
 

 

 

 

  

Teie    nr  

 

Meie  29.06.2017  nr 6-1/160785/1702838 

Maksukorralduse seaduses sätestatud intressi proportsionaalsusest 

 

 

Austatud [       ] 

  

 

Pöördusite õiguskantsleri poole küsimustega võlaõigusseaduses (VÕS) ja maksukorralduse 

seaduses (MKS) sätestatud intressi/viivise määrade vahelise erinevuse ning maksukorralduse 

seaduses sätestatud intressimäära proportsionaalsuse kohta. 

 

Oma esimesele küsimusele saite vastuse menetlusteates. Teie küsimuse maksuintressi määra 

proportsionaalsusest võtsin 01.07.2016 menetlusse. Samal ajal tekkis kahtlus maksuintressi 

määra põhiseaduspärasusest ka Tallinna halduskohtul. Tänaseks on nendest kohtuasjadest alanud 

põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses teinud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 

kolleegium otsuse, mis kinnitab, et intressimäär ei ole vastuolus põhiseadusega. Kohtu 

põhjendustega on võimalik tutvuda siin, p. 104-128.  

 

Riigikohtu otsus on lõplik ning õiguskantsleril ei ole põhjust kohtu seisukohta kahtluse alla 

seada. Teie avaldusest ei nähtu asjaolusid, mis viitaks vajadusele taotleda selle seisukoha 

muutmist. Seetõttu lõpeb Teie avalduse alusel alustatud põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus.  

 

Täiendavalt selgitan, et ehkki Riigikohus ei pidanud maksuintressi ühtset määra ilmselgelt 

põhiseadusevastaseks, ei välistanud kohus, et mõnele isikule või isikute grupile võib kaasneda 

kõigile gruppidele ühtsena sätestatud määra tõttu ülemäärane rahaline koormus. Riigikohus 

tõdes, et mida üldisemalt sätestab seadusandja maksuintressi määra, seda tõhusamad peavad 

olema need õiguslikud mehhanismid, mis võimaldavad välistada intressi ülemäärasuse 

konkreetsel juhul (RKPJKo 29.03.2017 asjas 3-4-1-15-16, p. 115). Seejuures viitas kohus MKS 

normidele, mis näevad ette intressi arvestamise peatamise, kui intressisumma ületab selle 

arvestamise aluseks oleva maksunõude (MKS § 119 lg 1 p 1) ning maksuhalduri õiguse 

vähendada maksuvõla tasumise ajatamise korral intressimäära kuni 50% ajatamise otsuse 

vastuvõtmise päevast arvates (MKS § 117 lg 2).  

 

Üks võimalus saavutada leevendust maksuintressist tulenevale rahalisele koormusele on  taotleda 

intressivõla kustutamist (MKS § 114 lg 3). 03.05.2017.a otsuses asjas 3-3-1-80-16 märgib 

Riigikohtu halduskolleegium, et kuigi maksuvõla kustutamine on erandlik, nähtub MKS-st 

seadusandja arusaam, et võrreldes põhivõlaga on intressinõude üle otsustamisel maksuhalduri 

otsustusruum suurem (otsuse punkt 25).  

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016007
https://www.riigiteataja.ee/akt/131032017003
https://www.riigiteataja.ee/akt/131032017003
http://adr.rik.ee/okk/dokument/4755769
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-15-16
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-15-16
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-80-16
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Rahandusministeerium koostab seadusemuudatusi, millega on kavas muuta intressiregulatsiooni 

paindlikumaks. Eelnõu väljatöötamiskavatsuse järgi on kavas anda maksuhaldurile juurde 

volitusi maksuvõla tasumise ajatamise korral tagasiulatuvalt maksuintressi määra alandamisel, 

samuti maksuvõla kustutamisel (maksuvõla kustutamine ametiasutuse initsiatiivil maksumaksja 

taotluseta). Samuti planeeritakse muudatust, mille järgi on ajatamise korral tasutav intress 

tulumaksuseaduse tähenduses ettevõtlusega seotud kulu, millelt ei tule maksta tulumaksu (vt 

maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus, lk. 13-16, 

21-22).  

 

Kavandatavad abinõud on suunatud sellele, et üldiselt leevendada ettevõtjatele maksuintressiga 

kaasnevat rahalist koormust ning anda maksuhaldurile avaramad võimalused konkreetsel juhul 

tekkivate ebaõiglaste olukordade lahendamiseks. Õiguskantsler jälgib eelnõu väljatöötamise järel 

selle menetluskäiku tähelepanelikult ja vajadusel esitab eelnõule oma märkused ja 

tähelepanekud.  

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kristi Lahesoo  693 8409 

Kristi.Lahesoo@oiguskantsler.ee 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016004
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/bd93f224-a9ef-47e0-8c90-172ed0c22d9d

