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Deklareerida unustatud tulu ja tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatud intressid 

 

 

Austatud avaldaja 
 

 

Palusite hinnata, kas Maksu- ja Tolliamet on Teie tuludeklaratsiooni kontrollimisel käitunud 

õiguspäraselt. Unustasite 2016. aasta tuludeklaratsioonis välismaal teenitud tulu deklareerimata. 

Maksu- ja Tolliamet palus Teil 2017. aasta detsembris esitada välismaal töötamist ja tulu 

teenimist tõendavad dokumendid ning pärast tuludeklaratsiooni parandamist tuli Teil tasuda 

tulumaks koos intressidega. Soovisite teada, kas Maksu- ja Tolliamet võib Teile teatada alles 

detsembris, et märtsikuus esitatud deklaratsiooni tuleb parandada.  

 

Maksu- ja Tolliametil on tõepoolest õigus maksudeklaratsioonis esitatud andmete õigsust 

kontrollida ja vajadusel maksu juurde määrata kolme aasta jooksul, tahtliku seaduserikkumise 

korral viie aasta jooksul (maksukorralduse seaduse § 98). Tulumaksuga maksustatakse suurt 

hulka isikuid ja erinevaid tulusid, seejuures põhineb tulu maksustamine suurel määral 

maksumaksja kaasaaitamiskohustusel. Maksuhaldur ei jõua kohe kõigi tuludeklaratsioonide 

õigsust kontrollida ja seetõttu on seaduses sätestatud aegumistähtaeg, mille jooksul võib Maksu- 

ja Tolliamet deklaratsioonid üle vaadata ning vajadusel maksu juurde määrata.  

 

Füüsilisele isikule on tuludeklaratsiooni esitamine tehtud võimalikult mugavaks, muu hulgas 

saab ta kasutada automaatselt eeltäidetud tuludeklaratsiooni kinnitamise võimalust. Eeltäidetud 

tuludeklaratsioon põhineb andmetel, mida maksu kinnipidajad ja teised isikud peavad Maksu- ja 

Tolliametile saatma. Nende andmete hulgas ei ole ettevõtlustulu, samuti vara võõrandamisest 

saadud ega välismaal teenitud tulu.  

 

Mõistan, et eeltäidetud tuludeklaratsiooni kinnitamisel võib kergesti ununeda tuludeklaratsioonis 

midagi märkimata. Samas on inimesel siiski kohustus kontrollida, et eeltäidetud deklaratsiooni 

andmed oleksid õiged ning enne tuludeklaratsiooni kinnitamist veenduda, et deklareeritud on 

kõik tulud. Tuludeklaratsiooni ridadest võib ka märgata, et deklareerida tuleb ka välismaal 

saadud tulu (vt tuludeklaratsiooni vorm, p 8 ja lisaleht 8.1 ning lisaleht 8.7), muu hulgas see tulu, 

mis Eestis maksustamisele ei kuulu. Välismaal saadud tulu deklareerimist on selgitatud MTA 

veebilehel, samuti võib igaüks pöörduda küsimustega MTA poole (telefoni teel või 

teenindusbüroos). Kui inimene avastab pärast deklaratsiooni täitmist, et on jätnud ekslikult 

midagi deklareerimata, on võimalik tuludeklaratsiooni parandada. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017037
https://www.emta.ee/sites/default/files/eraklient/tulu-deklareerimine/deklaratsioonide-vormid/2017/vorm_a_2017.pdf
https://www.emta.ee/sites/default/files/eraklient/tulu-deklareerimine/deklaratsioonide-vormid/2016/tabel_8.1.pdf
https://www.emta.ee/sites/default/files/eraklient/tulu-deklareerimine/deklaratsioonide-vormid/2016/tabel_8.7.pdf
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/valisriigis-saadud-tulu/valismaa-tulude-deklareerimisest
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/valisriigis-saadud-tulu/valismaa-tulude-deklareerimisest
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Küsisite veel, kas maksuhaldur võib nõuda maksuvõla ning intresside viivitamatut tasumist, sest 

tudengi puhul ei saa eeldada, et tal on niisugune summa kohe olemas. 

 

Maksu- ja Tolliamet andis 03.01.2018 korralduses maksuvõla tasumiseks aega kümme päeva. 

Samas korralduses märkis amet, et ajutiste makseraskuste korral saab taotleda ajatamist. Selgitati 

ka, kuidas on võimalik koostada ajatamise taotlus ning kust saab ajatamise kohta rohkem teavet. 

Seega anti Teile teavet selle kohta, et saate makseraskuste korral taotleda võla tasumist osade 

kaupa ja võla viivitamatut tasumist ei eeldatud. 

 

Korralduses teavitati Teid ka maksukorralduse seadusest tulenevast intressikohustusest. 

Intressikohustus ei sõltu Maksu- ja Tolliameti otsusest, vaid tuleneb seadusest. Ka juhul, kui 

inimene taotleb maksuvõla tasumise ajatamist, peab ta intressi maksma, kuid Maksu- ja 

Tolliametil on võimalik intressikohustust kuni 50% vähendada.  

 

[ ] 
 

Ehkki õiguskantsler rikkumist ei tuvastanud, ei saa kindlasti öelda, et Teie pöördumine oleks 

olnud asjakohatu. Oluline on, et riigiasutuste haldusaktid ja kirjad oleksid selged ja lihtsalt 

mõistetavad. Maksu- ja Tolliamet pöörabki üha enam tähelepanu sellele, et ameti kirjad ja 

haldusaktid oleksid kõigile igati arusaadavad. Tänan Teid pöördumise eest.  

 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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