
Eesti Maksu- ja Tolliameti ning  

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu 

vaheline maksukoostöö 

memorandum 

Kaido Lemendik 

Kontrolliosakonna juhataja asetäitja 

28.11.2013 



Maksuauk üldiselt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. 2012.a  maksuauk (433 mln €) maksude lõikes summana miljonit € ning protsendina kogu maksuaugust. 

 

Käibemaks; 199,3 
€; 46%

Sotsiaalmaks; 
95,8 €; 22%

FI Tulumaks; 69,4 
€; 16%

Alkoholiaktsiis; 
9,4 €; 2%

Tubakaaktsiis; 
35,3 €; 8%

Kütuseaktsiis; 
11,2 €; 3%

Pakendiaktsiis; 
13,0 €; 3%



Maksuauk 2010 -2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

» Joonis 2. Maksuaugud maksude lõikes 2010 – 2012. 

 



Ehitusvaldkonna riskiga ettevõtted 

 

 

 

 

 
 

 

» Ehitusega tegeleb 20 264 ettevõtet, neist 4 117 ettevõttel on arvutuslik kahju perioodil juuli 

2012-juuni 2013 kokku 20,4 mln eurot (7,77 mln eurot on arvutuslik kahju ümbrikupalkade 

maksmisest ja 12,62 mln eurot on arvutuslik käibemaksu kahju). 

 



Elektritöödega tegelevad riskiga ettevõtete 

 

 

 

 

 

 

»  Ehituse ettevõtetest on elektritöödega tegelevaid ettevõtteid 1084. Elektritöödega 

tegelevatest ettevõtetest on arvutuslik maksukahju 227 ettevõttel summas 716 tuh 

eurot. 



tõhustada seaduses ettenähtud korras ja mahus 

maksude laekumist ja toetada seeläbi ausat 

konkurentsikeskkonda, mis: 

» tagab ehitusvaldkonna jätkusuutlikkuse 

» toetab hankekonkurssidel õiglase hinna kujunemist 

» parandab riigi investeerimisvõimet 

» tõstab elektriohutuse taset ning  ettevõtjate  võimekust 

täiendada ja arendada tehnoloogiat, arendada  töötajaid 

ning parendada töötingimusi; 

 

MTA ja EETELi  

maksukoostöö eesmärgid 



Ühismemorandum 

» vahetada regulaarselt informatsiooni valdkonna turuolukorra ning 

riigile deklareeritud  maksuarvestuse statistiliste näitajate osas; 

 

» teha koostööd tellijate (sh. riiklike tellijate),  pea- ja alltöövõtjate 

vaheliste koostöö reeglite ning valdkonda reguleerivate õigusaktide 

täiendamiseks või muutmiseks eesmärgiga tagada maksude 

laekumine seaduses ettenähtud korras ja ulatuses; 

 

» teha koostööd maksudest tasumisest teadlikult kõrvalehoidvate nii 

liiduväliste kui ka liitu kuuluvate ettevõtete väljaselgitamiseks 



Maksusaladuse avaldamine 

» Memorandumis loetletud tegevuste täitmise tagamiseks on vajalik 

liikmete maksusaladuse andmete liidule avaldamise nõusolek 

 

 Avaldatavad andmed: 

» 12 kuu keskmine töötajate arv,  

» keskmine töötasu,  

» keskmine käive,  

» käibekoefitsient,  

» teade isiku toimepandud maksu- ja tollialaste õigusrikkumisest. 

 

» Hetke seisuga on EETEL-i liikmetel laekunud ligi 50 nõusolekut 

 

 





Tööplaan 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Antud nimekirjas on kokku 1 101 ettevõtet*, kellest 37 kuuluvad 

elektriettevõtete liidu paigalduse tegevusalasse. Kõigist vaadeldud 

ettevõtetest (1 101-st) on kahjuga 214 ettevõtet (s.o 19,4% kõigist 

vaadeldud ettevõtetest), kahju summa on kokku 733 tuh eurot. 
        * Nimekirjas on ettevõtted, kelle tegevusala on seotud elektriga (42221 - Elektri- ja sidevőrkude ehitus; 43211 - Elektrijuhtmete ja -

seadmete paigaldus; 43210 - Elektriinstallatsioon) ning juurde, kas ettevõte kuulub Elektriettevõtete liidu paigalduse tegevusalasse 

Äriühingu nimi Ümbrikupalga kahju KMD_sattimise_kahju 

Kahju 

kokku 

    48 833 48 833 

    43 121 43 121 

    31 090 31 090 

    28 601 28 601 

  25 752   25 752 

  19 200   19 200 

  8 460 10 518 18 978 

    17 845 17 845 

  16 523   16 523 

  16 178   16 178 



Väärteomenetluse  mõju 

» Riigihangete seadus annab hankijale õiguse mitte sõlmida 

hankelepingut ja kõrvaldada hankemenetlusest pakkujaid. 

 

»  Seaduse kohaselt on õigus kõrvaldada hankemenetlusest sellised 

isikud, keda või kelle seaduslik esindaja on kriminaal- või 

väärteomenetluses karistatud näiteks maksualaste süütegude eest.  

 

» Seadusest tuleneb, kui kedagi neist on karistatud, siis see karistus 

peab ka kehtiv olema. 

» Sellisel juhul kaalub isik ka mitmeid mitterahalisi aspekte nagu nt 

riigihangetes osalemise takistused jõustunud väärteootsuste tõttu, 

koostööpartnerite ja ühiskonna hukkamõist jm. 

 

 



Koostöös ausa 

maksukäitumise 

väärtustamine nii sõnas 

kui teos 



Aitäh! 
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