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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
Aasta
2013
2014

Liikmeid
aasta alguses
2047
1799

Perioodis
liitunud
51
67

Perioodis
lahkunud
299
113

Liikmeid
aasta lõpus
1799
1753

Liikmete jaotus kategooriate kaupa (seisuga 31.12.2014):
Täismäär
Soodusmäär
Baasmäär
Infoteenuse kasutaja
Kokku:

1310
156
244
43
1753

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. Vastavalt üldkoosoleku otsusele kehtivad alates 2013. aastast uued liikmemaksu määrad ning soodustuste süsteem.
Juhatuse otsustega vabastati 2014. aastal liitumistasust 28 uut liiget kokku 1095 euro
ulatuses (2013. aastal vastavalt 20 liiget ja 834 eurot). Liitumistasu soodustusi anti

isikutele, kes astusid liikmeks väljaastunud liikme asemele (nt seoses töökoha vahetusega või tegevuse ümberkorraldamisega) ning sooduskampaaniate käigus liitujatele.

Liikmete teenindamine
Koduleht
EML kodulehel www.maksumaksjad.ee on lisaks otseselt liidu tegevust ja tooteid
tutvustavale teabele (dokumendid, personal, kontakt, teated liikmetele, koolituskalender, tellimisankeedid) ka mahukalt üldist maksualast teavet – viiteid maksuseadustele,
Riigikohtu lahenditele, seaduseelnõudele ja seletuskirjadele, linke kodu- ja välismaistele teabeallikatele, ülevaateid seadusemuudatustest, ajakirjanduses avaldatud
maksualaseid uudiseid, EML märgukirju ja pressiteateid, avalike ürituste slaide ja
fotosid, samuti ajakirja MaksuMaksja veebiväljaanne. EML kodulehel toimus 2014.
aastal kokku 163 407 külastust, keskmiselt 459 külastust päevas.
Ajakiri MaksuMaksja
Alates 1997. aastast ilmuv ajakiri MaksuMaksja on Eesti ainus professionaalne
maksuteemaline ajakiri. Aastas ilmub 11 ajakirjanumbrit keskmise mahuga 42 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 Casus Tax Services
OÜ, kuid tellimist, müüki ja postitamist korraldab EML. Ajakirja keskmine tiraaž oli
2014. aastal 1902 eksemplari (2013. aastal 1864).
Maksuseaduste kogumik
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“. Alates 2013.
aastast antakse maksukogumik välja ainult kommentaaridena, õigusaktide tekstid
koos muude lisamaterjalidega avaldatakse lingikoguna EML kodulehel. Raamatut
kirjastab Casus Tax Services OÜ ning tellimist, müüki ja postitamist korraldab EML.
Raamatu tiraaž oli 2014. aastal 2500 eksemplari (2013. aastal 3000).

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 kõikidel tööpäevadel. Raamatupidamisalane nõustamine toimub telefoni teel kahel päeval nädalas. EML juristid tegelevad liikmete
nõustamisega ka ajakirja MaksuMaksja temaatiliste artiklite kaudu ning kodulehe
maksuinfo rubriigi kaudu. Tavaliselt avatakse ka koolitusüritustel juristide nõustamisboks. Juristid koostavad ka arvamusi ja ettepanekuid seaduseelnõudele ning märgukirju ja selgitustaotlusi.
Juristide töö mahust annab ülevaate järgmine tabel (statistika ei sisalda raamatupidamisalast nõustamist):
Nõustamiskanal
E-posti ja kirja teel
Telefoni teel
Kodulehe kaudu
Suuliselt kontoris
Kokku:

2014
1064
1271
48
3
2386

2013
882
1789
58
22
2751

EML esindas oma liikmeid 17 kohtuasjas (millest 8 on lõppenud) ning ühes
vaidemenetluses. Suurem osa vaidlusi on seotud koduomaniku maamaksuvabastuse
rakendamisega. Kortermajade liitsihtotstarbe probleemi puudutav kaebus on praegu
Riigikohtu menetluses ning 5-eurose piirmäära arvutamist puudutavas asjas on tehtud
ringkonnakohtu lahend, mille edasikaebamise tähtaeg pole veel möödunud. Lisaks on
pooleli üks välismaalt saadud pensioni tulumaksuga maksustamisega seotud vaidlus
ning üks sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise meetodite rakendamisega seotud
vaidlus. Edukalt on lahendatud pärimisega seotud tulumaksuvabastuse ja soetamismaksumuse üleminekut puudutanud kaebused ja vaided.
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 tegeles aruandeaastal EML vanemjurist ja juhatuse liige Martin Huberg ning kirjalikele küsimustele vastamisel abistas teda juhatuse
liige Lasse Lehis. Raamatupidamisalast nõu annab liikmetele endine EML juhatuse
liige vandeaudiitor Tiiu Toots.
Koolitustegevus
EML koolitusüritused ja nendel osalejate arv:
aasta
2013
2014

üritusi
15
14

osalejaid
746
812

sh liikmeid
603
705

osakaal
81%
87%

Aruandeaastal korraldati lisaks traditsioonilistele koolitustele – aastavahetuse seminaride sari „Majandusaasta aruanne ja maksud“, suveseminar ja sügisene maksukonverents – ka seminaride sari „Doktor Lehise autokool“, mis oli pühendatud käibedeklaratsiooni lisale ja sõiduautode käibemaksumuudatusele.
Koolituse müügil kasutatakse lisaks oma müügikanalitele (ajakiri, koduleht, e-postitus, reklaamid) ka telefonimüügi teenust. EML liige saab koolitustel allahindlust
40%.

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
12. veebruaril 2015 kuulutati välja 2014. aasta maksumaksja sõbra ja vaenalase tiitlite
saajad. Maksumaksja vaenlase tiitli said Reformierakond ja rahandusminister Jürgen
Ligi mitmete ettevõtjatele kahjulike maksuseaduste muudatuste (eelkõige käibedeklaratsiooni lisa ja sõiduautode sisendkäibemaksu piirang) ning ettevõtjate arvamuse ja
ettepanekute ignoreerimise eest. Maksumaksja sõbra tiitli sai Vabaerakond, kellelt
loodetakse Eesti valitsemiskultuuri uuendamist, mis välistaks tulevikus selliste ettevõtlusvaenulike seaduste vastuvõtmise.
Osalemine õigusloomes ja maksupoliitika kujundamisel
EML esitas koos teiste ettevõtlus- ja kutseorganisatsioonidega 2014. aastal jätkuvalt
arvukalt ettepanekuid ja arvamusi seoses käibemaksuseaduse muudatustega, mis
piiravad sõiduauto soetamisel sisendkäibemaksu mahaarvamist ning kehtestasid käibedeklaratsiooni lisa ostu- ja müügiarvete detailse info kohta. Detsembris kogusime
veebilehel petitsioon.ee 1901 toetusallkirja pöördumisele tunnistada käibedeklaratsiooni lisa puudutav seadusemuudatus kehtetuks. Pöördumist hakkab läbi vaatama
Riigikogu uus koosseis.
Riigikogu rahanduskomisjonile esitati ka ettepanekuid tulumaksuseaduse muudatuste
kohta (stipendiumide maksustamine, pärandina saadud vara maksustamine), aktsiisitõusude, maksude avalikustamise, tagastustähtaja pikendamise jt kohta.
Õiguskantslerile on esitatud taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks seoses õigusliku ebaselgusega vabatahtlike registreerimisel, füüsilisest
isikust ettevõtjate maksuinfo avalikustamisega, pärandvara müügist saadud tulu maksustamisega ja stipendiumi mõistega. Viimasena nimetatu osas on menetlus lõpetatud,
teistes küsimustes on seisukoha kujundamise protsess käimas.
EML esitab ka regulaarselt Maksu- ja Tolliametile ning Rahandusministeeriumile selgitustaotlusi maksuseaduste rakendamise kohta. Olulisemad kirjad koos vastustega
avaldatakse 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.
EML korraldab igal aastal koostöös Maksu- ja Tolliametiga ümarlaua Eesti aktsiisipoliitikast ja piirikaubandusest, kus arutatakse aktsiisikaupade salaturu arenguid ja
piiramise võimalusi. 2014. aasta seminar toimus Riigikogu rahanduskomisjoni avatud
istungi vormis 5. juunil.
Õppe- ja teadustöö toetamine
EML korraldab alates 2000. aastast maksuteemaliste uurimistööde võistlusi. 2014.
aastal esitati võistlusele 19 tööd, millest auhinnati kokku 12 tööd. Magistritööde kategoorias said auhinnad Erle Laasberg, Stella Suurorg, Karli Kütt ja Riita Oidsalu.
Bakalaureuse- ja lõputööde kategoorias said auhinnad Anna Kure, Piret Zahkna, Gea
Raissar, Rainer Loopere, Carina Helimets, Eveli Stahelstrauch.
Väljendamaks protesti tulumaksuseaduse muudatusele, mille kohaselt ei ole edaspidi
enam võimalik maksta tulumaksuvaba stipendiumi teaduse, kultuuri või spordi valdkonnas saavutatud tulemuse tunnustamiseks, otsustas EML konkursside korraldamise
lõpetada. Kokku esitati 15 aasta jooksul konkursile 276 tööd ning anti eri kategooriates välja kokku 92 auhinda.

Personal, tööjõu- ja juhtimiskulud
EML juhatuse liikmed on Jüri Allikalt (esimees), Martin Huberg, Lasse Lehis ja Ivo
Raudjärv. Juhatuse liikmete tasustamine toimub vastavalt üldkoosoleku otsusega kinnitatud piirmääradele. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud hüvitisi ega soodustusi
ametist lahkumisel. Vastavalt põhikirjale valitakse juhatuse liikmed kolmeks aastaks
ning praeguse juhatuse koosseisu volitused lõpevad 31. märtsil 2016.
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.
Liidus oli aruandeaastal keskmiselt 8 täiskohaga töötajat. Aruande koostamise seisuga töötavad töölepingu alusel vanemjurist Martin Huberg, raamatupidaja Kersti
Vainola, müügijuht Ille Paltser, klienditeenindaja Leelo Sullakatko, haldusjuht Eva
Paltser, IT spetsialist Tarvo Külasalu (osalise tööajaga). Jurist Hiie Marrandi on lapsehoolduspuhkusel.

Töötajate ja käsunduslepingu alusel tasu saanud füüsiliste isikute töötasude ja maksude kogukulu oli 2014. aastal 141 328 eurot (2013. aastal 147 330 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.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

662

6 590

60 238

8 500

4 788

5 848

65 688

20 938

Materiaalne põhivara

153 607

160 688

Kokku põhivara

153 607

160 688

219 295

181 626

Laenukohustused

93 073

85 218

Võlad ja ettemaksed

49 546

29 824

142 619

115 042

142 619

115 042

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

66 584

72 587

Aruandeaasta tulem

10 092

-6 003

Kokku netovara

76 676

66 584

219 295

181 626

Lisa nr

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara

2

Põhivara

Kokku varad

3

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused

4

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

211 018

214 105

5

2 000

0

139 961

143 305

1

7

352 980

357 417

-222 233

-261 628

-7 829

-7 005

Mitmesugused tegevuskulud

-40 764

-40 599

8

Tööjõukulud

-67 253

-48 615

9

-7 081

-7 188

-345 160

-365 035

7 820

-7 618

-682

-1 337

2 954

2 952

10 092

-6 003

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

6

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

7 820

-7 618

Põhivara kulum ja väärtuse langus

7 081

7 188

Kokku korrigeerimised

7 081

7 188

-51 738

-3 014

1 060

-845

19 722

-26 424

2 954

2 952

-13 101

-27 761

7 855

35 531

-682

-1 337

7 173

34 194

-5 928

6 433

6 590

157

-5 928

6 433

662

6 590

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Arvelduskrediidi saldo muutus
Makstud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

72 587

72 587

Aruandeaasta tulem

-6 003

-6 003

31.12.2013

66 584

66 584

Aruandeaasta tulem

10 092

10 092

31.12.2014

76 676

76 676
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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.
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
Põhivara kulumit arvutatakse lineaarsel meetodil.
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.

Maksustamine
Kõik töötasudelt arvestatud maksud kajastatakse kohe maksuvõlana.
Seotud osapooled
Juhatuse liikmed ja nende juhtimisel tegutsevad juriidilised isikud, samuti EML töötajate poolt juhitav Casus Tax Services OÜ.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded

12 kuu jooksul
926

926

926

926

2 683

2 683

55 401

55 401

Laenunõuded

5 401

5 401

Viitlaekumised

50 000

50 000

1 228

1 228

1 228

1 228

60 238

60 238

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2013
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
933

933

933

933

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 003

2 003

Muud nõuded

4 441

4 441

4 441

4 441

1 123

1 123

1 123

1 123

8 500

8 500

Ostjatelt laekumata
arved

Laenunõuded
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

14

EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2013
Soetusmaksumus

10 405

199 276

12 896

222 577

0

-51 588

-10 301

-61 889

10 405

147 688

2 595

160 688

0

-5 980

-1 101

-7 081

10 405

199 276

12 896

222 577

0

-57 568

-11 402

-68 970

10 405

141 708

1 494

153 607

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

22 254

22 254

Võlad töövõtjatele

11 203

11 203

Maksuvõlad

12 221

12 221

3 868

3 868

Tulevaste perioodide tulud

3 868

3 868

Kokku võlad ja ettemaksed

49 546

49 546

Saadud ettemaksed

31.12.2013
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
12 473

12 473

Võlad töövõtjatele

2 806

2 806

Maksuvõlad

8 143

8 143

Saadud ettemaksed

6 402

6 402

Tulevaste perioodide tulud

6 402

6 402

Kokku võlad ja ettemaksed

29 824

29 824
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Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

209 329

212 842

1 689

1 263

211 018

214 105

2014

2013

Koolitustegevus

73 546

74 849

Publikatsioonide müük

60 348

61 196

Infoteenus

2 067

2 300

Muud

4 000

4 960

139 961

143 305

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2014

2013

9 640

10 800

Müügi eesmärgil ostetud kaubad

69 619

84 000

Müügi eesmärgil ostetud teenused

37 540

26 882

Transpordikulud

1 012

859

Üür ja rent

2 307

3 987

Mitmesugused bürookulud

18 119

23 800

Tööjõukulud

74 075

98 715

9 921

12 585

222 233

261 628

Tooraine ja materjal

Turustuskulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

16 413

14 250

Uurimis- ja arengukulud

1 444

1 310

Riiklikud ja kohalikud maksud

1 018

1 016

21

0

221

5 411

19 200

16 604

2 447

2 008

40 764

40 599

2014

2013

105 524

109 960

35 804

37 370

141 328

147 330

74 075

98 715

7

8

31.12.2014

31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv

319

342

Juriidilisest isikust liikmete arv

1 434

1 411

Mitmesugused bürookulud

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
IT kulud
Juhtimisteenus
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

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

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2014
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2013

Kohustused

0

Ostud

Nõuded

21 277

Kohustused

0

9 343

Müügid

119 262

924
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2013
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2014. a. majandusaasta aruanne

Ostud

Müügid

128 908

25 256

Lisas on kajastatud tehingud juhatuse liikmete kontrolli all olevate juriidiliste isikutega. Nimetatud isikud on saanud tasu juhtimisteenuse eest,
liikmete nõustamise eest ning lektoritasu koolitustel esinemise eest. Casus Tax Services OÜ-lt 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 või kehtiksid ka teistele lepingupartneritele.
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Allkirjastaja roll
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JÜRI ALLIKALT
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Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood
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94991

Jah
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Liik
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