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TEGEVUSARUANNE
Üldist
Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mille
eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning jälgida kogutud maksuraha efektiivset kasutamist.
EML on laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing. Lisaks liikmete kvaliteetsele teenindamisele soovime öelda oma sõna sekka kõiki maksumaksjaid puudutavates küsimustes. EML on poliitiliselt sõltumatu kodanikuühendus, mis soovib teha
konstruktiivset koostööd parlamendi ja valitsusasutustega, sidumata ennast ühegi erakonnaga.
EML eesmärk on saavutada selge, lihtne ja stabiilne maksusüsteem, alandada maksukoormuse taset ja tõsta avaliku sektori vastutust maksuraha kulutamisel. EML nõuab,
et maksumaksjaid koheldaks demokraatliku õigusriigi põhimõtete kohaselt.
EML arendab maksumaksjate teadlikkust, koolitab ja nõustab maksumaksjaid, süstematiseerib ja levitab kogutud teadmisi maksunduse alal, algatab ja toetab maksualaseid uurimistöid.

Liikmelisus
Liikmete arv
Liikmete arvu muutus 2011. aastal võrreldes 2010. aastaga:
Aasta
2010
2011

Liikmeid
aasta alguses
2464
2274

Perioodis
liitunud
94
79

Perioodis
lahkunud
284
198

Liikmeid
aasta lõpus
2274
2155

Liikmete jaotus kategooriate kaupa oli 31.12.2011 seisuga järgmine:
Füüsiline isik (FI)
Mittetulundusühendus (MT)
Äriühing (ÄÜ1)
Äriühing (ÄÜ2)
Infoteenuse kasutaja (IK)
Kokku:

491
71
256
1288
49
2155

Majanduslangusest tingituna vähenes 2010. ja 2011. aastal liikmete arv, peamiselt
lahkuti tegevuse lõpetamise või maksejõuetuse tõttu. Loodame järgmistel aastal endise liikmete arvu taastumist.

Liikmemaksud
EML liige maksab iga-aastast liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku kehtestatud määradele. Uued liikmed maksavad liitumistasu ja liikmemaksu vastavalt liitumiskuust
kuni aasta lõpuni jäävate kuude arvule.
Juhatuse otsustega vabastati 2011. aastal liitumistasust 26 uut liiget kokku 865 euro
ulatuses (2010. aastal vastavalt 19 liiget 741 euro ulatuses). Liitumistasu soodustusi
anti isikutele, kes astusid liikmeks väljaastunud liikme asemele (nt seoses töökoha
vahetusega või tegevuse ümberkorraldamisega) ning sooduskampaaniate käigus liitujatele.

Liikmete teenindamine
Nõustamine ja esindamine
Maksualane, juriidiline ja raamatupidamisalane nõustamine on üks tähtsamaid
liikmesoodustusi. EML juristid nõustavad liikmeid telefoni teel, elektronposti teel,
kodulehe kaudu ja EML kontoris. Raamatupidamisalane nõustamine toimub telefoni
teel kahel päeval nädalas. Liikmeid nõustatakse vajadusel ka vene keeles. EML juristid tegelevad liikmete nõustamisega ka ajakirja MaksuMaksja temaatiliste artiklite
kaudu ning kodulehe maksuinfo rubriigi kaudu. Mitmel EML ja koostööpartneri üritusel oli osalejatele avatud EML juristide nõustamisboks. Juristid koostavad ka arvamusi ja ettepanekuid seaduseelnõudele ning märgukirju ja selgitustaotlusi.
Liikmete nõustamise mahust annab ülevaate järgmine tabel:
Nõustamiskanal
Suuliselt kontoris
E-posti ja kirja teel
Kodulehe kaudu
Telefoni teel
Kokku:

2011
26
892
54
2214
3186

2010
17
576
84
1792
2730

EML esindas 2011. aastal oma liikmeid 22 haldusmenetluses või kohtumenetluses.
Olulisemad vaidlusteemad olid käibemaksu tagatise nõuded, käibemaksukohustuslaseks registreerimisest keeldumine, sisendkäibemaksu mahaarvamine, kaebetähtaja
arvutamine ja ennistamine. Kohtutes on pooleli ka üks vaidlus raskeveokimaksu teemal ja üks töötuskindlustushüvitist puudutav vaidlus.
Üldjuhul esindab EML liiget sellises kohtuvaidluses, mis on vajalik pretsedendi loomiseks või milles käib õiguslik vaidlus olulise maksuõiguse sätte või põhimõtte üle.
Muudel juhtudel antakse kohtuasi üle advokaadibüroole. Mitmes menetluses aitas
EML teha esmaseid toiminguid (arvamuse koostamine, vaide või taotluste esitamine)
enne asja advokaadibüroole üleandmist.
Liikmete juriidilise teenindamisega tegelesid aruandeaastal EML töötajad Martin
Huberg, Hiie Marrandi ja Gaily Kuusik ning kirjalikele küsimustele vastamisel abistas

neid juhatuse liige Lasse Lehis. Raamatupidamisalast nõu annab liikmetele EML juhatuse liige Tiiu Toots. Vajadusel osalevad juriidilises nõustamises ka teised juhatuse
liikmed.
Koduleht
EML kodulehel www.maksumaksjad.ee on lisaks otseselt liidu tegevust ja tooteid
tutvustavale teabele (dokumendid, personal, kontakt, teated liikmetele, koolituskalender, raamatute tellimisankeedid) ka mahukalt üldist maksualast teavet – viiteid maksuseadustele, Riigikohtu lahenditele, seaduseelnõudele ja seletuskirjadele, linke koduja välismaistele teabeallikatele, ülevaateid seadusemuudatustest, ajakirjanduses avaldatud maksualaseid uudiseid, EML märgukirju ja pressiteateid, avalike ürituste slaide
ja fotosid, samuti ajakirja MaksuMaksja veebiväljaanne. EML kodulehel toimus
2011. aastal kokku 99 486 külastust, keskmiselt 277 külastust päevas.
Ajakiri MaksuMaksja
Alates 1997. aastast ilmuv ajakiri MaksuMaksja on Eesti ainus professionaalne
maksuteemaline ajakiri. Aastas ilmub 11 ajakirjanumbrit keskmise mahuga 48 lehekülge (juunis ilmub topeltnumber). Ajakiri on liikmeinfo edastamise kanal, liitu tutvustav ja reklaamiv ning liidu maksualaseid seisukohti levitav ja propageeriv väljaanne, sisaldades samas ka õppe- ja teadustööks sobilikke populaarteaduslikke artikleid. Lisaks maksuteemadele käsitletakse ajakirjas raamatupidamist, tööõigust, majandus- ja eelarvepoliitikat jt aktuaalseid teemasid. Jätkatakse kindlale valdkonnale
pühendatud temaatiliste numbrite väljaandmist.
Ajakirja MaksuMaksja veebiväljaandes EML kodulehel on avaldatud kogu ajakirja
ilmumisaja jooksul avaldatud artiklite sisujuht ning artiklid alates 2005. aastast. Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast paberväljaande ilmumist, kuid toimetuse
valikul avaldatakse olulisemaid artikleid ka varem. Ajakirja sisukord ja lühitutvustus
avaldatakse kodulehel juba ajakirja ilmumise ajal.
Ajakirja MaksuMaksja vastutav väljaandja on EML juhatuse liige Lasse Lehis. Toimetuskolleegiumi kuuluvad kõik juhatuse ja nõukoja liikmed. Ajakirja peatoimetaja
on Margit Berko, õigustoimetaja Martin Huberg, keeletoimetaja Neeme Põder, illustraator Elo Annion ja fotograaf Madis Taimre. Ajakirja kirjastab OÜ Maksumaksjate
Liidu Kirjastus, kuid tellimist, müüki ja postitamist korraldab EML. Ajakirja keskmine tiraaž oli 2011. aastal 2370 eksemplari (2010. aastal 2584).
Maksualased publikatsioonid
EML liige saab igal aastal tasuta ühe eksemplari maksuseaduste kogumikku ning võimaluse osta lisaeksemplare soodushinnaga. Alates 2003. aastast on selleks kogumikuks Lasse Lehise kommentaaridega väljaanne Eesti maksuseadused koos
rakendusaktidega. Raamatut kirjastab OÜ Maksumaksjate Liidu Kirjastus, kuid tellimist, müüki ja postitamist korraldab EML. Raamatu tiraaž oli 2011. aastal 3000 eksemplari (2010. aastal 3200). 2011. aastal anti välja ka maksuseaduste kommentaaride
uus venekeelne tõlge.

Koolitustegevus
EML koolitusüritused ja nendel osalejate arv:
aasta
2010
2011

üritusi
19
12

osalejaid
1288
870

sh liikmeid
1054
717

osakaal
82%
82%

Majanduslanguse tingimustes on maksualase koolituse turg oluliselt vähenenud ning
sellest on tingitud ka EML koolitusürituste arvu vähenemine. Aruandeaastal korraldati
vaid pikaajalise traditsiooniga koolitusi – seminaride sari „Majandusaasta aruanne ja
maksud“, suveseminar (koostöös audiitorbürooga Ernst&Young) ja maksukonverents.
2012. aastal on kavas jätkata ka temaatiliste seminaride korraldamisega eelkõige maksuõiguse, raamatupidamise, võlaõiguse ja tööõiguse valdkonnas.
EML koolitusalast tegevust korraldab koolitusjuht Inge Ojakäär. Koolituse müügil
kasutatakse lisaks oma müügikanalitele (ajakiri, koduleht, e-postitus, reklaamid) ka
telefonimüügi teenust.

Üldsusele suunatud tegevus
Lisaks liikmete teenindamisele võtab EML aktiivselt osa ühiskondlikust elust – osaleb
maksualases seadusloomes, esitab ettepanekuid ja arvamusi õigusaktide või halduspraktika muutmiseks, avaldab tunnustusi, omistab tiitleid ning tähistab maksumaksja
jaoks olulisi sündmusi.
Maksumaksja sõber ja vaenlane
14. veebruaril 2012 kuulutati välja 2011. aasta maksumaksja sõbra ja vaenalase tiitlite
saajad. Maksumaksja vaenlase tiitel anti sotsiaalminister Hanno Pevkurile selle eest,
et valitsus ei olnud nõus töötukassa nõukogu ettepanekuga vähendada 2012. aastal
töötuskindlustusmaksete määra. Maksumaksja vaenlase abilise tiitel anti peaminister
Andrus Ansipile ja rahandusminister Jürgen Ligile.
Maksumaksja sõbra tiitel jäeti välja andmata, kuid kodualuse maa maksuvabastuse
kehtestamise eest 2012. aastal Tallinnas ja 2013. aastal kogu Eestis anti Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele ergutusauhind ja IRL esimehele Urmas Reinsalule lohutusauhind. Lisaks anti eriauhind AS-le Eesti Statoil Tallinna müügimaksu vaidlustamise
eest halduskohtus.
Osalemine õigusloomes ja maksupoliitika kujundamisel
Euroopa Komisjoni menetluses on kaks EML kaebust Eesti tulumaksuseaduse mõnede sätete vastuolu kohta Euroopa õigusega (mitteresidendi kinnisvaratulu maksustamine, mahaarvamiste piirang seoses välistuludega).
Õiguskantsleri menetluses on kaebused haigushüvitiste ja FIE sotsiaalmaksu kuumäära rakendamisega seotud ebavõrdse kohtlemise juhtude kohta.

EML esindajad osalesid Sotsiaalministeeriumis keskmise töötasu arvutamist reguleeriva Vabariigi Valitsuse määruse probleemide arutelul ning tegi omapoolseid ettepanekuid, millega on ka määruse muutmisel osaliselt arvestatud.
EML esindajad osalesid Justiitsministeeriumis füüsilisest isikust ettevõtja tegevust
ja maksustamist reguleerivate õigusaktide võimaliku reformi arutelul. Konkreetsete
otsuste ja ettepanekuteni ei ole see töörühm veel jõudnud.
EML esitas 2011. aastal Riigikogu erinevatele komisjonidele kokku 4 ettepanekut
seaduseelnõude algatamiseks või muutmiseks (täpsustada tulumaksuseaduses kahju
hüvitamisega tekkivaid maksukohustusi, suurendada kodualuse maa maamaksuvabastuse piirmäära, hajutada tubakaaktsiisi tõusu ning loobuda erakondade juurde loodavate sihtasutuste rahastamisest).
Rahandusministeeriumile on esitatud ettepanek tuludeklaratsiooni vormi E lisa selgituste muutmiseks, millega osaliselt arvestati.
Justiitsministeeriumile on esitatud ettepanek äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu
täiendamiseks seoses kohustusliku reservkapitali kaotamisega (meie soovitud selgitus
lisati seletuskirja) ning ettepanek jagada avalik-õiguslikud nõuded nende kohtutäiturite vahel, kes tasuvad müüdud võlgniku varalt käibemaksu (ettepanekuga ei arvestatud).
EML saatis 2011. aastal Maksu- ja Tolliametile 9 ning Rahandusministeeriumile 10
selgitustaotlust peamiselt maksuseaduste rakendamise teemadel. Üksikuid selgitustaotlusi ja teabenõudeid muudel teemadel on saadetud ka Töötukassale, Finantsinspektsioonile, Justiitsministeeriumile ja Tarbijakaitseametile.
Olulisemad kirjad koos vastustega on avaldatud EML kodulehel ja ajakirjas
MaksuMaksja.
Esinemised meedias ja avalikel üritustel
EML eesmärk on levitada maksualaseid teadmisi ja tõsta maksumaksjate üldist
maksualast teadlikkust. EML soovib olla arvamusliider maksuküsimustes, kelle poole
pöördutakse erapooletu, usaldusväärse ja asjatundliku nõuande või seisukoha saamiseks mistahes maksuteemal.
Kuku Raadios toimub iganädalane raadiosaade "Maksumaksja", milles käsitletakse
tavalisele maksumaksjale olulisi probleeme ja teemasid. Saatejuht on EML juhatuse
liige Lasse Lehis. EML esindajad andsid arvukalt intervjuusid ka mujal kirjutavas
pressis ning raadio- ja telesaadetes.
Õppe- ja teadustöö toetamine
EML korraldab alates 2000. aastast maksuteemaliste uurimistööde võistlusi. 2011.
aastal esitati võistlusele 14 tööd, millest auhinnati kokku 8 tööd. Magistritööde kategoorias said auhinnad Margus Reiland, Merle Maks, Tõnis Vahesaar ja Iren Kopli-

mets. Bakalaureuse- ja lõputööde kategoorias said auhinnad Mari Rämmi, Sirli
Maasik, Marianne Salumaa ja Ljudmila Minajeva.

Personal, tööjõu- ja juhtimiskulud
Aruandeaastal tegutses EML juhatus viieliikmelisena koosseisus Jüri Allikalt (esimees), Lasse Lehis, Ivo Raudjärv, Tiiu Toots ja Erki Uustalu. Juhatuse liikmete tasustamine toimub vastavalt üldkoosoleku otsusega kinnitatud piirmääradele, kuid juhatuse otsuse alusel on 2011. aastal tasusid ajutiselt vähendatud kuni majandusliku
seisundi paranemiseni. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud mingeid hüvitisi ega
soodustusi ametist lahkumisel. Vastavalt põhikirjale valitakse juhatuse liikmed
kolmeks aastaks.
EML juhatuse juures tegutseb nõuandva organina nõukoda, mille eesmärk on abistada ning nõustada juhatust ja töötajaid liidu tegevuse olulistes küsimustes seisukohtade ja arvamuste kujundamisel. Juhatuse ja nõukoja liikmed moodustavad ajakirja
MaksuMaksja toimetuskolleegiumi ning maksundusalaste uurimistööde võistluse hindamiskomisjoni. Nõukoja liikmetele tasu ei maksta.2011. aastal olid EML nõukoja
liikmed Kadri Kullman, Aare Kurist, Kaspar Lind, Priit Lätt, Anne Nuut, Helen Pahapill, Indrek Saar, Aivar Sõerd, Ranno Tingas, Vladimir Vaingort.
EML-il oli 2011. aastal keskmiselt 7 täiskohaga töötajat. Aruande koostamise seisuga
töötavad EML-is vanemjurist Martin Huberg, juristid Hiie Marrandi ja Gaily Kuusik,
koolitusjuht Inge Ojakäär, klienditeenindajad Leelo Sullakatko ja Ille Paltser, raamatupidaja Kersti Vainola ning IT spetsialist Tarvo Külasalu.
Töötajate ja käsunduslepingu alusel tasu saanud füüsiliste isikute töötasude ja maksude kogukulu oli 2011. aastal 135 827 eurot (2010: 117 568 eurot). Erisoodustusi ja
muid rahaliselt hinnatavaid hüvesid ei ole töötajatele antud ning ei ole ka sõlmitud
kokkuleppeid taoliste hüvede andmiseks tulevikus. Üheski töölepingus ei ole kokku
lepitud töölepingu seadusest erinevat hüvitise suurust töösuhte lõppemisel.

EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT

2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

922

376

Nõuded ja ettemaksed

6 578

6 614

Varud

5 272

2 035

12 772

9 025

3 920

3 624

Materiaalne põhivara

172 330

178 408

Kokku põhivara

176 250

182 032

189 022

191 057

Laenukohustused

24 185

0

Võlad ja ettemaksed

50 674

38 577

Kokku lühiajalised kohustused

74 859

38 577

74 859

38 577

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

152 480

165 866

Aruandeaasta tulem

-38 317

-13 386

Kokku netovara

114 163

152 480

189 022

191 057

Varad
Käibevara
Raha

Kokku käibevara
Põhivara
Finantsinvesteeringud

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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2011. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

Liikmetelt saadud tasud

185 928

188 940

Tulu ettevõtlusest

151 451

181 365

1

4

337 380

370 309

-270 036

-255 673

-5 790

-5 646

Mitmesugused tegevuskulud

-33 982

-60 634

Tööjõukulud

-59 433

-58 127

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-6 933

-8 794

-376 174

-388 874

Põhitegevuse tulem

-38 794

-18 565

Finantstulud ja -kulud

477

5 179

Aruandeaasta tulem

-38 317

-13 386

Kokku kulud
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2011. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

-38 794

-18 565

Põhivara kulum ja väärtuse langus

6 933

8 794

Kokku korrigeerimised

6 933

8 794

36

3 111

Varude muutus

-3 237

801

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

12 097

-8 076

-22 965

-13 935

-855

-2 140

1 458

4 112

603

1 972

Saadud laenud

24 185

0

Makstud intressid

-1 277

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

22 908

0

Kokku rahavood

546

-11 963

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

376

12 339

Raha ja raha ekvivalentide muutus

546

-11 963

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

922

376

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
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2011. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009

165 866

165 866

Aruandeaasta tulem

-13 386

-13 386

31.12.2010

152 480

152 480

Aruandeaasta tulem

-38 317

-38 317

31.12.2011

114 163

114 163
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2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raha
Raha kajastatakse õiglases väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olev sularaha, panga arvelduskontodel ja tähtajalistel
hoiustel (tähtajaga kuni 3 kuud) olevat raha.
Finantsinvesteeringud
Pikaajalise finantsinvesteeringuna kajastatakse finantsvara (ka hoiused tähtajaga üle 12 kuu), mida tõenäoliselt ei realiseerita lähema 12
kuu jooksul.
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
Osalus tütarettevõtjas kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nimiväärtusega. Nõuete laekumise ebatõenäolisust või lootusetust hinnatakse jooksvalt. Nõue hinnatakse reeglina ebatõenäoliseks, kui
vaatamata meeldetuletustele ei ole arvet tasutud kuue kuu jooksul maksmistähtajast. Laekumata liikmemaksu arvete osas vähendatakse tulu
ja nõuet pärast juhatuse otsust liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta.
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 ning kantakse
kulusse aastainventuuri alusel. Väikestes kogustes ja kohe kasutusele võetavad materjalid ja kaubad (nt seminaride materjalid) kantakse
kuluks nende soetamise hetkel.
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Varud on kajastatud individuaalse hindamise meetodil.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse ja immateriaalse põhivara (välja arvatud maa) kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud
kulum. Kulumit arvutatakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

640 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

ehitised

33 aastat

büroo inventar

5 aastat

arvutid

5 aastat

immateriaalne põhivara

4 aastat

Maksustamine
Kõik töötasudelt arvestatud maksud kajastatakse kohe maksuvõlana.
Seotud osapooled
Juhatuse liikmed ja nende juhtimisel tegutsevad juriidilised isikud, samuti tütarettevõtja OÜ Maksumaksjate Liidu Kirjastus.
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Tulud
Liitumistasu kajastatakse tuluna arve väljastamisel, liikmemaks perioodis, mille eest see on arvestatud. Vastavalt põhikirjale tasub liige
liikmemaksu kalendriaasta alguses. Sarnaselt on kajastatud ka tulevaste perioodide infoteenuse ja ajakirja MaksuMaksja ettetellimise
tasud. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Tulud ja
kulud saldeeritakse, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldi võetuna olulised.
Kulud
Kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse põhimõttel. Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsested kulude hulka kuuluvad
liikmemaksust finantseeritud tegevuste kulud ning müüdud kaupade ja osutatud teenuste otsesed kulud (maksukogumike ja
ajakirja soetusmaksumus, koolitusürituste korraldamise kulud). Jagatud annetuste ja toetuste hulka kuuluvad üldsusele suunatud tasuta
ürituste kulud ning ühingu seisukohtade levitamise eesmärgil või õppe- ja teadustöö toetamiseks tasuta jagatud publikatsioonid, tehtud
annetused jne. Mitmesugusted tegevuskulude hulka kuuluvad üldkulud, mis on seotud ühingu kõikide tegevuste korraldamisega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Nõuded ostjate vastu

1 011

1 154

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

1 733

1 102

510

1 455

Ettemaksed

3 324

2 903

Kokku nõuded ja ettemaksed

6 578

6 614

Muud nõuded

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Osaluse määr (%)

Tütarettevõtja
registrikood

Tütarettevõtja nimetus

11450255

OÜ Maksumaksjate Liidu
Kirjastus

Asukohamaa

Põhitegevusala
31.12.2010

Eesti

kirjastustegevus

31.12.2011
100

100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus

OÜ Maksumaksjate Liidu
Kirjastus
Kokku

31.12.2010

Kasum(kahjum)
kapitaliosaluse
meetodil

31.12.2011

3 624

296

3 920

3 624

296

3 920

OÜ Maksumaksjate Liidu Kirjastus (registrikood 11450255) tegeleb alates 2008. aastast ajakirja MaksuMaksja ning maksuseaduste
kogumiku kirjastamisega, mida varem tegi EML ise. EML ostab ära kogu ajakirja ja raamatu tiraaži ning korraldab ise väljaannete tellimist,
müüki ja kojukannet.
EML on ka sihtasutuse Maksumaksjate Liidu Fond asutaja, kuid kuna sihtasutuse asutajaõigused ei ole rahaliselt hinnatavad, ei ole
neid finantsinvesteeringuna kajastatud.
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2009
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

10 405

199 276

14 010

223 691

0

-27 671

-11 686

-39 357

10 405

171 605

2 324

184 334

2 140

2 140

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

0

-5 978

-2 088

-8 066

10 405

199 276

16 150

225 831

0

-33 649

-13 774

-47 423

10 405

165 627

2 376

178 408

855

855

-5 980

-953

-6 933

199 276

17 005

226 686

-39 629

-14 727

-54 356

159 647

2 278

172 330

31.12.2010
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2011
Soetusmaksumus

10 405

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

10 405
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Lisa 5 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Arvutitarkvara
31.12.2009
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Muud muutused

3 180

3 180

-2 451

-2 451

729

729

-728

-728

-1

-1

31.12.2010
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

3 180

3 180

-3 180

-3 180

0

0

3 180

3 180

-3 180

-3 180

0

0

31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Immateriaalse põhivara hulka kuulub kliendihaldustarkvara.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

22 129

20 905

Võlad töövõtjatele

7 677

5 332

Maksuvõlad

9 956

7 625

Saadud ettemaksed

10 912

4 715

Kokku võlad ja ettemaksed

50 674

38 577

Võlad tarnijatele
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Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2011

2010

184 523

186 946

1 405

1 994

185 928

188 940

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Liitumistasude ja liikmemaksude määrad on kehtestatud vastavalt põhikirjale üldkoosoleku otsusega. Juhatusel on õigus anda
liitumistasu soodustusi. Liikmete arvu muutus ja rakendatud soodustuste maht on toodud tegevusaruandes.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2011

2010

Koolitustegevus

71 443

93 301

Publikatsioonide müük

70 860

83 406

Infoteenus

2 528

2 365

Muud

6 620

2 293

151 451

181 365

Kokku tulu ettevõtlusest

Koolitusteenust osutatakse ja publikatsioone müüakse nii liikmetele kui mitteliikmetele (liikmetele kehtivad soodushinnad).
Infoteenus on riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele mõeldud teenusepakett, millega kaasnevad kõik liikmetele suunatud teenused
ja soodustused.
Muude teenuste hulka kuuluvad tasuline õigusabi, reklaam, bürooteenused ja parkimismaja boksi väljaüürimine.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2011

2010

11 447

17 670

103 332

97 251

50 908

52 333

770

1 237

2 518

2 789

Mitmesugused bürookulud

15 054

18 893

Tööjõukulud

76 394

59 441

9 613

6 059

270 036

255 673

Tooraine ja materjal
Müügi eesmärgil ostetud kaubad
Müügi eesmärgil ostetud teenused
Transpordikulud
Üür ja rent

Turustuskulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Siin on kajastatatud kaupade müügi ja teenuste (sh liikmetele liikmemaksu eest osutatud teenuste) osutamisega otseselt seotud kulud.
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2011

2010

14 385

15 474

Uurimis- ja arengukulud

3 731

3 673

Riiklikud ja kohalikud maksud

1 168

1 095

319

79

0

1 150

IT kulud

3 922

2 123

Juhtimisteenus

8 880

34 681

Muud

1 577

2 359

33 982

60 634

2011

2010

101 062

87 476

34 765

30 092

135 827

117 568

76 394

59 441

7

7

Mitmesugused bürookulud

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Raamatupidamine ja audit

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Palgakuluna on kajastatud ka käsunduslepingute alusel makstud tasud (nt koolituste lektoritele).

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt
Intressitulud
Intressitulu hoiustelt
Intressikulud
Intressikulu laenudelt
Kokku finantstulud ja -kulud

2011

2010

296

1 067

1 458

4 112

1 458

4 112

1 277

0

1 277

0

3 031

5 179
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2011

31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv

491

522

Juriidilisest isikust liikmete arv

1 615

1 702

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Nõuded

31.12.2010

Kohustused

Nõuded

Kohustused

Tütarettevõtjad

0

20 365

0

10 742

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

0

721

0

5 273

2011
Ostud
Tütarettevõtjad
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2010
Müügid

Ostud

Müügid

110 230

768

767

98 664

47 495

279

565

75 627

Lisas on kajastatud tehingud juhatuse liikmetega (füüsilisest isikust ettevõtjana) ja nende kontrolli all olevate juriidiliste isikutega. Tehingute maht
on suur, sest juhatuse liikmed saavad lisaks juhtimisteenuse tasule veel tasu liikmete nõustamise eest, autoritasu publikatsioonide eest ja
lektoritasu koolitustel esinemise eest. Seotud isikult üüritakse ka Tartu büroo ruume.
Juhatuse liikmetega seotud isikutele on müüdud raamatuid ning antud kasutada parklakohta.
OÜ-lt Maksumaksjate Liidu Kirjastus ostetakse ajakirja MaksuMaksja ja kogumikku Eesti Maksuseadused ning talle osutatakse bürooteenust.
Kaupade ostmisel ja müümisel ning teenuste osutamisel ja saamisel rakendatakse seotud isikutele samu hindu, mis kehtivad ka teistele
lepingupartneritele.
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Aruande digitaalallkirjad
EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT (registrikood: 80005900) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LASSE LEHIS

Juhatuse liige

26.05.2012

IVO RAUDJÄRV

Juhatuse liige

28.05.2012

JÜRI ALLIKALT

Juhatuse liige

30.05.2012

ERKI UUSTALU

Juhatuse liige

31.05.2012

TIIU TOOTS

Juhatuse liige

28.06.2012

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6264190

Faks

+372 6264199

E-posti aadress

info@maksumaksjad.ee

Veebilehe aadress

www.maksumaksjad.ee

