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EML 2003 majandusaasta juhatuse tegevusaruanne

Lugupeetud Liidu liikmed!

On aeg teha kokkuvõtteid möödUl1ud aastast. Eelmine aasta oli Eesti Maksumaksjate
Liidule teguderohke. Pannes eelmise aasta algul maha meie peamised tegevussuunad
aastaks, pöörasime tähelepanu rohkem kahele suunal e - töö oma liikmetega ja töö
maksumaksjate üldiste õiguste kaitseks.

Liikmelisus

Kuigi me lootsime näha liikmete juurdekasvu, siis ometi seda ei juhtunud. Miks?
Kahtlemata on üheks põhjuseks liidu enda hea töö maksUlnaksjate üldiste huvide
kaitsel, mistõttu paljud tekIcivad ja tekkinud probleemid saavad üldise lahenduse ilma
et konkreetne maksumaksja ise midagi konkreetset teeks. Samas on Eesti majandus
viimastel aastatel üha enarn suurfirn1astumas ning ümberstruktureerumas. See

V tähendab aga firmade liitumist, väikeste kadumist turult ning väikeettevõtluse
pärssilllist. Ka on valitsus ning Riigikogu oma viimaste aastate tegevusega andnud
selgelt mõista, et ta ei ole huvitatud väikeettevõtluse arengust, mistõttu tingimused
väikeett~võtjale ning eriti fiiüsilisest isikust ettevõtja!e muutuvad üha raskemaks.

Kui: rääkida arvude keeles, siis oli 2003. a lõpuks meil 2611 liiget, sh 494 füüsilist
isikut. Seega üle 80% meie liikmeist on juriidilised isikud. Kui uusi liikmeid tuli
juurde eelmisel aastal. 143, siis lahkujaid oli 363. Sellise suure lahkujate üheks
tegelikuks põhjuseks oli meie endipoolne arvestuse korrastamine. Pikaaegse
võlgnevuse ning saldode võrdluse tulemusena vähenes liikmete arv 95 võrra ehk üle
26 % lal1l--rumise põhjustest moodustasid just kaks ülalmainitut. Teise sama suure
osakaalu (27,5 %) moodustasid lahkujad seoses firn1a tegevuse lõpetamise, ühinemise
või jagunemisega. Need on objektiivsed protsessid, millega peame ka edaspidi
arvestama, kuid mida me otseselt mõjutada ei saa. Küll tekitavad muret need
lahkujad, kes märgivad põhjuseks teenuste mittekasutamine või teenuste saamise
mujalt, keda kokku oli 68 ehk 18,7 % lahkujatest. Vaid üks lahkuja polnud lihtsalt
rahul EML tegevusega. Teenuste mittekasutarnine on tegelikult näiline, sest saades

~ juba igal kuul ajakirja ja kord aastas Kommenteeritud maksuseaduste kogumikku on

iga liige meie teenust tarbinud. Kuigi pensionärina ta võib-olla tõesti ei loe seda. Siit
teema mõtiskluseks liikmepakettide ümber. Kas me tahame enda liikmeks ka neid
isikuid, kes ei vaja otseselt näiteks kogumikku, oma teadmiste taseme tõstmist meie
seminaridel, kes aga tahavad sõna sekka kaasa öelda riigiametnike ülalpidamiskulude
vähendamisel või maksukoorn1usealandamise dialoogis...

Nii nagu kogu ettevõtlus on koondunud Tallinnasse ja selle 1ä11iümbrusse, asuvad ka
60 protsenti meie liikmetest asuvad HarjUlnaal. Tartumaal on ligi 10 % ja Pärnumaal
ligi 6 % meie liikmetest. Samas peab nentima, et kõigis meie maakondades leidub
EML liikmeid. On selge, et majanduslikud võimalused erinevates regioonides on
erinevad ning seetõttu on ka liikmemaksu määrade suurus erinevate isikute jaoks
erineva mõjuga. Liikmemaksu suurused on aegade jooksul muutunud ning enne
järjekordseid muutusi tuleb hästi läbi mõelda, millised muudatUsed on Liidu ja tema
liikmetejaoks parimad.
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EML 2003 majandusaasta juhatuse tegevusal'uanne

Liikmete teenindamine

Viimasel aastal on EML suurt tähelepanu pööranud oma liikmete teenindamisele.
Jätkub kommenteeritud maksuseaduste kogumiku väljaandmine, eelmisel aastal
toimus see koostöös Eesti Maksuteadlaste Seltsiga. Täitsime ülesande anda oma
liikmetele parima kvaliteediga maksuraamat.

Ajakiri MaksuMaksja väljaandmine on kulgenud tõrgeteta ning tema sisukus on
pidevalt paranenudjatäiustunud. Tänu koostööle on ilmunud kirjutisi uutelt autoriteIt,
uutelt koostööpartneriteIt. Siiski on siiani liigvähe ajakirja oma sõnumeid saatnud
Liidu liikmed. Edaspidi tahaks näha just nendelt rohkem arvamusi ajakiljas. Ajakilja
vastu tuntakse elavat huvi ka väljaspool Liitu, millest tuleb ka probleem, et ilmselt
saavad liidu liikmeks mitteolevad isikud seda liiga soodsatel tingimustel tellida.
Ajakiri on maksuvaldkonnas kahtlemata parim ,\räljaanne Eestis ning me peame selle
saamist enam väärtustama.

Kuigi koolitusturul on konkurents iga aastaga tihenenud oleme siiski suutnud edukalt
\,.../ koolitada üle tuhande maksumaksja. Viimaste aastate suund on koolituses, et enamik

meie poolt koolitatuid kuuluvad liidu liikIneskonda. See näitab, et meie liikmed
usaldavad meie lektoreid ning koolitus on tasemel, mistõttu pole vaja koolitust mujalt
minna otslina. Eelmisel aastal korraldati 45 seminari ja 1 eriseminar, kus osales 1107
inimest. Osalejate hulgas oli 78 % liidu liikmed. Need arvud kinnitavad ülaltoodut.
Aasta jooksuloli seminare kaheksateistkümne I erineval teemal. Lektoriteks olid Anne
Nuut, Vello Vallaste, Kalle Kägi, Ilmar Tälli, Martin Huberg, EIle Märitz, Eva
Metsaots, Kadri Arula, Aidi Kallavus. Seminare korraldati kuues erinevas Eesti
linnas, enim siiski Tallinnas ja Tartus

Seminaridelt saadud vastukajadest nähtub, et nii lektorite kui kolTaldusega ollakse
rahul. Niisiis peame samas vaimusjätkama.

Igal kuul annavad Liidu töötajad abi sadadele liidu liikmetele, vastates väga
erinevatele telefoniküsimustele, kodulehe vahendusel püstitatud probleemidele, andes
kohapeal konsultatsioone, vormistades vaideid ning esindades liikmeid

'v maksuvaidlustes Maksu-ja To)liarnetis ning ka kohtutes. Aasta jooksul sai kokku
3156 jooksvat maksuküsimustvastuse liidu juristideIt. 37 vaiet ja/või kohtuasja viidi
2003 aastallõpule; aastasse 2004 ületulevaid asju oli Il.

Lisaks muule korraldati eelmisel aastal teist korda Liidu liikmetele sportlikke
suvepäevi, seekord Käärikul. Koos spordi ja lõbuga aeti ka asjalikku juttu ning oli
võimalus kohtuda ka muuhulgas Riigikogu rahanduskomisjoni liikmega ja arutada
liidu tulevikuga seotud võimalusi. Kuigi osalejaid oleks võinud rohkem olla, ei saa
siinjätta märkimata, et kõik kohalolijadjäid suvepäevadega rahule. Kas sel aastal teha
samuti Liidu liikmetele sellistsuvepäevi ja kui pikalt oleneb juba liikmete soovist.

Koostöö

Möödunud aasta eriliste märksõnadena võib nimetada koostööd ja kohtumisi. Aasta
algul kohtusid liidu esindajad ,president Arnold Rüütliga, kellele püüti selgitada,
tegelikku maksuolukorda riigis ning ka seda, et riigipea ning tema nõunikud võiksid
maksuseaduste väljakuulutatnise eel pidada nõu meiega.
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EML 2003 majandusaasta juhatuse tegevusaruanne

Oluliseks ,,-erstapostiks olid kevadel toimunud Riigikogu valimised. Võimule pääses
uus erakond Res Publica koos refol111ierakO1111aga ning Rahvaliiduga. Valimiseelsetes
lubadustes jäid kõlama tulumaksu määra alandamine, tulumaksuvaba miinimumi
tõstmine, maksukoormuse alandarnine, koostöö tihendan1ine kolmanda sektoriga jne.
Algus oli paljulubav. Riigikogu tühistas põhiseadusvastase nn maksuintressi
regulatsiooni. Rahanduskomisjon oli nõus alustama koostööd Liiduga ning esimesed
kohtumised saidki teoks ning asi paistis minevat valimislubaduste täitmise poole.
Kuid mida lähemale sügistalvele, seda selgemaks sai, et mitte kõik koalitsiooni
osapooled polnud valmis koalitsioonilepet maksude alandamise osas täitma. Tänasek.s
on selge, et maksukoormuse alandamisest pole enam juttugi, vastupidi,
maksukoormus tõuseb. Sel aastal saab Liidu juhatuse üheks esmaülesandeks vastavalt
meie põhikirjalisele eesmärgile kõigi \lahenditega blokeerida üldist maksukoormuse
tõusu. Selleks on vaja kõigi Liidu liikmete aktiivset abi maksukoormuse kasvu

propageerivate poliitikute mõjutamiseks.

-: Eesti vajab mitte maksukoormuse tõusu, \laid alandamist, mille saavutamiseks on
V vajalik hoopis kulutuste otsustav vähendamine järjest paisuvale ametnikkonnale, mille

üheks kattekilbiks on saanud nüüd Eesti poliitikute uus püha lehm - Euroopa Liit.

Eelmisel aastal kohtuti Riigikontrolli esimehe Millkel Oviiriga, mille tulemusena on
sündinud uus rubriik ajakirjas MaksuMaksja. Koostöö on jätkunud ka sel aastal.

Kohtuti ka Kaubandus- ja Tööstuskoja ning Tööandjate Keskliiduga, kuid kahjuks
päris asjaliku edasiviiva koostööni ei jõutltd. Ehk tulevad uuel aastal kõiki osapooli
huvitavad probleemid, mida peab ühiselt lahendama. Suhetes EVEAga toimus
läbimurre ning hea koostöö tulemusena nägid ilmavalgust koostööleping ning
ühisavaldus Töötukassa ja töötuskindlusseaduse suhtes. EVEA esindajatega jätkub
kindlalt tulemuslik koostöö ka sel aastal. On olnud ka esimesed kontaktid Ettevõtluse
Arengu Sihtasutusega ning tänaseks on ka esimene lepe allkirjastatud.

Kahtlemata ei saa mööda minna koostööst Maksu- ja Tolliametiga (eelmisel aastal
siiski vaid Maksuamet, kellega suhtlesime ). Kevadeks 20.03 oli Maksuameti suhtes

~ saabunud nii palju teravat kriitikat Liidule, et pidime asuma jõuliste avalduste
tegemisele, mille tulemuseks olid ka esimesed reaalsed kontaktid Maksuametiga.
Esimestele kohtumistele järgnesid uued ning praeguseks on tekkinud Maksu- ja
Tolliametiga regulaar-ne kontakt. Kohtutakse kõrgeimal tasemel kord 1-2 kuu tagant,
vastavalt vajadusele. Peale selle toimu\lad töökohtumised ametnike tasemel ning
pidev info vahetamine. Selline meiepoolne suhteliselt jõuline tegevus on ilmselt üheks
põhjuseks, miks ametis on viimastel aegadel toimunud mitmeid sisulisi muudatusi
ning miks on ka maksuhaldur hakanud püüdma seadusi täita. Liidu tegevuse eesmärk
on see, et nii maksumaksja kui maksuhaldur austaksid ja täidaksid seadusi ning nende
rikkumise korral kannavad ka kõik võrdset vastutust. Praktika näitab, et mida
järjekindlamad me oma õiglastes nõudmistes oleme, seda rohkem Maksu- ja
Tolliamet arvestab maksumaksja häälega. Siin saavad kahtlemata olla Liidule abiks
kõik maksumaksjad, sest mida konkreetsemad on meie hõudmised, näited
ebakõladest, seda rohkem meiega arvestatakse.

Liit on jätkanud edukalt koostööd rahvusva11eliste organisatsioonidega ning on
saavutanud ra11vusvaheliselt autoriteeti. Oleme osalenud mitmetel seminaridel
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konverentsidel, kus oleme pidanud jagama eesti kogemusi meie Liidu tööst. Eelmisel
aastal kohtusid juhatuse liikmed Soome analoogse organisatsiooni esindajatega ning
ka see koostöö saab ehk sel: aastal suurema hoo sisse, eriti pärast Eesti ühinemist
Euroopa Liiduga. Eelmisel aastal liitusime IF Aga (The International Fiscal
Association), mis on asutatud 1938. a ja mis on valitsusväline maksuküsimustega
tegelev organisatsioon. Selle organisatsiooni vahendusel on meil võimalik saada
kontakte akadeemilisemate ringkondadega. Just IF A kaudu on toodud Eestisse
rahvusvaheliselt tunnustatud maksueksperdid nagu Kees van Raad, Claudio M.
Radaelli ja Philip Kermode, kellega olid ka intervjuud MaksuMaksjas.

Maksupoliitika

Eelmisel aastal võttis Liidu üldkoosolek vastu EMLi maksuplatvormi, millest ka
juhatus lähtus oma tegevuses. Maksuseadused nagu Tallinna linngi ei saa kunagi
valmis, mistõttu on Liidu juhatuse ja tegevtöötajate üheks pingelisemaks töölõiguks
just töö olemasolevate maksuseaduste täiustarniseks ning töö erinevate
seaduseelnõudega. Ka möödunud aastal tehti selles vallas suur töö ära, sest muutused

~ olid praktiliselt kõigis maksuseadustes. Üks suuremaid meiepoolseid võite oli. kahtlemata nn intressiseaduse muutmine Riigikogu poolt, mida EML oli algusest

peale nõudnud. Suur oli töö maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga,
uue käibemaksu seaduse eelnõuga nagu ka tulumaksuseaduse muutmise seaduse
eelnõuga. Meie seisukohti selgitati nii Ral1andusministeeriumi kui Riigikogu
esindajatele. Kuigi mitmed meie ettepanekud leidsid ka vastuvõetud seadustes
kajastamist, siis kahjuks mitte kõik. Aga nagu senine prak.-tika näitab, läheb
võimuesindajatellihtsalt rohkem aega, et mõista meie ettepanekute põhjendatust ning
vajalikkust, ja kunagi hiljem võetakse ka meie varem väljapakutu ettepanekud siiski
vastu.

Eesti Maksumaksjate Liit on teinud palju selleks, et Eesti maksuseadused vastaksid
põhiseaduse vaimule, et maksumaksjaid koheldaks võrdselt ning et maksumaksjate
ning maksuhaldurite õigused-kohustused oleksid tasakaalus.

Omaette suur tegevusblokk oli 2003. aastal seotud teabenõuete ja järelpärimistega
MAle, Rahandusministeeriumile, mille eesmärk oli avalikustada MA tegevus ning

~ ,teostada "järelvalvet" selle üle, saavutada ül1tlasemat arusaan1ist õigusmõistetes ja
menetlusnorn1ides. See tegevus kulmineerus nn Sõerdi aruande avalikustamisega.
Selle töö vilju maitseme me jätkuvalt ka sel aastal.

EML tegevus

Aastast 1999 annab EML välja maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitlit. Aasta
maksumaksja sõbra tiitel. omistatakse ja vastav auhind antakse isikule, kes on aasta
jooksuloma tegude ja/või sõnadega avaldanud kõige positiivsemat mõju
maksumaksja õigustele, teadlikkusele ja/või rahakotile. Aasta maksumaksja
vaenlase tiitelomistatakse ja vastav auhirid antakse isikule, kelle tegevus või
tegevusetus ja/või sõnad on aasta jooksul maksumaksjat kõige enam muserdanud
ja/või tema rahakotti laastanud.

1999. a näitas end maksumaksjale kõige sõbralikumast küljest Eesti Reformierakondja kõige vaenulikumast Rah,'aerakond Mõõdukad. 2000. a omistas liit sõbra tiitli .."
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tollasele peaministrile Mart Laarile, vaenlase tiitel jäi välja andmata. 2001. a
maksumaksja sõbraks valis EML päevalehe Äripäev ja vaenlaseks endise

f sotsiaalministri Eiki Nestori. 2002. a maksumaksja sõbra tiitli väärIliseks tu1mistati
õiguskantsler Allar Jõks, kes on oma tegev-uses põhiseaduslike õiguste tagamisel
Eestis olnud põhimõttekindel, tulemuslik ja kodanikualgatust hindav. Sama aasta
maksumaksja vaenlase tiitli pälvis Riigikogu rahanduskomisjon, kes rakendas
puudulikult osalusdemokraatia põhimõtteid maksuseaduste eelnõude menetlemisel
ning eiras põhiseaduse põhimõtteid maksukorralduse seaduse menetlemisel. 2003.
aasta laureaadid selglivad kohe pärast üldkoosolekut..

28. märtsil 2003 korraldati peale üldkoosolekut 1m maksukoormuse teabepäev, kus
Leev Kuum tegi ettekande teemal "Eesti ettevõtete maksukoormus rahvusvahelises
võrdluses". Lasse Lehise (Maksuteadlaste Seltsi juhatuse esimees) ettekande teemaks
oli "Euroopa Liiduga ühinemise oletatavad mõjud maksukoormusele". Oma
seisukohtadest maksukoormusele rääkisid Res Publica, Keskerakonna,
Reformierakonna ja Rahvaliidu esindajad, diskussiooni juhtis Aivar Hundimägi

Äripäevast..
V

Jätkati maksuvabastuse päeva tähistamist.. 7. mail kohtuti tollase rahandusministri
Tõnis Paltsiga ning anti üle vastav tunnistus ning arutelu tulemusena saadeti talle ka
maksunduses ja maksukeskkonnas lahendust nõudvate küsimustega läkitus. Ka hiljem
kohtuti veelkord ministriga.

Möödunud sügisel korraldati teabetuur Eesti maakondades, mille käigus kohtuti
inimestega Raplas, Valgas, Võrus, Viljandis, Rakveres, Pärnus, Põltsamaal, Narvas,
Keilas, Paides. Teabepäeval Tartus osales ka kohaliku maksuameti juht Jüri Haamer.
TeabepäevadeI räägiti maksuseaduste muudatustest, EML tegevusest, levitati ajakirja
ning värVati uusi liikmeid.

Juhatuse koosolekutel on arutatud väga erinevaid teemasid ning otsustatud liidu
tegevuse arenguga seotud küsimusi. Juhatus käis koos vä11emalt kord kuus, kuid
koguneti ka eri aruteludeks, kui oli vaja mõnad probleemi süvendatult arutada või
operatiivselt midagi otsustada. Allpool mõned väljavõttedjuhatuse koosolekuteIt.

\ I
Veebruaris kujundas EML juhatus välja EML maksupoliitilise platvormi, mille esitas
ka üldkoosolekule kinnitamiseks. Üldkoosolek kinnitaski EML maksuplatvormi, mis
sai ka kogu meie maksupoliitika aluseks eelmisel aastal. Arutati ka erakondade
maksuplatvorme enne valimisi.

12. märtsi juhatuse koosolekul valmistati ette lõplikud materjalid üldkoosolekuks ja
võeti vastu otsus ühinedalF Aga.

i~~~~l~~:lfiJ:;~
Apriliikruu juhatuse koosolek oli uuele juhatusele esimene ning sellel arutati juhatuse '.j;'r::;~;~, ,I,

liikmete tööjaotust ning asuti seisukohale, et tuleb alustada võitlust riigiametnike j;:;~;~

formaalsete tuleI?:uspalkade va~tu. Samut.i oli päevakorr~l ka koali~~i~onilep~ngu ,j~1~
maksuosad. LepItI kokku, et Juhatus kujundab oma seIsukohad kOIgIS olulIstes ...;,
maksupoliitilistes küsimustes.

Maikuu koosolekul vaadati läbi maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse
muudatuseelnõud ning põhimõtteliselt kiideti need üldjoontes heaks. Otsustati
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pilootprojektina koostöõs Tartu Raadioga sisustada kord kuus maksualase sisuga
raadiosaated.

.Tuunis kujundasjuhatus oma vaated aktuaalsete maksuküsimuste osas ning esitas ka
vastavasisulise märgukirja Rahandusmihisteerimnile. Otsustati ka asuda
vasturneetmeid rakendama MA ebaseaduslike tegevuste suhtes.

'-'

Juuli koosolekulotsustati lõplikult alustada regulaarseid kohtumisi MA juhtidega, et
viia nendeni maksumaksjate seisukohad MA tegevuse kohta. Samuti oli esmakordselt
arutluse all ka küsimused seoses MA tegevusega AS ABTG suhtes.

Septembris jätkus arutelu MA tegevuse ümber - meie kontaktid ja tegevus on toonud
teatud muutusi MA tegevuses, mis annab lootust, et olukord hakkab kujunema
normaalsemaks. Ikka ja jälle põördub juhatus küsimuse juurde, mis on EML missioon
ja strateegia muutuvas ajas.

, Oktoobris tegi juhatus kokkuvõtteid koostöö arendamise olukorrast teiste
V organisatsioonide ja valitsusasutustega. Nenditi, et olukord on tuntavalt paremaks

muutunud. On regulaarsed kohtumised MAga, ka Riigikogu rahanduskomisjoniga on
koostöö olemas ning meie esindajad on osalenud seaduseelnõude arutamisel. Hea
koostöö on kujunenud ka EVEAga, kellega on rohkem ühishuvisid. Ka suJus
normaalselt koostöö Riigikontrolliga.

Novembris vaadati läbi MaksuMaksja momendi seis ja tehti tulevikuplaane, leiti? et
ajakirja väljaandmine on heal tasemel ning otsustati samas stiilis jätkata ajakiIja
väljaandmist.

Detsembrikuu muude küsimuste kõrvaloli ka arutusel koostöõ Ülemaailmse
Maksumaksjate Organisatsiooniga ja tõdeti, et ülemaailmne organisatsioon hindab
kõrgelt EML tegevust ning toob sageli ka eeskujuks teistele, millest aImavad
tunnistust ka meie esindajate kutsumine erinevatele seminaridel jagarna Eesti
kogemust. Koosolekulotsustati ka korraldada pressikonverents ABTG probleemidega
seonduvast.

V
Nagu eespool võis veenduda, toimusid EML juhatuse koosolekud regulaarselt igal
kuul, kusjuures siintoodud teemad oli vaid üks osa arutluse allolnud küsimustest,
lisaks igal koosolekul vaadati ka liidu siseküsimusi ningvõimalusi liiduarenguks.

EML juhatus, personal

Kogu töö, millele eelnevalt viidatud, on kal1tlemata saanud teoks eelkõige meie
töötajateabiga, kes igapäevaliselt suhtlevad liikmetega, valmistavad ette vastuseid
küsimustele, koostavad vaideid ja ettepanekuid maksuseaduste parandamiseks jhe.

Praegune juhatuse koosseis valiti eelmisel üldkoosolekul. Juhatus on: viieliikmeline
hing sinna kuuluvad Ants Veetõusme juhatuse esimehena, Vello Vallaste juhatuse
aseesimehena, juhatuse liibned on Anne Nuut, Martin Huberg ja Leev Kuum.
Viimased kaks on uued juhatuse liikmed, kusjuures Martin Huberg on saanud meie
liidus töötades ka oma maksualased praktilised töökogemused.

EMLjuhatuse esimees 8 )r~{t;;;;= ~ritsVeetõusme
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Eelmisest aastast asus EML-is tööle tegevjuhina Kersti Kurre, kes varem kuulus ka
juhatuse koosseisu. Tegemist on an1etikohaga, mille pädevusse kuulub kogu EML
tegevuse tegevjuhtimine. Selline ümberkorraldus kujunes hädavajalikuks seoses
organisatsiooni kiire kasvuga paari viimase aasta j ooksul. Möödunud aasta näitas ka,
et organisatsiooni jätkusuutlikkus on kasvanud ning organisatsiooniline tase tunduvalt
parem senisest.

Möödunud aastallõppesid Liidus pikka aega peaselaetärina töötanud Kalle Kägi ning
Liidu vahelised tööalased suhted, kuid ta on jätkuvalt EML lektor koolitustel.
Momendil töötab Liidus kolm juristi, kes tegelevad lisaks liikmete igapäevase
konsulteerimisele ka maksuseaduste üldistaInise ja vajalike seadusparanduste
ettevalmistamisega.

Liikmete rahulolu tagamiseks ja liikmete arvu kasvu tagamiseks on EML-is tööl
aastast 2002 oma klienditeenindajad. Nende kaudu toimub mitte ainult suhtlemine

I seniste liikmetega, vaid ka uute liikmete värbamine. Paljud uued liikmed leiavad meid
'-d ka meie kodulehe, ajakirja või seminaride kaudu.

2003. aasta lõpu seisuga tegi Maksumaksjate Liidule tööd tähtajatu töölepingu alusel
kokku 9 töötajat, 1 töötaja oli tähtajalise lepingu alusel asendafias
lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat ning 2 inimest osutasid hanketeenust.
2003. aastal tehtud väljamaksedjuhtimistasudeksjuhatuseleja palgaks tegevjuhile
moodustasid kokku 579 116 krooni.
Liidu töötajatele ja juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud garanteeritud väljamakseid
töö- või juhtimissuhte lõpetamise puhuks.

Kahtlemata on yõimalik mitmeid asju teha paremini ja teisiti, kuid siin peame alati
arvestama meie võimalustega, ja mitte ainult rahaliste, vaid inimvõimalustega.
Eelmise aasta lõpetasime me tulude ülekaaluga, mis annab ka kindlustu~et
tulevikuks. Samas on viimasel aastal tuule tiibadesse saanud nii mõnigi meil töötanud
jurist, mis kahtlemata annab tunnistust liidu võimest valmistada ette hea kvaliteediga
nõutud tööjõudu. Meie juristide tööga aga ollakse senini alati rahul oldud ning

' vastukaj ad on vaid head.

Sellel aastal loodame näha ja tunda meie kõigi liikn1ete aktiivsust, et lahendada
pareminimeie liikmete probleeme.

Juhatuse esimees Ants Veet

Juhatuse aseesimess Vello ValI

Juhatuse liikmed Martin Hubera

~~~~ij~~-e.-.e.~~~..tt:-G ~
Anne Nuut G:~~~~~~t:~//;~

Talliru1as, 29. veebruaril 2004
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- EML 2003 majandusaasta l-aamatupidamise aruanne

2. EML 2003 MAJANDUSAASTA RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

2.1. EML juhatuse deklaratsioon 2003 majandusaasta raamatupidamise
aruandejuurde

EML juhatus on korralda.nud ühingu raamatupidamjse aastaaruande koostamise
lähtuvalt Mittetulundusühingute Seadusest ja Raamatupidamise seadusest.
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne kajastab EML vara ja kohustusi ning
finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust õigesti ja õiglaselt.

Aastaaruandes on arvestatud oluliste, vara ja kohustustuste hindamist mõjutavate
asjaoludega, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a ja aruande koostamise

~ kuupäeva 29.02.2004.a vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Kõik
aruandeperioodil toimunud tehingud on raamatupidamises kajastatud.

EML on raamatupidamiskohustuslasena jätkuvalt tegutsevorganisatsioon.

Juhatuse esimees Ants Veetõusme ~)~~;:=-~-'
/'

Juhatuse aseesimees Vello Vallaste

rQ:>
v Juhatuse liikmed Martin Hu~~y.-\7L_~:

~ ;~ p ~ .&;::' ./ J.? A nL I'\.
L:-eev -*r:irJm- ~~-"' /-' ~

r

A n n e N uut ~~::~::~~:~;:~~~t:1/~~:~~~'

29.veebruar 2004.a
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2.2 BILANSS

kroonides

AKTIVA (VARA 31.12.03 31.12.02

korri eeritud

KÄIBEVARA
Raha oa an akontod lisa 2 2734490

Nõuded ostjate vastu (lisa 3)
Ostjatelt laekumata arved 301208

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -25025

Kokku 276183

v Mitmesugused nõuded
Lühiajalised nõuded 7062

Kokku 7062

Viitlaekumised (4)
Laekumata intress 22733 2501

Kokku 22733 2501

Etlemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed (lisa 5) 2779 12128
Muud ettemakstud kulud (lisa 6) 40336 15527

Kokku 43115 27655

Varud (lisa 7) ;,:j;'~':;.'"
C'."",;""~\;.~"";Kaubad 3392 0 c,;,';;.;;,;,(i~"""C"~.1'i

Kokku 3392 0

v
KÄIBEVARA KOKKU 3789478 3047891

PÕHIVARA (lisa 8

Materiaalne põhivara
Inventar 133974

Põhivara akumuleeritud kulum -45075

Kokku 88899 f . .
I Il~ 1

HI 88899 °-1 .1

~! rP~~

TIVA KOKKU 3851582 3136790 J ~ il
I J ii

j;~~~;~~ !~ ~ fo~ > .- . i M 0 :c . 0 0 1 ~ ;EML Juhatuse eSImees 11 ,L\nts V eetõ~sme ] ~ :<
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. kroonides}
PASSIVA 31.12.03 31.12.02

korri eeritud

KOHUSTUSED

11112 18959

2189130 1771341

2200242 1790300

69886

69886

""""

3755

3755

49239

25759

0

8628

34387

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

KOKKU 2589666 1991871

v KOHUSTUSE 2589666 1991871

NETaVARA

Aruandeaasta tulem 02

Eelmiste erioodide tulem 1144919 1460821

NETaVARAKOKKU 1261916 1144919 1" ! !

PASSIVA KOKKU 3851582 3136790 it~ ~~
.J~! :r!~i . og
} :§ J i~

~ ~ f.~ ..>.- . 'tI ~ ~ ° =t oa. :5 °= ~ ow

~~ .' 1.2 ~ ~ AntsVeetõusme ~! ~ ~



EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

2.3. TULUDE JA KULUDE ARUANNE

kroonides

TULUD 2003 2002
korri eeritud

Liitumistasud 75465 155750

Liikmemaksud I infoteenuse tasu 3972143 3463041

Seminaritulud Lisa 13 868595 750914
\...,., Osalustasu 1178269 983427

Hinnasoodustus EML liikmetele -309674 -232513

tute müük 11308 78137

. MaksuMaks 0 ettetellimine 72591 110920

Oi usabi 32676 15736

Reklaami müük 7095 46370

Suve äevad 32017 32459

Muu 16131 42988

TULUD KOKKU 5088021 4696315

v KULUD 2003 2002

Kaubad,toor 1940684 1835917

Seminarikulud 782420 798407
Lektorite t 386553 345185
Ru mide 146306 137605

ikulu 93878 75155
ami 82072 108653
tam 62128 69011
duskulud 3024 33939 l' ! !. I:

8459 28859 ~ j

ksuMaks kulud 951801 . t ~ ~~
Trükikulud 374441 302585 I~ ~ j!

260626 222394 Oi ~ ~g

235545 226825 l~ 4 "(
791 8 78298 :!2~ i ]

..:j.D 2 ~

V eetõusme ~] ~ ~



11118 . ~:;il,- .,@;

.,.,., ., .
,

EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

2031 0
aandmiskulud 134897 207408

EML teabepäevade kulud 71566
Mitmesu evuskulud 1606310 1984352

Hanke- Oa töövõtule in u tasud 245951 586430
Rent 'a kommunaalkulud 278299 276926
Kontorikulud 66434 50702
Kommunikatsioonrkulud 92200 80155
Postikulud 64661 54858
Reklaamikulud 45477 42548
Raamatu idamisteenused 130500 129848
Väikevahendid 91730 107725
Suvepäevade korralduskulud 128645 118044
Lähetuskulud 25580 38433

'-d Lootusetud nõuded 6720 44250
Õi usabi 0 12519
IT kujud 34995 0
Pan ateenused 7014 5568
Muud 388104 436346
sh kuludesse arvatud käibemaks 13531 203261

EML 2002 aastaraamatu vä'"aandmiskulud 56889

Töö.õukulud 1387077 1252789
al akulu 681719 723201

"uhatuse liikmete tasu 323909 216000
sotsiaalmaks 331858 309936
töötuskindlustus 3485 3652

uhkusekohustus 46106
:..,...,. Põhivara kulum 26795 26795

Muud kulud 8510 670

KULUD KOKKU 4969376 5100523

PÕHITEGEVUSE TULEM 118645 -404208

FINANTSTULUD JA -KULUD
Intressitulud 93139 92599 f ! 1
Valuutakursi muutus -94787 -4293. I ~ !
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU -1648 88306 i ~ .1"

~ Oi~..j f :- " :1

ARUANDEAASTA TULEM 116997 -315902 "~'!i
1~ ä I-j l~~:~ i! ~ Q 0~"'1 i> ~ -" I:". "-0 "D ow

?:,;?; .' 14 Ants Veetõusme ~:! ~ ~
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

2.4. RAHAVOOGUDE ARUANNE

TULEM . 116997 -315902

Põhivara amortisatsioon (Lisa 8 26795 26795
Käibevara jääkide muutus -108362 -56049

Nõuded ostjate vastu - 7 4280 124933
Mitmesugused nõuded 5002 -4102
Viitlaekumised -20232 37226
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud -15460 -17922
Varud -3392 -196184

Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus 597795 75890
Ostjate ettemaksed -7847 -32231
Tulevaste perioodide tulud 417789 195440
Muud kohustused -3468 3755
Võladtarnijatele -44304 -131094
Maksuvõlad 53993 25738
Viitvõlad 181632 14282

Kokku rahavood põhitegevusest 633225 -269266

INVESTEERIMINE
Põhivara soetamine

Kokku rahavood

2734490

I i' ! \

1-\-1 ~tC:>: .

~~ .I~

1.1 G1 ~~
:11 ~ :r!

]~ J Ii
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

2.5 Netovara muutuste aruanne

(kroonides)\"'~~""-"-"'I

~_I..r- ..,.. ,..~~~ ' Netovar~
Saldo 31.12.2001
1\--. . ,"." 3129034Aruandeperioodi tulem ~ ~ V~

-269478
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju (Lisa 1) -

[:_1_:_.1.- - -_:- - _1"_1- ,. -4642::!Eelmiste perioodide tulem
' I' 3129034

Arvestuspõhimõtete muutuste mõju (Lisa 1)
"1/_-_: ::;:---, __II -~ ~- -16682~Korrigeeritüd saldo 31.12.2002
-1\_. " ".. 1144919Aruandeperioodi tulem . . . T V~

116997
Saldo 31.12.2003'.
- 1 261 91~

"

'1.,.../

f j \
g ~i i
~ oi !. ~-); .Il\:
oo -'i '('iII:
= G! :-<
.~ .: ::

~ ~ 1r!

-ai i ~g
S:i ~ ~~
~~ -3 fo,I;~fI~~;;~~ "~ '8 ">: . ;n
"'- ,'J ~

'-'3 co S
~.- ~ ow=- ~-EMLjuhatuse esimees 16 nVeetõusme,~! ~ :;:
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

2.6. Raamatupidamise aastaaruande risad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

EML 2003 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
v toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

EML rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhu! põhitegevuse
rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju
ning käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses Raamatupidamise Toimkonna uue juhendi Mittetulundusühingud ja sihtasutused
(RT J 14) jõustumisega alates 01.01.2003.a on muudetud liikmemaksu tufuna kajastamise
põhimõtteid. Varem kajastati liikmemaksutulu vastava arve väljastamise hetkel (kogu summa
ulatuses).
RT J 14 näeb ette järgmist: liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihtotstarbelisi
tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse ja ühingu
liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt
kindel.

'-"" 2003.a aruande tegemisel periodiseeriti liikmemaksutulu liikmemaksuga hõlmatud perioodi

peale ja korrigeeriti vastavalt ka aastaaruandes esitatud 2002.a võrdlusandmeid. Selleks leiti
2002.a liikmemaksutulust see osa, mis vastavalt juhendile on tegelikult 2003.a tulu. See
summa on 1714637 krooni ning selles ulatuses korrigeeriti kokku eelmiste perioodide tulemit
ja tulevaste perioodide tulu.

Uute arvestuspõhimõtete rakendamise mõju 2002.a bilansile

kroonides)
Korri eerimine 2002 korrigeerjtud bilanss

erioo 1714637 1771341 f I !I i: ~ i ()" .

ruandeaasta tulem -3159021
,I ~I \l)1~. ! \7:~. ~ \5'11 : m
~ ii :~E erioodide tulem 1460821 Ii! ~g:9 ! 'S~

,)~2~~:~ ~ :§. ~ Q
~-a ~ .-
:..~ :~ :2
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Selleks, et välja selgitada muudatuse mõju 2002.a tulemiaruandele, tuli eraldada 2001.a
liikmemaksutuluks arvatud summast 2002.a tulu. See summa on 1668213
krooni. Samas arvati 2002.a tulust välja 2003. a tulu summas 1714637 krooni, seega
muutus 2002.a tulem kokku summas -46424 krooni..

Uute arvestuspõhimõtete rakendamise mõju 2002.a tulemi aruandele
(kroonides)

2002 Korrigeerimine 2002
. korrigeeritud tulemi

tulemi aruanne aruanne

Liikmemaksud 3509465 -46424 3463041

Tulud kokku 4742739 -46424 4696315

A.ruandeaasta tulem -269478 -46424 -315902

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha,
arvelduskontode jääke, tähtajalisi hoiuseid, lühiajalisi rahapaigutusi likviidsetesse fondidesse.
Valuutahoiuse kajastamisel on arvestatud Eesti Panga NOK kurssi bilansipäeval. Hoiustelt
kogunenud intressid ja kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes finantstulu või -kuluna.
Tekkepõhiselt arvestatud intressid, mis on bilansipäeva seisuga laekumata, kajastatakse
bilansi viitlaekumiste real.

03 2002

Valuuta EEK Valuuta
Kassa 4941 2838
Valuutakassa 2668 215 USD 3473 215 USD

AJKHansapangas 10509 229435

AJK Hansapangas EUR 6948 444 EUR
AJK Hansapangas NOK 638314 343445 NOK
AJKÜhispangas 103491 1152915

Tähtajaline hoius
Ühispangas 700000 l' 1 1

K~sut~s.hoius ~hispangas 700000 l-d i
Tahtajallne holus [-: ;
Hansapangas NOK 324044 NOK I ~! ~~

Hansa Intressifondi osakud 359844 . ~i !~
Hansa Rahaturufondi i ~i
osakud 841000 i ~ 1
KOKKU 3367715 : i i ]

.~ ~ ~.i ~ =EML juhatuse esimees 1 nts V eetõusme ~- ~ ..,.
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Hoiused,fondid

Hoiused Ühispangas
ssimäär Kogunenud

Hoius Summa o-des intress
31.12.2003 31.12.2003

Tähta'aline hoius 700000 18,02.2004 3,50% 21278
, Kasutushoius 700000 2,00% 306
'-'

1400000 21584*

Fondid - kroonides)
Osakute kogus Osaku soetus- Osaku Osaku

maksumus hind väärtuse
31.12.2003 18.02.03 31.12.2003 muutus

Hansa Intressifond 2683 130,42 134,12 3,7

Iväärtus 349917 359844 9927.
.

Osakute kogus Summa Osaku Osakutulu
puhasväärtus'

31.12.2003 31.12.2003 NAV 31.12.2003

Hansa Rahaturufond 841 841000 1000 1149*
.

"-'"

* kajastuvad bilansis viitlaekumiste real

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat
informatsiooni kliendi kohta, I
Nõuetest on välja arvatud nende klientide liitumise ja liikmemaksuarved, kes teataSid ,'
liikn:es.taatusest. loo~umisest 2003.a aasta~ruande koosta~is~ pe:io.odil (kuni ,~9.02,04), ~:i~

Selliseid nõudeId oll summas 84620 krooni. Vastavalt perlodlseerlmlsele on vahendatud
aruandeperioodi tulu (summas 21688 krooni) ja tulevaste perioodide tulu (s~mmas 62932
krooni), '

",: !'! ,,',i\i .,,11,
"
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

Nõuded ostjate vastu jagunevad järgmiselt:
(kroonides)

2003 2002
1. Liikmemaks 285236 237799
2. Seminarid 41259 38763
3. Ajakirja ettetellimine 28244 24386
4. Muu 504 260

KOKKU 355243 301208
sh ebatõenäoliselt laekuvad -4780 -25025

Lisa 4. Viitlaekumised

Iv Bilansireal laekumata intrass on tekkepõhiselt arvestatud intressidega seotud nõuded.
Tähtajalistelt hoiustelt ja investeeringutelt fondidesse on tekkepõhiselt kogunenud intressi või

osakutulu 22733 krooni (Lisa 2).

Lisa 5. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2003 2

Ettemaks Või Ettem
Kinnipeetud tulumaks 40131 18999

Sotsiaalmaks 57918 29145

Töötuskindlustus 1995 489

Kogumispension 567
Ettevõtte tulumaks 2154 605

Käibemaks 2779 12103
Maksuintressid 467 15 1

v KOKKU 2779 103232 12128 49239

Lisa 6. Muud ettemakstud kulud

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

(kroonides)
2003 2002

sh perioodika ettetellimine 29093 9455 It ! 1 I
reklaam infokataloogides 8024 5546. I~ ~
kindlustus 450 526 to! .!
järgmise perioodi seminari reklaam 2769 0 II dj~: I

~~. .r!
40336 15527 I I ~g

1.~ ~ ~=
Ettemaksed ajakirjanduse eest on suurenenud seoses~ahVUSv heliste maksua!aste .Ii ~ ~

väljaannete tellimisega. , ~) :t ~
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise al"Uanne

Lisa 7. Varud

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, mis koosneb varude soetamise või
valmistamisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks
praeguses olukorras ja koguses.
Väikestes kogustes ja koheselt kasutusele võetavad materjalid ja kaubad kantakse kuluks
nende soetamise momendil (nt seminaride läbiviimisega seotud materjalid).

EML võtab varudena arvele liikmetele jagamiseks ning edasimüügiks soetatud või
EML-i poolt välja antud raamatud, reklaamtooted jms- Kuludesse kantakse raamatud jm
varud igakuiselt inventuuri alusel-

Varudena on arvel (kroonides)

Raamatud 1505
Meened 1887

3392

Lisa 8. Põhivara

Põhivaraks ..loetakse varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 50 000
krooni. Varad, mis ei ole põhivarad, kantakse soetamisel kohe kuludesse. Kuludesse kantud
inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär on 20%
aastas.

(kroonides
v Koopiamasin Multimeedia Kokku

projektor
Soetusmaksumus 31.12.2002 68550 65424 133974
Soetusmaksumus 31.12.2003 68550 65424 133974
Akumuleeritud kulum 31.12.2002 31990 13085 45075
Arvestatud kulum 13710 13085 26795
Akumuleeritud kulum 31.12.2003 45700 26170 71870
Jääkmaksumus 31.12.2002 36560 52339 88899
Jääkmaksumus 31.12.2003 22850 39254 62104 It I I

I ~ :

~i 1
~! \~~

!Jj O! ~~
!~ ~ ~r!:t'i . .i1-8 1 ;I -

) ~=~tA::~::;;~ i .ð ~ . ~
:~~ ~ ~
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

Lisa 9. Ostjate ettemaksed

Osqate ettemaksetena on kajastatud peamiselt ettemaksed seminaride eest

Lisa 10. Tulude arvestus

Varasematel perioodidel kanti liikmetele esitatud liikmemaksu arved tervikuna
aruandeperioodi tuludesse. 2003.a 01. jaanuarist jõustus RT J 14 Mittetulundusühingud ja
sihtasutused. Seoses sellega viidi EML liikmemaksutulu arvestus vastavusse antud
juhendiga, st liikmemaks ja sisseastumistasu kajastatakse tuluna perioodis, mida nad
hplmavad. Vastavalt korrigeeriti ka varasemate perioodide tulemit (Lisa 1).

Aruandeperioodi tuludest on välja arvatud nende klientide, kes loobusid liikmelisusest
aruande koostamise perioodil (kuni 29.02.04), liikmemaksutulu.

'v

Tuluvaste perioodide tulud (kroonides)
2003 2002

Tulevase per. aastamaks 2053003 1719996
Tulevase per. infoteenuse tasu 22187 0
Ajakirja ettetellimine 70965 51345
Tu1evase per. seminaritasud 42975 0

2189130 1771341

Tulu teenuste või kauba müügist kajastatakse teenuse osutamisel või kauba müümisel.
fntressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik
usaldusväärselt hinnata.

V Lisa 11. Võlad tarnijatele

Antud bilansireal kajastuvad võlgnevused aruandeperioodil saadud teenuste ja kaupade
eest.

Lisa 12. Viitvõlad

Bilansirida võlad töövõtjatele koosneb detsembrikuu väljamaksmata palgast (bruto) Muude
viitvõlgadena kajastatakse detsembrikuu palgalt arvestatud sotsiaalmaksu ja 1 '" ! !
töötuskindlustusmakse tööandja osa, samuti võlgnevusi aruandvatele isikutele . ! I ~

.I~ i
[Oi 1

I j ~I ~!~
... 1\): :t:I i" "
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

Lisa 13. Seminaride tulude-kulude aruanne

I (kroonides)
SEMINARITULUD 2003 2002

Osalustasu 1178269 983427
Hinnasoodustus EML liikmetele -309674 -232513

Seminaritulud kokku 868595 750914

SEMINARIKULUD
Lektorite tasud 386553 345185
Ruumide rent 146306 137605
Müüaikulud ~ 93878 75155

Reklaamikulud - 82072 108653
Toitlustamine 62128 69011
Assisteerimise tasud ' --,: 3024 33939

Muud kulud 8459 28859

Seminarikulud kokku 782420..' 798407

KASUM (kahjum) 86175 -47493

V

1t I ,

I ~ :
(:): :

., ~ll.nl~
1 1 ,!71-

~~i :!.Q : :~
]~ ~ i=
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Lisa 14. Tehingud seotud osapooltega

Eesti Maksumaksjate Liidu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks
tegevjuhtkonda (tegevjuht ja juhatuse liikmed) ning nendega seotud ettevõtteid.

Juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt
erinevaid hindasid.

9sapoole nimi Seose Dst Müük

loom Teenus, kau Summa Tuluiii umma
00 Vallaste ja tuse Teenused kokku 444 317Teenused kokku 831

sh seminaride sh seminari
liikmetega lektoritasud 277 004osalustasu 831
seotud raamatupidamisteenus 130 50
ettevõte IT alane teenus 31 86

Muu 4 95
nts Veetõusme 'uhatuse liige Teenused kokku .used kokku 0

sh hankelepingu tasu 114 24
muud teenused 5 40

Martin Huberg 'uhatuse liige Teenused kokku 11850Teenused kokku 424
sh seminaride
lektoritasud 11850 sh suvepäevad 424

00 Casus .uhatuse Teenused, kaubad kokku 143835Teenused kokku 0
sh maksualased

liikmega raamatud
seotud reklaamiteenus
ettevõte

r; Tegevjuhiga
;' seotud

00 Koopelma ettevõte Teenused kokku rjal 0 u 230
sh transporditeenus ber 230

Saldod seotud osapooltega

Seisuga 31.12.03.a nõudeid seotud osapoolte vastu ei ole.
Seisuga 31.12.03.a on kohustused seotud osapoolte suhtes:

kroonides

~sapOOle nimi Kohustuse summa 1" .:t;-.! i

ou Vallaste ja Partnerid 33 970 j I ()! j

~.ts Veetõusme 5 000 !jl ~! ~1:

OU Koo el ma 2 360 :I&~! f~
Kokku kohustused 41 330 t'j ! ~g

~; -~
~ ~ ~/I'~Z~=~ ~ > . 0;
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EML 2003 majandusaasta raamatupidamise aruanne

2.7. EML juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandere

EML juhatus on koostöös raamatupidamisfirmaga Vallaste ja Partnerid OÜ korraldanud 2003
majandusaasta raamatupidamise aruande koostamise ning kiitnud selle aruande ning
juhatuse tegevusaruande heaks esitamiseks ühingu liikmete üldkoosolekule.

Juhatuse esimees Ants Veetõusme A~~~;::=-;;-;~O4

Juhatuse aseesimees Vello Vallaste 29.02.2004

V (J ~

Juhatuse liikmed Martin HUber~___~~ 29.02.2004

L~.-Kuum~ LLJ -"" "' /...1 - 29.02.2004~. . ---"-'- - -- '-'"' """"""--L~. ,

Anne Nuut c:2~,p2 29.02.2004
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