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Tegevusaruanne
Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on kaitsta
Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning jälgida, et kogutud
maksuraha kasutataks efektiivselt.
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, toetab maksualast teadus- ja koolitustegevust.

Liikmete teenindamine
EML juristid nõustavad liikmeid telefoni teel, elektronposti teel, kodulehe kaudu ja EML kontoris kõikidel
tööpäevadel. Raamatupidamisalast nõustamist saab 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. Vajadusel antakse ka
tasulist õigusabi, kui klient ei ole EML liige või soovib abi muus valdkonnas.
EML esindab oma liikmeid üldjuhul sellises kohtuvaidluses, mis on vajalik pretsedendi loomiseks või milles
käib õiguslik vaidlus olulise maksuõiguse sätte või põhimõtte üle. Vajadusel esindatakse tasuta ka muid
isikuid, kui juhatuse hinnangul on maksuvaidlus olulise tähtsusega. Muudel juhtudel antakse kohtuasi üle
advokaadibüroole, kuid tihti aitab EML sel juhul teha esmaseid toiminguid (arvamuse koostamine, vaide või
taotluste esitamine).
Liikmete igapäevase juriidilise teenindamisega tegelesid aruandeaastal Martin Huberg ja Hiie Marrandi ning
kirjalikele küsimustele vastamisel abistas neid juhatuse liige Lasse Lehis. Raamatupidamisalast nõu annab
liikmetele Tiiu Toots.
Alates 1997. aastast ilmuv ajakiri MaksuMaksja on Eesti ainus professionaalne maksuteemaline ajakiri.
Aastas ilmub 11 ajakirjanumbrit keskmise mahuga 42 lehekülge (juunis-juulis 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.
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 olulisemad artiklid kohe pärast ilmumist, koos
värske numbri sisukorra ja lühitutvustusega. MaksuMaksja vastutav väljaandja on Lasse Lehis, peatoimetaja
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.
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.
2018. aastal toimus 11 koolitusüritust 372 osalejaga, kellest 249 olid EML liikmed. Traditsioonilised
iga-aastased koolitused on aastavahetuse seminaride sari „Majandusaasta aruanne ja maksud“ (lektorid Mai
Palmipuu ja Lasse Lehis), suveseminar ja sügisene maksukonverents. EML liige saab koolitustel allahindlust
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kuni 40%

Üldsusele suunatud tegevus
EML annab alates 1999. aastast välja maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitleid. Maksumaksja sõbra tiitel
antakse isikule kes on aasta jooksul oma tegude või sõnadega avaldanud kõige positiivsemat mõju
maksumaksja õigustele, teadlikkusele ja rahakotile. Maksumaksja vaenlase tiitli saab isik, kelle sõna ja tegu
või tegevusetus on aasta jooksul muserdanud maksumaksjat ja laastanud tema rahakotti.
2018. aasta maksumaksja sõbra tiitli sai protestiaktsiooni „Maksud sõidavad Lätti“ korraldaja Taavi
Leppik. Eesti Vabariigi 100. aastapäeval sõitsid tuhanded maksumaksjad kolonnis üle Läti piiri, et
protesteerida Eesti aktsiisipoliitika vastu. Protestiaktsioon oli selge märk, et Eesti inimesed on väsinud
katteta maksulubadustest ja mõjuanalüüsita maksutõusudest, ning soovivad maksurahu ja hinnastabiilsust.
2018. aasta maksumaksja vaenlase tiitli said Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa. Selle asemel, et
mõlemad asutused lahendaksid oma tõelisi probleeme, hakkasid „kassad“ 2018. aasta suvel käsikäes
tegelema nimevahetusega, soovides ennast nimetada tervisekassaks ja töökassaks. Esialgse prognoosi
kohaselt oleks nimevahetuste hinnaks kujunenud pea miljon eurot, mis kahanes küll meedia ja
maksumaksjate pahameele sunnil enam kui poole miljoni võrra.
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.
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 esitab regulaarselt arvamusi ja ettepanekuid õigusaktide eelnõude kohta, samuti selgitustaotlusi ja
märgukirju õigusaktide tõlgendamise ja rakendamise kohta. Olulisemad kirjad koos vastustega avaldatakse
kodulehel ja ajakirjas MaksuMaksja.
Kuku Raadios toimub iganädalane raadiosaade "Maksumaksja", milles käsitletakse tavalisele
maksumaksjale olulisi probleeme ja teemasid. Saatejuht on EML juhatuse liige Lasse Lehis. EML esindajad
annavad arvukalt intervjuusid ka muudes ajakirjandusväljaannetes.
EML korraldab igal aastal aktsiisipoliitika ja piirikaubanduse teemalise ümarlaua, kus tutvustatakse
varimajanduse uuringuid ning arutatakse aktsiisikaupade salaturu piiramise võimalusi. 21. juunil 2018 toimus
vastav üritus koostöös Maksu- ja Tolliameti ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.
EML tellis 2018. aastal konsultatsioonifirmalt KPMG analüüsi, kas ja mis tingimustel oleks võimalik alkoholi
piirikaubandus Eesti ja Läti vahel tagasi pöörata. Uuringu tutvustus toimus 11. oktoobril. KPMG uuris
ostjate käitumist ja eelistusi, sealhulgas seda, kas ja millisest hinnaerinevusest alates kaoks Eesti tarbijal
motivatsioon piirile alkoholi järele sõita. Jaekaubanduskettide hinnamarginaalidele tuginedes arvutas KPMG
välja ka eelduslikud aktsiisimäärad Eestis, mis sellele hinnavahele vastavad. Kolmanda osana hindas
KPMG analüüs seda, mis mõju oleks piirikaubanduse sisulisel kadumisel Eesti riigi maksutuludele aktsiisi ja
käibemaksu näol 2020. aastal.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

5 304

181

99 322

120 912

3 472

4 887

108 098

125 980

Materiaalsed põhivarad

142 356

143 347

Kokku põhivarad

142 356

143 347

250 454

269 327

Laenukohustised

99 553

89 857

Võlad ja ettemaksed

36 789

54 900

136 342

144 757

136 342

144 757

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

124 570

88 593

Aruandeaasta tulem

-10 458

35 977

Kokku netovara

114 112

124 570

250 454

269 327

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad

2

Põhivarad

Kokku varad

3

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised

4

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

191 820

197 426

5

Tulu ettevõtlusest

127 284

150 283

6

10 000

22

329 104

347 731

-217 775

-183 826

-2 066

-3 680

Mitmesugused tegevuskulud

-55 252

-52 712

8

Tööjõukulud

-64 616

-69 980

9
3

Tulud

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

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

-2 520

-2 393

-342 229

-312 591

-13 125

35 140

-1 257

-1 646

3 924

2 483

-10 458

35 977

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-13 125

35 140

2 520

2 393

-229

0

2 291

2 393

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

21 590

-21 912

Varude muutus

-1 415

-341

-18 112

-6 677

0

2 483

-8 771

11 086

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

1 529

0

Laekunud intressid

3 925

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

5 454

0

9 696

-9 869

-1 256

-1 646

8 440

-11 515

5 123

-429

181

610

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 123

-429

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5 304

181

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

3

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Arvelduskrediidi saldo muutus
Makstud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

88 593

88 593

Aruandeaasta tulem

35 977

35 977

31.12.2017

124 570

124 570

Aruandeaasta tulem

-10 458

-10 458

31.12.2018

114 112

114 112
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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 (nt raamatud) 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 koolitusmaterjalid) kantakse kuluks
nende soetamise hetkel.
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.

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)

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Laenunõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 500

1 500

1 500

1 500

144

144

96 917

96 917

96 917

96 917

761

761

761

761

99 322

99 322

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
7 307

7 307

859

859

111 350

111 350

1 396

1 396

120 912

120 912
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2016
Soetusmaksumus

10 405

199 276

14 895

224 576

0

-65 541

-13 295

-78 836

10 405

133 735

1 600

145 740

0

-1 993

-400

-2 393

10 405

199 276

14 895

224 576

0

-67 534

-13 695

-81 229

10 405

131 742

1 200

143 347

Ostud ja parendused

0

0

1 527

1 527

Amortisatsioonikulu

0

-1 993

-527

-2 520

Muud muutused

0

2

0

2

10 405

199 276

9 714

219 395

0

-69 525

-7 514

-77 039

10 405

129 751

2 200

142 356

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

22 135

22 135

Võlad töövõtjatele

5 145

5 145

Maksuvõlad

5 839

5 839

Saadud ettemaksed

3 670

3 670

Tulevaste perioodide tulud

3 460

3 460

Muud saadud ettemaksed

210

210

36 789

36 789

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

31 953

31 953

Võlad töövõtjatele

7 066

7 066

Maksuvõlad

9 006

9 006

Muud võlad

4 350

4 350

Saadud ettemaksed

2 525

2 525

54 900

54 900

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2018

2017

190 896

196 040

924

1 386

191 820

197 426

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Seisuga 31.12.2018 oli EML liikmete arv 1548 ja see jaguneb kategooriate vahel järgmiselt: täismäär 1192, soodusmäär 157, baasmäär
168, infoteenuse kasutaja 31.
Liikmemaksu määrad on kehtestatud üldkoosoleku otsusega. Uued liikmed maksavad liikmemaksu vastavalt liitumiskuust kuni aasta lõpuni
jäävate kuude arvule. Juhatuse otsustega vabastati 2018. aastal liitumistasust 16 uut liiget kokku 720 euro ulatuses. Liitumistasu
soodustusi anti isikutele, kes astusid liikmeks väljaastunud liikme asemele (nt seoses töökoha vahetusega või tegevuse ümberkorraldamisega)
ning sooduskampaaniate käigus liitujatele.
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Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2018

2017

Koolitustegevus

47 553

86 625

Publikatsioonide müük

44 103

45 470

1 637

2 050

33 991

16 138

127 284

150 283

Infoteenus
Muud
Kokku tulu ettevõtlusest

Muu ettevõtlustulu hulka kuuluvad bürooruumide üür, büroohalduse ja raamatupidamise teenused, tasuline õigusnõustamine jne.

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

9 603

10 522

Müügi eesmärgil ostetud kaubad

70 678

67 601

Müügi eesmärgil ostetud teenused

68 827

29 910

701

866

3 009

3 062

Mitmesugused bürookulud

10 893

9 532

Tööjõukulud

53 764

61 514

300

819

217 775

183 826

2018

2017

11 340

14 978

Uurimis- ja arengukulud

1 683

1 817

Riiklikud ja kohalikud maksud

1 147

843

-216

0

4 713

465

36 000

33 840

585

769

55 252

52 712

Tooraine ja materjal

Transpordikulud
Üür ja rent

Turustuskulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
IT kulud
Juhtimisteenus
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

Palgakulu

88 544

98 103

Sotsiaalmaksud

29 836

33 391

118 380

131 494

53 764

61 514

5

6

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

Seisuga 31.12.2018 oli EML-is kokku 6 töötajat, kellest 3 töötavad täistööajaga ja 3 osalise tööajaga. 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.

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2018

31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv

232

268

Juriidilisest isikust liikmete arv

1 316

1 357

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2018
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2018
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2017
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Kohustised

24 000

Ostud

31.12.2017
Nõuded

15 767

36 000

Kohustised

29 411

Müügid

129 677

Ostud

913

Müügid

128 497

3 158

Vastavalt põhikirjale valitakse juhatuse liikmed kolmeks aastaks ning praeguse juhatuse koosseisu volitused lõppesid 31. märtsil 2019.
Juhtimisteenuse tasude piirmäärad on kinnitatud üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud hüvitisi ega soodustusi
ametist lahkumisel.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2019
EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT (registrikood: 80005900) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LASSE LEHIS

Juhatuse liige

01.06.2019

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

