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1. TEGEVUSARUANNE 
 
Üldist 
 
Lõppenud aasta oli EML kümnes tegevusaasta. 29. ja 30. septembril 2005 tähistas 
EML oma kümnendat aastapäeva suurejooneliselt kahepäevase maksukonverentsiga. 
Tegemist oli kahtlemata aasta tähtsündmusega. Konverentsile eelnes septembrikuus 
EML tegevust tutvustavate teabepäevade tuur kõikides Eesti maakonnakeskustes. 
 
8. aprillil 2005 üldkoosolekul valitud uus juhatus seadis eesmärgiks viia liidu tegevu-
ses läbi mitmeid muudatusi, et muuta liikmete teenindamine kvaliteetsemaks ja suu-
rendada liidu rolli maksuasjade arvamusliidrina, säilitades samas liidu ja liikmete 
jaoks olulised traditsioonid. Esimese ametisoleku aasta jooksul on juhatus võtnud ette 
mitmeid olulisi muudatusi, mis on andnud ka esmaseid nähtavaid tulemusi: 
 

�� Koolitustegevusse on kaasatud uusi lektoreid. Liidu liikmetele on loodud 
enam võimalusi osaleda soodushinnaga teiste korraldajate koolitusüritustel ja 
konverentsidel.  

�� Ajakirjas MaksuMaksja avaldavad lugusid Eesti parimad maksuala asjatund-
jad.  

�� Kogu aasta jooksul on EML esitanud arvamusi ja märgukirju ning esinenud 
ettepanekutega maksualaste õigusaktide muutmiseks. Kohtumisel Maksu- ja 
Tolliametiga esitati 19 märgukirja maksumaksjate probleemide kohta.  

�� Moodustati nõukoda, mille kaudu kaasatakse EML tegevusse erinevate 
valdkondade tunnustatud tegijad.  

�� Tehti esimesi samme venekeelse teeninduse sisseviimiseks: korraldati 
venekeelseid teabepäevi, liikmetele on loodud venekeelse nõustamise võima-
lus. Uuritakse võimalusi avada tulevikus ka venekeelne veebileht ning aval-
dada maksukogumiku kommentaaride osa ning ajakirja MaksuMaksja artik-
leid vene keeles. 

  
Tegevuse edukaks läbiviimiseks on juhatus teinud vajalikke ümberkorraldusi liidu 
töökorralduses. Likvideeriti vähese tööviljakusega ja ebaselgete funktsioonidega 
kommunikatsioonijuhi ametikoht, selle asemel on suurendatud liikmete juriidilist tee-
nindamist korraldavate töötajate arvu. Liikmete parema teenindamise tagamiseks ja 
arvepidamise lihtsustamiseks on tehtud investeeringuid infotehnoloogiasse ning uuen-
datud raamatupidamis- ja kliendihaldustarkvara. Muudetud on seminaride tehnilise 
teeninduse korraldust ja reklaamialase tegevuse põhimõtteid. 
 
Liikmelisus 
 
Ehkki võrreldes 2004. aastaga oli 2005. aastal liitunute arv mullusest suurem ning  
liikmelisusest väljaarvatute arv  väiksem, on liikmete koguarv aastaga vähenenud. 
Selle põhjuseks on eelmistel aastatel alanud liikmelisuse korrastamise protsess, mille 
käigus on välja arvatud liikmed, kellel on pikaajaline liikmemaksu võlgnevus. Tuleb 
tunnistada, et kiire kasvu aastatel on EML-iga liitunud ka isikuid, kes tegelikult liidu 
teenuseid ei kasuta või on selle vajaduse mingil põhjusel minetanud. Esmajärjekorras 
on liit siiski oma liikmeid teenindav organisatsioon ning seetõttu ei ole põhjust sun-
dida liikmeks jääma neid, kes ei ole veendunud liidu teenuste vajalikkuses või kasu-
likkuses. Andmebaaside korrastamise käigus on ka välja tulnud liikmena kirjas ole-
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vaid isikuid, kellele tegelikult pole liikmemaksu arveid esitatud ja kelle väljaarvamine 
on jäänud mingil põhjusel vormistamata.  
 
Liikmete arvu ja selle muutust  väljendab järgmine tabel: 
 
        Aasta Liikmeid aasta 

alguses 
Liitunud Lahkunud Liikmeid 

aasta lõpus 
2004 2588 158 311 2435 
2005 2435 189 266 2358 

 
Kuigi juhatus ei pea liikmete arvu pidevat kasvu omaette eesmärgiks, on stabiilne 
liikmeskond liidu tegevuse planeerimise seisukohast väga oluline. Kasvav liikmes-
kond võimaldab anda liikmetele rohkem soodustusi ning liikmeid paremini teenin-
dada. Seetõttu on juhatus ette valmistanud üldkoosolekule kinnitamiseks ettepaneku 
võimaldada juhatusel kehtestada ühekordseid ja ajutisi liikmemaksusoodustusi, mis 
võimaldaks edaspidi edukamalt korraldada uute liikmete värbamise kampaaniaid. 
Samuti on välja töötatud ettepanekud, kuidas liitu paremini tutvustada meedias ja 
koostööpartnerite kaudu. Eeltoodu põhjal on alust loota, et 2006. aastal liidu liikmete 
arv suureneb.  
 
Juhatus on arvamusel, et ka praegune liikmete arv on piisavalt esinduslik, et liit saaks 
ülevaate kõikide maksumaksjate igapäevastest probleemidest ja muredest ning neid 
üldistades kujundada piisavalt tõsiseltvõetavaid arvamusi ja seisukohti. 
 
Alates 2006. aastast toimub liikmemaksude arvestamine kalendriaasta põhiselt. Seo-
ses sellega said liikmed 2006. aasta alguses vahearve 2006. aasta lõpuni jäävate kuude 
eest. Alates 2007. aastast esitatakse liikmemaksu arve aasta alguses. Seoses liikme-
maksude arvestuspõhimõtete muutmisega ja vajadusega tagada valmisolek euro ka-
sutuselevõtuks on juhatus esitanud üldkoosolekule kinnitamiseks uued liikmemaksude 
määrad. 
 
Lisaks uute liikmete värbamisele on oluline meeles pidada ka olemasolevaid liikmeid. 
Uuendatud andmebaasid võimaldavad välja töötada uusi lahendusi ning pakkuda 
täiendavaid soodustusi staažikatele või aktiivselt liidu teenuseid kasutanud liikmetele. 
 
Maksualane teave ja nõustamine 
 
Juriidiline nõustamine 
 
Nõustamine maksualastes küsimustes on üks olulisemaid liikmesoodustusi. Liige saab 
esitada maksualaseid küsimusi telefoni teel, elektronpostiga, internetis või liidu kon-
toris kohapeal. EML esindab oma liikmeid vajadusel ka kohtuvaidlustes. Tunnetades 
selle valdkonna olulisust, on 2005. aastal suurendatud juriidilise teenindamisega 
tegelevate töötajate arvu. Täideti vakantne kolmas juristi koht ning sügisest asus osa-
lise tööajaga vanemjuristi ametikohal tööle Martin Huberg, kellel on pikaajaline töö-
kogemus EML juristina ja juhatuse liikmena. Vanemjuristi ülesanne on koorideerida 
juristide tegevust ning tagada nõustamise kõrge kvaliteet, samuti täidab vanemjurist 
ajakirja MaksuMaksja õigustoimetaja funktsiooni. Tulevikus on kavas lisaks liikmete 
tasuta teenindamisele suurendada tasuliste teenuste mahtu, sh mitteliikmete teeninda-
mist. 
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Juriidilise nõustamise mahust annab ülevaate järgmine tabel: 
 

Nõustamised 
kanalid seaduste lõikes 

Menetlused   
  

  
kokku 

 kodulk e-post tel KMS TuMS MKS SMS muud vaie kaebus 

Järele- 
pärimised ja 

ette- 
panekud 

2004 2885  77  234  408  2166 1265  539  52  69 254  12 8  19 
2005 2885  55  193  524 2113 1233 1119  93  53 386  21 7  12 

 
Lisaks konkreetsetes küsimustes nõustamisele annab liit oma liikmetele ja muudele 
maksuhuvilistele üldist maksualast teavet ajakirja MaksuMaksja ja veebilehe kaudu. 
Liikmetele on avatud EML maksuraamatukogu.  
 
Veebileht 
 
Aasta jooksul valmistati ette uus veebilehekülg, mis käivitus 2006. aasta alguses. Uuel 
veebilehel on varasemast enam aktuaalset maksuteavet – linke Eesti ja Euroopa Liidu 
õigusaktidele, kohtulahenditele, seaduseelnõudele ja seletuskirjadele, maksuhalduri 
juhendmaterjalile, EML märgukirju ja arvamusi, ülevaade maksuteemade käsitlemi-
sest Eesti pressis. Veebilehel on avaldatud ka maksukonverentsi, teabepäevade jt ava-
like ürituste slaidid.  
 
Selleks, et saavutada suurem külastatavus ning selle kaudu levitada laiemalt teavet 
liidu tegevuse ja maksualaste seisukohtade kohta, otsustati kaotada piiratud ligipää-
suga liikmekeskkond ning avada uus veebileht kõikidele huvilistele.  
 
Maksuseaduste kogumik 
 
EML liikmed saavad liikmesoodustusena igal aastal tasuta maksuseaduste kogumiku. 
Alates 2003. aastast tellitakse liikmete tarbeks OÜ Casus poolt kirjastatavat välja-
annet, milles on avaldatud maksualased õigusaktid varustatuna Tartu Ülikooli finants-
õiguse dotsendi dr. iur. Lasse Lehise kommentaaridega. Samalt kirjastajalt ostetakse 
ka 2006. aasta väljaanne. Kui senine hea koostöö jätkub, siis on lootust, et EML liik-
metel tekib tulevikus võimalus saada kas tasuta või soodsate hindadega ka muid selle 
kirjastaja väljaandeid.  
 
Ajakiri MaksuMaksja 
 
Eesti ainsa maksuajakirja väljaandmine on EML suurim väärtus. Juhatus peab ajakirja 
taseme hoidmist ja jätkusuutlikku arengut väga oluliseks. Väga raske on koostada pro-
fessionaalset ajakirja, kui valdav enamik autoreid kirjutab lugusid muu töö kõrvalt. 
Samas, kuna liikmed saavad ajakirja tasuta, siis ei pea EML ajakirja koostamisel mu-
retsema läbimüügi pärast. Kuna puudub vajadus ajada taga sensatsiooni ja võita oda-
vat populaarsust, on võimalik käsitleda ajakirjas maksuteemasid asjatundlikult, süvitsi 
ja läbimõeldult ning vältida pinnapealsust ja kiirustamisest tingitud ebakorrektsust. 
 
Ajakirja koostamisel on põhilisteks eesmärkideks tagada asjatundlikkus, põhjalikkus, 
korrektsus, kvaliteet vormis ja sisus. Sellega tahame olla ka eeskujuks nii oma luge-
jatele kui teistele väljaannetele. Ajakiri peab olema tunnustatud ja autoriteetne välja-
anne, millele viidatakse ning mida kasutatakse õppe- ja teadustöös. Muuhulgas kavat-
seb juhatus ajakirja kaudu hoolitseda korrektse ja ilusa keelekasutuse eest ning propa-
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geerida korrektse juriidilise terminoloogia kasutamist. Alates 2006. aastast töötab aja-
kirja juures keeletoimetaja. 
 
Ajakirja kõige olulisem väärtus on see, et see sisaldab teemasid, mida Eesti ajakirjan-
duses mujal ei kajastata. Juhatus kavatseb seda suunda jätkata. Esmajärjekorras 
kajastatakse maksualast teavet, nõuannet, diskussioone jne. See ei tähenda, et muud 
teemad (raamatupidamine, eelarve- ja majanduspoliitika, maksuraha kulutamine, 
muud ühiskonnas aktuaalsed teemad) täiesti kõrvale jääksid. Loomulikult jääb ajakiri 
ka selleks kanaliks, mille kaudu liit edastab infot oma tegevuse kohta ning suhtleb 
liikmetega.  
 
Ajakiri MaksuMaksja ei ole mõeldud raamatupidajate ajakirjaks, selles peab olema 
huvitavat lugemist kõigile maksumaksjatele. Kindlasti ei muutu MaksuMaksja teadus-
ajakirjaks, vaid kavatsetakse avaldada erineva raskusastmega ja erinevatele sihtgrup-
pidele suunatud lugusid – seadusetutvustusi, diskussioone, arvamusi, nõuandeid, 
probleemipüsitusi, kohtupraktika tutvustusi jne, omal kohal on ka naljanurk.  
 
EML eesmärk on levitada üldisi maksualaseid teadmisi ja tõsta ühiskonna maksualast 
teadlikkust. Seetõttu peab juhatus lisaks oma ajakirja väljaandmisele väga oluliseks ka 
koostööd teiste ajakirjandusväljaannetega (sh ka raadio- ja telekanalid), et tagada 
pideva kvaliteetse maksuinfo ilmumine ja EML seisukohtade levik. 
 
Seoses veebilehe uuendamisega muudeti ka ajakirja veebiversiooni. Edaspidi on 
kavas hakata kiireloomulisemaid artikleid enne ajakirjas avaldamist avalikustama 
lühendatud kujul veebilehel, samuti avaldatakse enne ajakirja ilmumist veebilehel 
ajakirja sisututvustus. 
 
Koolitus 
 
2005. aastal korraldati kokku 37 seminari 1418 osavõtjaga. Osavõtjatest 78% olid 
EML liikmeid. Teemade lõikes jagunevad koolitused järgmiselt: 
 
Jrk 
nr 

Teema Seminaride 
arv 

Lektorid Osavõtjaid sh 
liikmed 

1. Majandusaasta aruanne ja 
maksud 

7 Anne Nuut ja 
Vello Vallaste 

242 192 

2. Maksuseadused 
 

8 Kalle Kägi 216 150 

3. Bioloogiliste varade 
arvestus  

5 Mati 
Nõmmiste 

100 56 

4. Käibemaksuseaduse 
muudatused  

4 Lasse Lehis 230 189 

5. Palgaseadus 2 Heli Raidve 55 51 
6. Erisoodustused 3 Ranno Tingas 246 207 
7. Uut raamatupidamises ja 

raamatupidajale 
2 Anne Nuut 146 113 

8. Maksukorraldus 1 Vahur Kivistik 34 34 
9. FIE raamatupidamine ja 

maksud 
2 Olavi Kärsna 64 44 

10. Suhted maksuhalduriga 1 Kersti Kägi 22 22 
11. Teadmised ja tervis 2 Anne Nuut 39 34 
 KOKKU: 37  1418 1112 
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Aasta kõige olulisemaks koolitusürituseks oli 29. septembril toimunud maksukonve-
rents, millele järgnes EML 10. aastapäeva tähistamine 30. septembril. Konverentsil 
esines 9 lektorit 10 ettekandega, osalejaid oli kokku 145. EML 10. aastapäeva tähis-
tamisel 30. septembril osales 132 liiget. Edaspidi on kavas korraldada maksukonve-
rents  igal sügisel. 
 
Ühtekokku oli EML 2005. a koolitusüritustel  1563 osalejat.  
 
Võrreldes eelmise aastaga on lisandunud mitu uut lektorit ja nagu näitab osavõtjate 
arv, on uued lektorid liikmete poolt hästi vastu võetud. Siinjuures ei saa märkimata 
jätta, et EML koolituste uute lektorite hulgas on ka neid, kes on täielikult loobunud 
teiste korraldajate üritustel esinemisest ning peatanud EML välise koolitusalase 
kommertstegevuse. 
 
Edaspidi on kavas pakkuda rohkem koolitust mitteliikmetele. See võimaldab paremini 
ära kasutada koolituse valdkonna jaoks rakendatud tööjõudu ja töövahendeid, samuti 
on see üks võimalus saada liidule uusi liikmeid. 
 
2005. aastal oli EML liikmetel võimalus soodushinnaga osaleda 17.11.2005 toimunud 
AS PricewaterhouseCoopers raamatupidamis- ja maksukonverentsil. 2006. aastal on 
soodushinna pakkujate hulka lisandunud ka Raamatupidaja.ee OÜ.  
 
Alates 2006. aasta algusest taastati soodushinnaga teabepäevade traditsioon. 
Vahepealsetel aastatel toimunud liitu tutvustavate tasuta ürituste asemel korraldati 
seekord maakonnakeskustes teabepäevad, millel tutvustati aasta alguses jõustunud 
maksuseaduste muudatusi. Teabepäeva maksumus oli tunduvalt soodsam tavalisest 
seminari hinnast (käibemaksuta hind liikmele 400 kr, mitteliikmele 1000 kr). 
 
Toimus ka muudatusi koolituse korralduse osas. Pikka aega koolitusassistendina töö-
tanud Liivi Pregel lahkus töölt ning 2006. aasta algusest on tööle võetud koolitus-
juhina Inge Ojakäär, kellel on rikkalik kogemus täienduskoolituste korraldamisel, mis 
loodetavasti võimaldab tuua uusi häid ideid EML koolitustegevusse. Lisaks koossei-
sulistele klienditeenindajatele kasutasime koolituste müümisel ka spetsialiste abi väl-
japoolt. See võimaldas iga aastavahetusega kaasnevad traditsiooniliselt ülimenukad 
koolitused müüa maksimaalselt suurtele auditooriumidele, hoides nii kokku lektorite 
aega ja korralduskulusid. Personalikulude kokkuhoiu eesmärgil hakati Tartus ja 
Lõuna-Eestis toimuvate koolituste korraldamist teenusena sisse ostma. 
 
Lisaks eelpoolnimetatud tasulistele üritustele (maksukonverents, koolitused) toimus 
2005. aastal liikmetele ka tasuta üritusi nagu Tallinnas 8. aprillil üldkoosoleku järgne 
teabepäev käibemaksust ning septembris toimunud teabepäevad maakonnakeskustes. 
Taoliste ürituste korraldamist on kavas jätkata. Traditsiooniks on muutunud ka nõus-
tamisbokside kasutamine liidu üritusel, kus liikmed saavad tasuta individuaalset kon-
sultatsiooni. 
 
Üldsusele suunatud tegevus 
 
Lisaks liikmete teenindamisele osaleb EML aktiivselt ühiskondlikus elus – esineb 
ettepanekute ja arvamustega, osaleb seadusloomes, avaldab tunnustusi ja tähistab  
maksumaksja jaoks olulisi sündmusi. 
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Maksumaksja sõber ja vaenlane 
 
Aasta Maksumaksja sõbra tiitel ja sellega kaasnev meene antakse isikule või institut-
sioonile, kes on aasta jooksul avaldanud kõige positiivsemat mõju maksumaksja 
õigustele, teadlikkusele ja rahakotile. Aasta Maksumaksja vaenlase tiitel ja sellega 
kaasnev meene antakse isikule või institutsioonile, kelle sõna ja tegu või tegevusetus 
on aasta jooksul kõige enam maksumaksjat muserdanud ja tema rahakotti laastanud. 
2005. aastal  kasutati vaenlase asemel Rehepapi tiitlit. 
 
8. aprillil 2005 kuulutati välja 2004. aasta tiitlisaajad - Maksumaksja sõbra tiitli sai 
toonane rahandusminister Taavi Veskimägi ja Rehepapi tiitli toonane sotsiaalminister 
Marko Pomerants. 
 
2005. aasta sõbra ja vaenlase tiitlid kuulutati välja 8. märtsil 2006. Maksumaksja sõb-
raks sai lihtne maksumaksja ja maksumaksja vaenlaseks kuulutati Vabariigi Valitsus. 
 
Maksupööripäev 
 
EML tähistab igal aastal maksupööripäeva, mis kujutab endast maksukoormuse määra 
alusel arvutatud sümboolset päeva, mis näitab, kui suure osa aastast töötab maksu-
maksja riigi heaks ja kui suure osa enda jaoks. Traditsiooniliselt kohtub EML dele-
gatsioon maksupööripäeval rahandusministriga ja annab üle sümboolse meene. 2005. 
aastal tähistati maksupööripäeva 2. mail.  
 
Maksualase õppe- ja teadustegevuse toetamine 
 
Alates 2000. aastast korraldab EML maksuteemaliste uurimistööde konkursse, millest 
osavõtt kasvab iga aastaga. Konkursil on osalenud paljude Eesti kõrgkoolide üliõpila-
sed, esitatud on teoreetilise ja praktilise sisuga töid nii õigusteaduse, majandusteaduse 
kui ka muude sotsiaalteaduste valdkonnast. Parimate tööde autorid saavad rahalisi 
preemiaid ja võidutööd publitseeritakse ajakirjas MaksuMaksja. 
 
2005. aasta konkursile esitati kokku 18 tööd. Anti välja üks I koha auhind (Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilase Villy Lopmani töö teemal “Majandusliku lähe-
nemise põhimõte Eesti maksuõiguses”) ja vastavalt konkursi tingimustele eriauhind 
Eesti ravikindlustuse süsteemi reformimise võimalusi käsitlevale tööle (Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonna üliõpilase Indrek Roostalu töö teemal “Tervishoiu finantsee-
rimine ja selle jätkusuutlikkus Eestis”). 
 
Võistlusele oli laekunud 11 Sisekaitseakadeemia maksukorralduse eriala 1. lennu 
lõputööd. Arvestades, et tegemist on erakordse sündmusega Eesti hariduselus ja aval-
damaks tunnustust tööde ühtlaselt kõrgele tasemele, otsustati ära märkida kõik 11 
tööd. Kaks paremat tööd peeti eriauhinna vääriliseks ja ülejäänud 9 töö autorid said 
ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimuse. Asjaolu, et kaks ergutus-
auhinna saajat on praeguseks asunud tööle EML juristina, peaks kinnitama, et žürii 
tegi õige otsuse. 
 
EML toetas maksualast õppe- ja teadustööd ka sellega, et andis kasutada oma ruume 
SKA üliõpilaste tunniplaaniväliseks õppetööks ja finantseeris osaliselt üliõpilaste osa-
võttu Münsteri ülikooli rahvusvahelise maksunduse suvekursusest. Samuti on võimal-
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datud maksueriala üliõpilastele tasuta osavõttu EML maksuseminaridest ja –konve-
rentsidest ning võimalusel on jagatud tasuta teatmekirjandust ja ajakirju. Üliõpilaste 
abi on kasutatud suuremate ürituste korraldamisel.  
 
Koostöö teiste organisatsioonidega 
 
EML teeb koostööd Eesti Raamatupidajate Kojaga raamatupidamisalase nõustamise 
ja ajakirja raamatupidamisrubriigi sisustamise osas.  
 
EML teeb koostööd mittetulundusühinguga Eesti Pakendiringlus, et anda liikmetele 
paremat teavet pakendite kogumise ja taaskasutuse korraldusest ning töötada ühiselt 
välja lahendusi selles valdkonnas esinevatele probleemidele. 
 
EML on rahvusvaheliste maksumaksjate ühenduste WTA ja TAE liige. 
 
EML on rahvusvahelise maksuõiguse ühingu IFA-Eesti liige ning osaleb aktiivselt 
ühingu üritustel. 
 
Juhatuse ja nõukoja liikmete kaudu on EML-il võimalus kasutada Eesti Maksutead-
laste Seltsi liikmete teadmisi ja oskusi ning kasutada nende professionaalset abi mak-
suprobleemide lahendamisel. 
 
Koostöö riigiasutustega 
 
EML on esitanud ettepanekuid mitme seaduseelnõu kohta ja osalenud nende arutami-
sel. EML kaasati käibemaksuseaduse muudatuse ettevalmistamisel, millega sooviti 
anda maksuhaldurile õigus pikendada enammakstud käibemaksu tagastamist. EML 
osales Riigikogu rahanduskomisjonis ja põhiseaduskomisjonis teatri- ja kontserdipi-
letite maksustamise küsimuse arutamisel. 
 
Tulumaksuseaduse eelnõu koostamisel arvestati mitmete EML ettepanekutega, kuigi 
valdavalt oli tegemist redaktsiooniliste ja normitehnilist laadi ettepanekutega. Mak-
sumaksjatele olulisi ettepanekuid (tõsta siseriikliku lähetuse päevarahade määra ja 
isikliku sõiduauto hüvitise määra, kaotada tasemekoolituse kulude maksustamine eri-
soodustusena) ei ole arvestatud, kuid EML kavatseb jätkata oma seisukohtade selgi-
tamist.  
 
EML ettepanekuid käibemaksuseaduse muutmise eelnõule (vahendusteenuse definit-
sioon, renoveeritud ehitised, enne käibemaksukohustuslasena registreerimist soetatud 
põhivaralt käibemaksu mahaarvamine) ei võetud arvesse. Arutelu on pooleli EML 
ettepaneku osas loobuda impordikäibemaksu maksmisest tollis ja asendada see käibe 
deklareerimisega käibedeklaratsioonis. 
 
Riigikontrolliga tehakse koostööd ajakirja MaksuMaksja vastavateemalise rubriigi si-
sustamiseks. Koostööd on alustatud ka Statistikaametiga, kes tutvustab MaksuMaksja 
veergudel uuendusi statistikaaruannete esitamise korras. 
 
EML kõige tähtsamaks koostöö- ja diskussioonipartneriks on ja jääb Maksu- ja Tolli-
amet. Aasta jooksul toimus kolm ametlikku kohtumist, millest viimase käigus (1. det-
sembril 2005) andis EML üle 19 märgukirja erinevatel maksumaksjate jaoks olulistel 
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teemadel. Seoses juhivahetusega on nende teemade edasiarendus mõnevõrra takerdu-
nud, kuid juhatus loodab selles vallas kiiret edasiminekut. 
 
Märkimist väärib kindlasti rahandusministri külaskäik EML kontorisse 2005. aasta 
detsembris, mille käigus vesteldi üsna konstruktiivselt mitmetel olulistel maksutee-
madel. Samuti võib pidada EML jaoks oluliseks tunnustuseks seda, et EML tegevjuht 
osales MTA uue peadirektori kandidaatide hindamise komisjonis. Asjaolu, et kon-
kursi võitjaks osutus Enriko Aav, kes on EML nõukoja liige, annab lootust heale 
koostööle tulevikus. 
 
Olulisemad eesmärgid 2006. aastal 
 
Juhatus kavandab käesolevas aruandes kirjeldatud muudatuste jätkamist 2006. aastal. 
Eriti kavatseb juhatus süvendada järgmisi valdkondi: 
 

�� viia liikmete hulgas läbi küsitlusi, et koguda andmeid maksualaste problee-
mide kohta, mis võimaldaksid üldistatuna teha ettepanekud maksuseaduste 
muutmiseks ja täiendamiseks, tõlgenduspraktika muutmiseks, halduspraktika 
muutmiseks jne 

�� koguda ja üldistada meedias tõstatatud maksualaseid probleeme ja avaldatud 
seisukohti, töötada välja omapoolseid lahendusettepanekuid ning vajadusel 
algatada diskussioon või juhtida avalikkuse tähelepanu ebatäpsustele ja prob-
leemsetele tõlgendustele 

�� algatada ja osaleda aktiivselt maksupoliitilistes diskussioonides, korraldada 
selleteemalisi kohtumisi ja avalikke üritusi 

�� koguda teavet teiste riikide maksuseaduste ja praktika kohta, soetada võõrkeel-
set eriala- ja teatmekirjandust, võimaldada töötajatele täienduskoolitust ja 
tõhustada teabevahetust teiste riikide maksumaksjate organisatsioonidega 

�� süvendada koostööd teadlaste ja praktikutega, suurendada toetusi maksuala-
sele uurimistegevusele, võimaldada maksuraamatukogu kasutamist maksu-
huvilistele. 

 
Edasise tegevuse edukama korralduse tagamiseks on juhatus esitanud üldkoosolekule 
arutamiseks ja kinnitamiseks uue põhikirja redaktsiooni ning uued liikmemaksude 
määrad. 
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EML majandustegevus 
 
EML majandusnäitajaid mõjutas kõige enam oma büroopinna soetamine ja kolimine 
uutesse ruumidesse. Mõningaid lisakulusid põhjustas ka 10. aastapäeva tähistamine. 
Kinnisvara soetamiseks kasutati aastate jooksul kogutud ja hoiustatud raha. Sellest 
tingituna on toimunud bilansis käibevarade ja põhivarade vahekorra oluline muudatus. 
Bilansimaht tervikuna on jäänud eelmise aasta tasemele. Samuti on tulude ja kulude 
maht ning struktuur säilinud üldjoontes 2004. aasta tasemel.  
 
Kuigi algselt kardeti, et seoses kinnisvara soetamise ja kolimisega lõpeb 2005. aasta 
kahjumiga, suudeti eelkõige tänu edukale koolitustegevusele aasta lõpuks saavutada 
2004. aasta omaga võrreldav kasum. Kuigi mittetulundusühingu puhul ei ole kasumi 
teenimine esmajärguline, on teatud omakapitali kogumine siiski teatud likviidsuse 
tagastamiseks vajalik. Normaalne oleks saavutada omakapitali tase, mis oleks samas 
suurusjärgus põhivara maksumusega.  
 
Veidi on vähenenud liikmaksutulu ja suurenenud muu tulu, eriti koolituse tulu. Veidi 
on suurenenud ka ajakirja tellimine. Seoses tulude suurenemisega on suurenenud ka 
kulud, eriti koolituse osas. 
 
Põhitegevuse kulude osas võib välja tuua järgmised muudatused. Varasema aastaga 
võrreldes on 2005. aastal rohkem kulutusi tehtud infotehnoloogiale (uute arvutite 
soetamine, andmebaaside ja kodulehe uuendamine), kontorikuludele (seoses kolimi-
sega), ajakirja honoraridele (seoses sisuliste artiklite mahu suurenemisega ja 
honoreerimispõhimõtete muutmisega). Varasema aastaga võrreldes on märkimis-
väärselt vähenenud või sootuks kadunud posti- ja sidekulud, lähetuskulud, koolitus-
kulud, personaliotsing ja Tartu osakonna juhataja tasu. Tööjõukulude tase on jäänud 
enam-vähem samaks, arvestades, et osa varem palgana maksustatud tasusid on haka-
tud maksma teenustasuna ja vastupidi. 
 
Tööjõu- ja juhtimiskulud 
 
Keskmine töötajate arv oli 2005. aastal 10, 2004. aastal 9. Töötajate palgakulu oli 
2005. aastal 1 370 473 krooni, 2004. aastal 1 237 163 krooni. 
 
Juhatuse liikmetele on aasta jooksul arvestatud töötasuna 136 000 krooni ja teenus-
tasudena 268 659 krooni. Nõukoja esimehele on aasta jooksul arvestatud tasu 41 000 
krooni. 
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Juhatuse tegevus 
 
Kuna juhatus on kollegiaalne organ, siis ei pea juhatus vajalikuks kirjeldada iga ju-
hatuse liikme isiklikku tegevust EML juhtimisel. Juhatus loeb oma suurimaks korda-
minekuks eelkõige seda, et ta on suutnud üksmeelselt korraldada liidu tegevust, panna 
paika tegevussuunad, määrata igale töölõigule vastutav töötaja ning anda talle tööks 
vajalik pädevus. Nõukoja kaudu tuuakse otsuste tegemise juurde oma ala parimad as-
jatundjad ning tegevjuhi kaudu tagatakse, et liidu igapäevane tegevus toimiks tõrge-
teta. 
 
Kuni 8. aprillini 2005 tegutses juhatus koosseisus Ants Veetõusme (esimees), Vello 
Vallaste (aseesimees), Martin Huberg, Leev Kuum, Anne Nuut. Alates 8. aprillist 
2005 tegutses juhatus koosseisus Ants Veetõusme (esimees), Ivo Raudjärv (aseesi-
mees), Jüri Allikalt, Erki Uustalu, Ain Veide. Alates 2005. aasta juunist on Ants 
Veetõusme volitused juhatuse liikmena tema avalduse alusel peatunud ning juhatus 
töötab sellest ajast neljaliikmelisena aseesimehe Ivo Raudjärve juhtimisel. 
 
Nõukoja tegevus 
 
Vastavalt juhatuse 4. mai 2005. a otsusele moodustati juhatuse juurde nõuandva orga-
nina EML nõukoda, mille kaudu kaasatakse EML tegevusse erinevate valdkondade 
tunnustatud tegijad. Nõukotta kuuluvad Lasse Lehis (esimees), Enriko Aav, Andres 
Arrak, Kadri Kullman, Aare Kurist, Kaspar Lind, Anne Nuut, Helen Pahapill, Vladi-
mir Vaingort, Vello Vallaste. 
 
Nõukoja liikmed moodustavad koos juhatuse liikmetega ühiselt ajakirja MaksuMaksja 
toimetuskolleegiumi ning maksutiitlite määramise ja maksundusalaste uurimistööde 
võistluste žürii. Nõukoja liikmetel on võimalus avaldada arvamusi ja teha ettepane-
kuid liidu tegevuse olulistes küsimustes ning osaleda liidu seisukohtade kujundami-
ses. Nõukoja liikmed on teinud kaastööd ajakirjale MaksuMaksja, esinenud lektori-
tena koolitustel, teinud asjalikke ettepanekuid liidu tegevuse korraldamiseks, tõstata-
nud olulisi ja arutamist väärt probleeme, vajadusel nõustanud EML juhatust ja tööta-
jaid. 
 



2.1. Juhatuse deklaratsioon

Juhatuse liikmed:

Jüri Allikalt

Ivo Raudjärv

Erki Uustalu

Ain Veide

2. EML 2005. MAJANDUSAASTA 
RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

2005. aasta raamatupidamise aruandes on EML vara ja kohustused hinnatud 
kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Kõik  aruandeperioodil toimunud tehingud 
on raamatupidamises kajastatud. Aruandes on arvestatud oluliste, vara ja 
kohustuste hindamist mõjutavate asjaoludega, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande 
koostamise kuupäeva (17.03.2006) vahelisel perioodil

Eesti Maksumaksjate Liidu juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise 
aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on 
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt EML finantsseisundit, 
majandustulemust ja rahavoogusid;

3) EML on jätkuvalt tegutsev mittetulundusorganisatsioon.
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2.2. Bilanss
         ( kroonides)

31.12.2005 31.12.2004

2 689 379 2 797 026

Nõuded liikmete ja ostjate vastu 3 257 507 453 062
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 4 168 321 32 389
Muud lühiajalised nõuded 246 30 241
Ettemaksed teenuste eest 5 34 634 36 044

460 708 551 736
6 16 703 8 334

1 166 790 3 357 096

3 274 993 35 309
21 240 744 818

7 3 296 233 780 127
4 463 023 4 137 223

( kroonides)

31.12.2005 31.12.2004

Lisa

8 221 025 59 678
Võlad töövõtjatele 9 169 735 241 173

4 87 852 83 870
10 23 507 16 348

Tulevaste perioodide tulud 11 2 061 978 2 091 176
Muud võlad 0 198

2 564 097 401 267
1 100 0

12 12 000 12 000
2 577 197 2 504 443

1 632 780 1 261 916
253 046 370 864

1 885 826 1 632 780
4 463 023 4 137 223

Võlad ja ettemaksed kokku

KOHUSTUSED JA NETOVARA 

Lühiajalised kohustused kokku

Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku

KOHUSTUSED

Lühiajalised eraldised

NETOVARA

Lühiajalised kohustused

Sihtfinantseerimine

   Saadud ettemaksed

Võlad ja ettemaksed
   Võlad tarnijatele

   Maksuvõlad

VARAD KOKKU

Ettemaksed põhivara eest

KOHUSTUSED JA NETOVARA

VARAD
(kroonides) Lisa

Käibevara
Raha
Nõuded, viitlaekumised ja ettemaksed

Põhivara kokku

Materiaalne põhivara
Põhivara

Kokku nõuded, viitlaekumised ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
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2.3. Tulude ja kulude aruanne

13.1 4 267 382 4 355 461
13.1 1 618 754 1 380 642

2 776 0
5 888 912 5 736 103

13.2 1 279 654 1 225 891
13.2 1 252 661 1 038 942
13.2 1 130 349 1 298 454
13.2 1 912 650 1 834 624

7 85 367 26 795
8 139 15 965

5 668 820 5 440 671

220 092 295 432

13.3 32 954 75 432

253 046 370 864

Põhitegevuse tulem

ARUANDEAASTA TULEM

Finantstulud ja – kulud

Kulud kokku

Tulu ettevõtlusest

Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõu- ja juhtimiskulud
Kulum
Muud kulud

Põhitegevuse otsesed kulud

2004

Ettevõtluse otsesed kulud

( kroonides) Lisa 2005

Liikmemaksutulu

Muud tulud
Tulud kokku
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2.4. Rahavoogude aruanne

253 046 370 864
Kulum 7 85 367 26 795

82 659 -138 307
195 555 -102 599

-135 932 -7 285
29 995 1 837

1 410 -25 318
-8 369 -4 942
72 754 -85 223

Võlad ja ettemaksed 71 654 -97 223
161 347 -10 208

     Võlad töövõtjatele -71 438 25 154
3 982 -19 362
7 159 5 236

    Tulevaste periodide tulud -29 198 -97 954
     Muud võlad -198 -89
Sihtfinanseerimine 1 100 0

0 12 000
493 826 174 129

Põhivara soetus 7 -2 580 233 0
7 -21 240 -744 818

-2 601 473 -744 818

-2 107 647 -570 689

2 797 026 3 367 715
-2 107 647 -570 689

689 379 2 797 026Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

     Saadud ettemaksed

RAHAVOOD KOKKU

Ettemakse põhivara eest

Kokku rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood investeerimistegevusest

Lühiajaliste kohustuste muutus, sh

     Ettemaksed teenuste eest
Varude muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus

     Maksuvõlad                                                            

Lühiajalised eraldised

Rahavood investeerimistegevusest

     Võlad tarnijatele

2004

     Nõuded liikmete ja ostjate  vastu  
     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
     Muud lühiajalised nõuded

Nõuete ja ettemaksete muutus, sh

2005

Rahavood põhitegevusest
Aruandeaasta tulem

(kroonides) Lisa
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2.5  Netovara muutuste aruanne

(kroonides) Netovara
Saldo 31.12.2003 1 261 916
Aruandeperioodi tulem 370 864
Saldo 31.12.2004 1 632 780
Aruandeperioodi tulem 253 046
Saldo 31.12.2005 1 885 826
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2.6. Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 
 
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-
meetodid  ja hindamisalused 
 
EML 2005. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raa-
matupidamistavaga.  
 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul korrigeeritakse 
põhitegevuse rahavoo leidmiseks tulemit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ning 
käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused. 
 
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena 
kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja panga arvelduskontode jääke. 
 
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis 
lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nimiväärtusega. Ostjate laekumata 
arved on bilansis kajastatud lähtuvalt summade laekumise tõenäolisusest. Seejuures 
hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni 
kliendi kohta. 
 
Varud on varad, mida hoitakse või valmistatakse liikmetele liikmemaksu eest jaotamiseks 
või müügiks ning materjalid ja tarvikud, mida tarbitakse igapäevases majandustegevuses 
või teenuste osutamisel. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Väikestes kogustes ja 
koheselt kasutusele võetavad materjalid ja tarvikud kantakse kuluks nende soetamise 
momendil (nt seminaride läbiviimisega seotud materjalid). Varudena võetakse arvele liik-
metele jagamiseks ning edasimüügiks soetatud või EML poolt välja antud raamatud, rek-
laamtooted jms. Kuludesse kantakse varud inventuuri alusel. 
 
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud 
akumuleeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need 
varaobjektid, mille soetusmaksumus reeglina ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga 
on üle ühe aasta. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.  
 
Amortisatsioonimäärad on järgmised: Ehitised  3% aastas 
          Inventar, seadmed 20% aastas 
          Arvutid  25% aastas  
    
Tulude arvestus ja tulevaste perioodide tulud. Liitumistasu kajastatakse tuluna arve väl-
jastamisel, liikmemaks perioodis, mille eest see on arvestatud. Vastavalt põhikirjale tasub 
liige  liikmemaksu kord aastas 12 kuu eest ette või juhatuse otsuse alusel kvartaalsete osa-
maksetena. Liikmemaksu summa järgmise perioodi osa on kajastatud bilansikirjel Tule-
vaste perioodide tulud. Sarnaselt on kajastatud ka tulevaste perioodide infoteenuse ja aja-
kirja MaksuMaksja ettetellimise tasud. 
 
Vastavalt 8. aprilli 2005. a üldkoosoleku otsusele läks EML alates 2006. aastast üle 
kalendriaasta põhisele liikmemaksude arvestamisele. Vastavalt sellele tasuvad liikmed 2006 
aastal liikmemaksu vaid nende kuude eest, mida senine liikmemaks ei kata. 
 
Tulude kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja 
kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 
Liikmemaksude kajastamisel tuluna on arvesse võetud ka seda, kas laekumine on 
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tõenäoline. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on 
võimalik usaldusväärselt hinnata. Sihtfinantseerimisi kajastatakse netomeetodil. Tulud ja 
kulud saldeeritakse,  kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sar-
nastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised. 

 
 
Lisa 2. Raha 
 
 31.12.2005 31.12.2004 

 kroonides valuutas kroonides valuutas 
Kassa 4 035 3 101 
Valuutakassa 0  2 466 215 USD 
Hansapank 185 691   10 699   
Hansapank NOK 150 77 NOK 65 3379 344 144 NOK 
Eesti Ühispank 499 503   142 188   
Tähtajalised hoiused, fondi-
osakud 0   1 985 193   
KOKKU 689 379 2 797 026 
 
 
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu 

                 (kroonides) 
  31.12.2005    31.12.2004 

1. Nõuded liikmetele liikmemaksu osas 274 066     474 402 
 sh hinnatud ebatõenäoliselt laekuvateks -31 373    -106 730 
2. Seminariarved      10 821           51 249 
3. Ajakirja MaksuMaksja ettetellimine     3 060      30 913 
4. Muu              933             3 228 
KOKKU                               257 507        453 062 

  
Lisa 4. Maksude ettemaksed ja võlad  

                                                                                                             (kroonides) 
 2005 2004 
Maksuliik Ettemakse Võlg Ettemakse Võlg 
Kinnipeetud tulumaks   32 279   30 128 
Intress  87  62 
Sotsiaalmaks   50 900   48 158 
Intress  66  0 
Töötuskindlustus   2 290   1 496 
Intress  2  3 
Kogumispension  1 773  356 
Ettevõtte tulumaks 103    3 211 
Intress  5  5 
Käibemaks 168 218  32 389  
Intress   450   451 
KOKKU 168 321 87 852 32 389 83 870 
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Lisa 5. Ettemaksed teenuste eest 

              (kroonides) 
    31.12.2005    31.12.2004 

 Perioodika ettetellimine                    30 913     32 647 
 Reklaam                                0        3095 
 Kindlustus                         1 181          301 
 Muu               2 540               0 
KOKKU            34 634               36 044           
 

 
Lisa 6. Varud 

                       (kroonides) 
  31.12.2005      31.12.2004 

Raamatud         1 242                 7 498 
Meened       15 461          836 
KOKKU       16 703                  8 334 

 
 
Lisa 7. Põhivara 
 
Põhivara väärtus muutus aruandeperioodil järgmiselt: 

(kroonides) 
 Materiaalne põhivara 
 Ehitis Muu põhivara Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2004 
Soetused 

0 
3 280 793 

133 974 
44 258 

133 974 
3 325 051 

Soetusmaksumus 31.12.2005 3 280 793 178 232 3 459 025 
Akumuleeritud kulum 31.12.2004 0 98 665 98 665 
Arvestatud kulum 57 727 27 641 85 367 
Akumuleeritud kulum 31.12.2005 57 727 126 305 184 032 
Jääkmaksumus 31.12.2004 0 35 309 35 309 
Jääkmaksumus 31.12.2005 3 223 066 51 927 3 274 993 
 
Aruandeaastal tehti ettemakse immateriaalse põhivara eest (kliendihaldusprogrammi ASPIT 
CRM kasutusõiguse litsents) summas 21 240 krooni.  
 
Lisa 8. Võlad tarnijatele 
 
Sellel kirjel kajastuvad võlgnevused aruandeperioodil saadud teenuste ja kaupade eest. 
 
Lisa 9. Võlad töövõtjatele 

            (kroonides) 
2005   2004 

Palgavõlg                  83 604     137 412 
Töötasudelt arvestatud maksud 27 847       46 379 
Puhkusekohustus   58 284       57 382 
KOKKU        169 735    241 173    
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Töötasudelt arvestatud maksud on detsembrikuu töötasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustus, mis ei ole veel maksuvõlad, kuna töötasud maksti välja 2006. a. jaanuaris. 
 
 
Lisa 10. Saadud ettemaksed 
 
Ostjate ettemaksetena on kajastatud ettemaksed seminaride eest ning ekslikult enam tasutud 
summad liikmemaksude ja teenuste eest, mis tagastatakse või tasaarvestatakse järgmisel 
aruandeperioodil.. 
 
 
Lisa 11. Tulevaste perioodide tulud 

 (kroonides) 
     31.12.2005               31.12.2004 
Liikmemaks    1 973 284     1 947 017 
Infoteenus            29 000            28 600 
Ajakirja  MaksuMaksja ettetellimine      59 694                       69 309 
Seminaritasud                             0          46 250 
KOKKU     2 061 978                           2 091 176  
 
 
Lisa 12. Lühiajalised eraldised 

 
Sellel kirjel on kajastatud 2005. aasta raamatupidamise aruande auditeerimise eeldatav 
auditeerimistasu. 
 
 
Lisa 13. Tulud ja  kulud 
 

13.1. Tulud           
                  (kroonides) 

Liikmemaksutulu             2005           2004 
Liitumistasu                                            80 540                             52 360 
Liikmemaks                            4 186 842                        4 303 101 

KOKKU          4 267 382                  4 355 461 
 

Tulu ettevõtlusest             2005          2004 
Seminaritulu    1 409 218    1192073 

   Infoteenus                      62 400                   49 987 
               Ajakiri MaksuMaksja       121 501                 100 028 

   Maksukogumik          13 823                              19 556 
   Õigusabi              4 600             11 798 

               Reklaam              7 040                        7 200 
 Muu              172             0  

KOKKU                    1 618 754                         1 380 642 
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13.2. Kulud 
      (kroonides) 
Põhitegevuse otsesed kulud 2005  2004  
Maksukogumikud liikmetele 201 746  233 541  
Ajakiri liikmetele  823 487  777 398  
Teabepäevad ja muud üritused liikmetele 162 482  194 991  
Muud 91 939  199 610  
KOKKU         1 279 654  1 225 891  
 
Ettevõtluse otsesed kulud               2005                  2004 
Seminarikulud                      1 138 746    941 727 
Müüdud ajakirja kulud              91 499      86 378 
Müüdud maksukogumiku kulud             22 416                 10 837 
KOKKU                      1 252 661            1 038 942 
 
Mitmesugused tegevuskulud              2005                  2004 

Üür ja kommunaalkulud 156 268   276 041 
Raamatupidamisteenus ja audit 156 540   162 580 
Hanke- ja teeninduslepingute tasud 15 000   60 000 
Kommunikatsioonikulud 70 995   78 702 
Postikulud  46 847   53 186 
Kontoritarbed ja –kulud 104 474   60 019 
Reklaam   48 030   45 158 
IT ja arvutikulud  139 119   48 298 
Lähetuskulud  1 330   34 051 
Koolituskulud  8 600   52 264 
Pangateenused  6 367   7 702 
Teatmekirjandus, perioodika  47 410   46 264 
Personaliotsing 0   22 575 
Lootusetud nõuded  0   2 200 
Kuludesse arvatud käibemaks 210 138   193 548 
Muud tegevuskulud  119 231   155 866 
KOKKU   1 130 349   1 298 454 
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Tööjõu- ja juhtimiskulud               2005                  2004 

Palgakulu  1 064 650  959 331 
Sotsiaalmaks 351 335  316 579 
Töötuskindlustus 5 223  4 797 
Kokku  1 421 208  1 280 707 
Puhkusekohustus  903  11 277 
Juhatuse liikmete tasu 136 000  408 000 
Sotsiaalmaks 44 880  134 640 
Juhatuse liikmete tasu teenusena 268 659  0 
Nõukoja liikme tasu teenusena 41 000  0 
Kokku  490 539  542 640 
     
Kokku tööjõu- ja juhtimiskulud  1 912 650  1 834 624 
 
Tööjõu- ja juhtimiskulude all on kajastatud  juhtimise ja põhitegevusega seotud töötasud 
(juhatuse, tegevjuhi, juristide, klienditeenindajate, sekretäri tasud). Muud tööjõukulud on 
kajastatud vastava kululiigi kirjel. Sellistest tööjõukuludest annab ülevaate allolev tabel 
(kulud on toodud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse kuluga). 
 
           (kroonides) 
           2005   2004 
Ajakiri 
 Peatoimetaja tasu           215 821                     265 579 
 Autoritasud     121 795          105 196 
 Müügitasud       10 387              6 516 
Kokku      348 003           377 291  
Seminarid 
 Seminaride haldus     87 052                  90 483 
 Lektorite tasud     58 889             64 674 
 Seminaride müük     93 100             91 169 
Kokku                 239 041           246 326 
Maksukogumik 
 Kogumiku müügitasu       1 866                   287 
Kokku         1 866       287 
 
Kõik kokku:     588 910   539 344 
 
13.3. Finantstulud ja –kulud 
  (kroonides) 
  2005 2004 
Intressitulud, sh 14 297 37 278 
     Hoiuste intressid 6 812 34 437 
     Arvelduskontode intressid 182 2 841 
     Üleöödeposiidi  intress 7 303 0 
     Hansapanga Intressifondi osaku väärtuse kasv 4 883 11 349 
     Hansapanga Rahaturufondi osakutulu 4 039 13 417 
Netotulem valuutakursi muutustest 11 690 13 388 
Lepingu- ja kohustistasu -1 955 0 
KOKKU  32 954 75 432 
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Lisa 14. Tehingud seotud osapooltega 
 
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks majandusaasta jooksul ametis ol-
nud juhatuse liikmeid ja tegevjuhte ning nendega seotud juriidilisi isikuid. Lisas on 
kajastatud kogu aruandeperioodil tehtud tehinguid, sh ka enne ametisse astumist või pärast 
ametist lahkumist tehtud tehingud. Tehingute hulka ei ole arvatud juhatuse liikmete tasu 
maksmist. 
 
 

14.1. Endiste juhatuse liikmete ja tegevjuhiga seotud isikud 
 

  2005. aasta  (kroonides) 

 Osapoole nimi Seose  iseloom Ostetud kaubad ja teenused Summa 
OÜ Vallaste ja  juhatuse liikmetega       seminaride lektoritasud 137 386 
Partnerid seotud äriühing      raamatupidamisteenus 144 540 
        IT alane teenus 14 065 
   kokku: 294 591 
Ants Veetõusme juhatuse liige Tartu osakonna juhtimine 15 000 

OÜ Koopelma 
tegevjuhiga seotud 
äriühing Transporditeenus 6 500 

 KOKKU     316 091 
 
 

14.2. Ametis olevate juhatuse liikmete ja tegevjuhiga seotud isikud 
 

  2005. aasta  (kroonides) 

 Osapoole nimi Seose  iseloom Ostetud kaubad ja teenused Summa 

Eesti Maksuteadlaste Selts 

juhatuse 
liikmega seotud 
ühing  Seminaride lektoritasud 70 000 

EMS 
Maksukonsultatsioonide UÜ 

juhatuse 
liikmega seotud 
ühing  Honorarid, muud teenused 61 357 

 KOKKU           131 357 
 
Võlgnevused seotud osapoolte ees seisuga 31.12.2005 olid 14 726 krooni. 
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2.7. JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE  
 
 
 
Juhatus on koostanud MTÜ Eesti Maksumaksjate Liit 2005. aasta tegevusaruande ja raa-
matupidamise aastaaruande ning esitanud need heakskiitmiseks liidu liikmete üldkoos-
olekule 29. märtsil 2006. 
 
 
 
Juhatuse liikmed 
 
 
 

Jüri Allikalt 
 
 
 
Ivo Raudjärv 
 
 
 
Erki Uustalu 
 
 
 
Ain Veide 

 


