtu vormilt minna üle töölepingulisele
suhtele. Põhjendus - töö iseloom;

- otsustati tööle võtta kolmas jurist. Põhjendus -liikmete nõustamis-,
esindamisteenuste vajaduste kiire kasv.

v
Maksumaksjate liidu 2002. aasta tegevuse tulemustes ei ole veel positiivset
numbrilist kajastust seatud eesmärkidele. Paljuski kujunes eelmine aasta
erinevate tegevusmudelite otsingu aastaks ja vajalike eelduste loomiseks
järgnevateks perioodideks. Nii näiteks on liidul2003. aasta veebruarist
kasutuses uus kliendihalduse tarkvara, mis võimaldab liikmebaasi andmete
tõhusat haldamist ja järelvalvet liikmete arvelduste üle.
Tõsiasi on ka see, et suur osa senistest töötegijatest lahkus eri põhjustel ja uute
töötajate tulemuslikkus hakkab avalduma teatud viiteajaga.
Võib ka väita, et märkimisväärselt on kasvanud liidu selliste ettevõtmiste
osatähtsus, kus esindatakse maksumaksjate huvisid üldisemalt kui ainult liidu
liikmete teenindamise tähenduses ja see võtab suure osa juhtimisressursist.

Maksumaksjate liidus töötas 2002. aasta lõpus töölepingu alusel 4 töötajat ja
"--' töövõtu korras osteti teenuseid kolmelt isikult.

Liidu juhtimisega seotud palga ja juhtimistasu väljamakseid tegevdirektorile ja
juhatuse liikmetele tehti 2002. aastal kokku 674,9 tuhande krooni ning lähetus-
ja transpordikuluhüvitisi kokku 68,6 tuhande krooni ulatuses.

(/,,~:,(~~~:~;l~~~_",;::~::::::~
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2. EML 2002 MAJANDUSAASTA RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

2.1. EML juhatuse deklaratsioon 2002
majandusaasta raamatupidamise aruande juurde

EML juhatus on korraldanud raamatupidamise aastaaruande
koostamise lähtuvalt mittetulundusühingute ja raamatupidamise seadustest.

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne kajastab
EML vara, kohustusi ning majandustegevuse tulemust õigesti ja õiglaselt.

V Aastaaruandes on arvestatud oluliste, vara ja kohustustuste hindamist mõjutavate
asjaoludega, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002.a ja aruande koostamise kuupäeva

26.02.2003.a vahemikul.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Kõik

aruandeperioodil toimunud tehingud on raamatupidamises kajastatud.
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab EML finantsseisundit ja majandus-

tulemust õigesti ja õiglaselt.
EML on raamatupidamiskohustuslasena jätkuvalt tegutsev

majandusüksus.

(.,~"'~~~~::;:~
Juhatuse esimees Ants veetõ.u,/,e

Juhatuse aseesimees Kersti KurF
L:"2(z,~/ "--"

Juhatuse liikmed Anne Nuut

Vello Vallaste /'

26. veebruar 2003.a

ti.a=",
Ants V eetõusme
E:ML juhatuse esimees
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2.2 EML BILANSS

(kroonides)
AKTIVA (VARA) 31.12.02 31.12.01
KÄIBEVARA

"",j:'" :'c.:: c.

Raha.a an akontod lisa 2 80
Nõuded ostjate vastu (lisa 3)
Ostjatelt laekumata arved 301208 401116
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -25025

,"0""':"'0: 'c. ' '",o:c.""c., '" '"K kk """,'0",0""0' 276183 :c,,00'0"" 4011160 u :,::,',';ccC:' oc'cc. ,'c

Mitmesugused nõuded
Lühiajalised nõuded 7062 2960
Kokku :,:",',;"':":,c.:c.:7062 c",;::'ccc",,2960

V Viitlaekumised (4)

Laekumata intress 2501 39727
c:;c:""""c::"c 2' 50c.1 '"";':""';"""':' 3972cc 7Kokku ,00c"""'00c', c','o ,Oc 0

';,c'""c::;:;O"'::" co' "':; ""0"0'

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed (lisa 5) 12128 2048
Muud ettemakstud kulud (lisa 6) 15527 7685
Kokku
Varud
Ettemaksed hankijatele 0 196184
Kokku ccc"";cc,196184

"',c""'c':Oc' 0'0'0 co'oc"", cO ""

RA KOKKU "':c,oc'c:;0304789,1,00"""c3718900

".-/ PÕHIVARA (lisa 7)

IMateriaalne põhivara
Inventar 133974 68550
Akumuleeritud põhivara kulum -45075 -18280

I """cc'occ 0' ,ccoo, CCOC""":""'." 0 000' 0'Kokku o:':'cc:;ccc:oo' 888'909 :."":;c!c,,;'" 50270"c:'::,'C."CCC:;oo:'c. '0 ,,::C." ",.',:; ,

- :,'c:""';"'cCc"""'O °c ,:""';.'!:':"": '"

POHIVARA KOKKU ::o"':;'!"."::;." 88899 oc'c.".":;:"0:,,: 50270,"'oo ,'"C'" cO , 'c"co:

c,:,O'c:"",cooo 0 "" .':""",,,c', c',,","

AKTIVA KOKKU .'cc:;'c3136790c.,:c,'3769170

c!4~
Ants Veetõusme
EML juhatuse esimees
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PASSIVA 31.12.02 31.12.01

KOHUSTUSED
lÜHIAJAllSED KOHUSTUSED
Ostjate ettemaksed (lisa 8) 18959 51190
Tulevaste perioodide tulud (lisa 9) 56704 271492K kk ..,:. ..,75 "'6"'63 :"':':':' 3'2'

2682"ou ..,..,:., ":',' 'c""~ """ c" C c.., 'CCC""'c

(:' Võlad hankijatele (lisa 10)

J." Hankijatele tasumata arved 'c:."c,cc"cc~c1c4c1,~O c:':"C"CCCCCC,245284

Kokku ,'c"':':'c,c,"1..,14190c:":.:"c""ccc245284

Mitmesugused võlad

Muud võlad 3755 0

V
Kokku :'c;,c:'")c'c"'cc" 3c75 :,c5 c:,c,:." 24 c52':8' 4c,

cc 'c'c', "':"C"'"""',"" ' ",,:',,:"":':'

M k _ I d ( I' 5i) "":.",:.c'""":""':""""'
92c 3,,c9 :':"":':':"""'"' 230 cc

1a suvo a Isa ,",""""'J",,,,':,:,"' 4 """cJ"":'",..,,, 5"C' c "".'c" ,.c" "'C ",,"C ,

Viitvõlad (lisa 11)
Võlad töövõtjatele 25759 36457
Muud viitvõlad 8628 12212IIK kk :.'J""",""'""":.,:',, .."c "'c,c:.:.",,:.,,":.,:.,,'c'" """,

0
U """':"":"""""c:,""' 34387 ""'J","',,,"""' 48669:""":':"';'"':"'" c """",:,, " ":.'",,:.

lÜHIAJALlSED KOHUSTUSED "c:.,",,:.,:6401"36

",c",.."c"..,"'"c C"""""""ccC'C"

KOHUSTUSED KOKKU ","'",':,:","',:"",,277234:.;,,c:":'640136, "".""' ".., , ..,

OMAKAPITAL 31.12.02 31.12.01

\..-/ Aruandeaasta kasum.

. "'"",C","cc""..,..""".."""c"c
Eelmiste perioodide kasum 6

,,"",c.., """"'","'" ,.

OMAKAPITAL KOKKU ,,",..,,"2859556 ':.'""":.3129034

"'C""':',':"'c"""'C' " ,c,' c'c:'c "'""c'c'.."",,,"c,.

PASSIVA KOKKU :""":.""""3136790 c",3769170

c.~:;~:;:,~~i:~(:~"-""",,,;;;_.

Ants V eetõusme

EML juhatuse esimees
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2.3. KASUMIARUANNE

(kroonides)

ÄRITULUD 2002 2001

Liitumistasud (Lisa 9) 155750 489230

Liikmemaksud 3509465 3760160

Seminarid, teabepäevad 750914 2992348
EML seminarid 983427 3778483
EML liikmete hinnasoodustus -232513 -786135

Raamatute müük '78137 31390

\..-/ Ajakirja müük ja ettetellimine 110920 157757

Õigusabi 15736 30330

.. Reklaami müük 46370 11415,
Rent j 10234

Muu 65213 20970
ÄRITULUD KOKKU

"-'

IL!
{,.;(/{7;~;::;::;,.......

Ants Veetõusme
EML juhatuse esimees
J"p. OL. J..oosq.
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ÄRIKULUD 2002 2001
Kaubad, toore, materjal ja teenused 1835917 3365373

Seminarikulud 798407 2445525
Lektori tasud 345185 829622
Ruumide rent 137605 203568
Korralduskulud 33939 562215
Müügikulud 75155 487094
Reklaamikulud 108653 111623
Toitlustamine 69011 139698
Muud 28859 111705
!Ajakirja väljaandmiskulud 830102 919848
Trükikulud 302585 411578
Peatoimetaja tasu 222394 191700
Autoritasud, kujundus 226825 151848

'--" Postilus 78298 143435

Müügifirmade teenus 0 21287
EML maksukogumiku välja and mis kulud 2074080
Mitmesugused tegevuskulud 1984352 3047232

Hanke- ja täävõtulepingu tasud 586430 672488
Rent ja kommunaalkulud 276926 82764
Kontorikulud 50702 152663
Telefonikulud 64848 71230
Postikulud 54858 39367
Internetikulud 15306 22311
Reklaamikulud 42548 95538
Lähetuskulud 38433 16099
Raamatupidamisteenused 129848 168297

\ OI Väikevahendid 107725 188019

Värbamisfirmade teenus 0 640286
Lootusetud nõuded 44250 46386
Õigusabi 12519 27811
Esinduskulud 13514 42847
Pangateenused 5568 4218
Muud 540877 776908
ITööjõukulud 1252789 273756
sh palgakulu 939201 203564
sotsiaalmaks 309936 70010
töötj~: 3652 182

Ants Veetousme
EML juhatuse esimees

t~. OJ. . )iOOc'!Jt;:;'
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Põhivara kulum 26795 13710

Muud ärikulud 670 444

ÄRIKULUD KOKKU 5100523 6700515

2002 2001
I :
A"" RIKASUM ..,':C',' "",' ",' ,

IJ '",-357784,,793085

FINANTSTULUD
Ilntressitulud 92599 72333

'FINANTSTULUD KOKKU ,'",;, ",92599"",,',72333l

FINANTSKULUD
" aluutakursi muutus 4293\.-/ j,:",.." "",Jc','" " c'

FINANTSKULUD KOKKU ",ccccl",,4293

"c""',,,""",'" "",' '" '","

ARUANDEAASTA PUHASKASUM """:"cj1269478 ,:,:",,:865418

"-"

~{~~
Ants Veetõusme
EML juhatuse esimees

itt1. O.ot .J,.CtJ!> a.
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2.4. RAHA VOOGUDE ARUANNE

kroonides}

ÄRITEGEVUS 2002 2001

Puhaskasum -269478 865418
Põhivara amortisatsioon 26795 13710
Käibevara jääkide muutus 336319 -123751
Nõuded ostjate vastu 124933 77931
Mitmesugused nõuded - -4102 10009

Viitlaekumised 37226 -30519
,- Ettemakstud tulevaste perioodide kulud -17922 15012
'~Varud 196184 -196184

ILühiajaliste kohustuste jääkide muutus -362902 45701
Ostjate ettemaksud -32231 -40876
Tulevaste perioodide tulud -214788 13372
Muud kohustused 3755
Võlad hankijatele -131094 56280
Maksuvõlad 25738 -31744
Viitvõlad -14282 48669

"'"'" "'""""" '"

Kokku rahavood äritegevusest ::",801078

INVESTEERIMINE
Põhivara soetamine -65424 0

---
"'C"'C"'" ","" c

Kokku rahavood investeerin utest cccc'ccc"'c-65424

",""c"'c "'c """ '"""'" ,

Kokku rahavood ""c",c",cccc-334690 ,".."cc801 078
"," ""' 'c

ääk 31.12.2000

ääk 31.12.2001

.2002 2734490

Ants Veetõusme
EML juhatuse esimees
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2.5. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestusmeetodid ja hindamisalused

EML 2002 majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti
Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid.

EML kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse
lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

'-' EML rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul äritegevuse
rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste
tehingute mõju ning käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha,
arvelduskontode jääke, tähtajalisi hoiuseid. Valuutahoiuse kajastamisel arvestatakse
Eesti Panga NOK kurssi bilansipäeval. Hoiustelt kogunenud intressid
ja kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes finantstulu või -kuluna.

Arvelduskontod ja sularaha (kroonides)
Hansapank 229435
Eesti Ühispank 1152916
Kassa 2837

~ Kassa USD 215 3473
K kk ,'"""::.;"""",, ",'"o u"""""""""""" 1388661"","'"""""'",,," ,
Tähtajalised
hoiused
Ühis an 1 aasta (kroonides

Intressimäär %-
Hoius Summa Tähtaeg des C: Kogunenud intress

31.12.2002
Hoius1 100000 18.12.2003 3,50 134
Hoius 2 150000 18.12.2003 3,50 201
Hoius 3 200000 18.12.2003 3,50 269
Hoius 4 200000 18.12.2003 3,50 269

""",'" , "",

Kokk ,'",650000 "873

"
Ants V eetõusme
EML juhatuse esimees
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(Norra kroonides)Hansa .. a 1 aasta

Hoius 5 324044 23.12.2003 5,90 419
kroonides 695829 900

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud

kuludesse. Kuni laekumiseni või bilansist mahakandmiseni kajastatakse neid

summasid bilansireal ostjatelt laekumata arved. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete

konto kreeditsaldo on näidatud bilansi aktivas samanimelisel bilansireal miinusena.

Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse

ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja sama kulukirje vastukandena.

"-' Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Lisa 4. Viitlaekumised

Bilansireal laekumata intress on kajastatud aruandeperioodil tekkinud, kuid veel

laekumata intress. Tähtajalistelt hoiustelt on kogunenud 1773 krooni ja Ühispanga

arvelduskontolt 728 krooni ulatuses intresse.

Lisa 5. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
kroonides

2002 2001
Ettemaks Või Ettemaks Või

Kinnipeetud
tulumaks 18999 9815Intress 11 ~ 69

"-" Sotsiaalmaks 29145 13568
Intress 14 49

Töötuskindlustus 48
Ettevõtte tulumaks 60 1716
Intress 0

Käibemaks 12103 332
Intress 1

KOKKU 2128 c,,' """,c 49239 204 8 23501 'C"c "'Cc""";,c"c" "c
,,"'CCC"c'cc "c"",c",," C"',,"c""""

Kõigi maksuvõlgade tasumistähtaeg on 10.01.2003. a.

v,~~
Ants Veetõusme
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Lisa 6. Muud ettemakstud kulud

Muud ettemakstud kulud on ettemaksed perioodika, kindlustuse ja reklaami eest.

Lisa 7. Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates
50000 krooni. Varad, mis ei ole põhivarad, kantakse soetamisel kohe kuludesse.
Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär
on 20% aastas. Ülevaate põhivarade liikumisest annab järgnev tabel.

\ )

(kroonides)
Koopiamasin Multimeedia- Kokku

projektor
" ",'" c"

Soeiusmaksumus 31.12.2001, 68550 0 68550
65424 65424

Soetusmaksumus31.12.2002 68550 65424 133974
Ak ' I "td ' kl ' ,':C

umu eerl u , u umcc,:c,:,:,:c,:,:,,"
18280 0 18280

Arvestatud kulum "', 13710 13085 26795
CA' kC 1 .

d k C"...:c":'

umu eerltu ulum ",ccc"""...c',"'", , c,"",.., ,c c,'" cc, .., ,..,'c' "c,,'c'"31c 12 2002 """':""" """,':c'",C""C""'"cC"'""c""",c'" 31990 13085 45075. . """,,' cc..,"c"" """""""'..,...c"""'"
c, ,..,..,..,..,..,c.., ",c"""

r-- Jääkmaksumus31.12.2001 "':'""c 50270 50270
v 36560 52339 88899

c.A~~~~~~
Ants Veetõusme
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Lisa 8. Ostjate ettemaksed

Ostjate ettemaksetena on kajastatud peamiselt ettemaksed seminaride eest

Lisa 9. Tulude arvestus

Tulu teenuste või kauba müügist kajastatakse teenuse osutamisel või kauba
müümisel.
Liikmetele esitatud liikmemaksu arved kantakse aruandeperioodi tuludesse.
Bilansipäeva seisuga laekumata liitumisarved koos liikmemaksuga arvatakse
tuludest välja ja kantakse tulevaste perioodide tulude reale; samas sisalduvad nad ka
bilansireal nõuded ostjate vastu.
Samuti kajastatakse bilansireal Tulevaste perioodide tulud EML poolt väljaantava ajakirja
MaksuMaksja ettetellimusi järgmiseks aruandeperioodiks.

---

"'--' 31.12. 2002.a seisuga oli tulevaste perioodide tulude koosseis järgmine:

(kroonides)

Ajakirja MaksuMaksja ettetellimine 2003.aastaks 51344
Liitumistasu 1580
Liikmemaks 3780

--------------------
Kokku 56704

Lisa 10. Võlad hankijatele

Antud bilansireal kajastuvad võlgnevused aruandeperioodil saadud teenuste ja kaupade
eest.

Lisa 11. Viitvõlad
r--

""--' Bilansirida võlad töövõtjatele koosneb detsembrikuu palgakulust (bruto).
Muude viitvõlgadena kajastatakse detsembrikuu palgalt arvestatud sotsiaalmaksu ja
töötuskindlustusmaksu tööandja osa.

~
Ants Veetõusme
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Ants J~~E;;;;:--
Juhatuse esimees Veetõusme

Juhatuse aseesimees Kersti Kurrel;L

Juhatuse
liikmed Anne Nuut

, Vello Vallaste

Eesti Maksumaksjate Liidu 2002 majandusaasta ar
v kinnitatud

liikmete korralisel üldkoosolekul 28. märtsil
2003.a.
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