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Maksude kogumise eesmärk on riigieelarve täitmine, kuid üha enam püütakse maksude 

kehtestamisega muuta maksumaksjate käitumist ja neid seeläbi mõjutada. Seejuures ei saa 

unustada, et kui kodanikud ei soovi panustada maksude tasumisse, siis langeb ka maksutulu ning 

keerukam on pakkuda heal tasemel avalikke teenuseid, seega iga riigi huvi peaks olema 

võimalikult suure maksukuulekuse saavutamine. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada maksukuulekust mõjutavad tegurid põllumajandussektoris. 

Antud töös kasutati kombineeritud uurimismeetodit, mis koosneb kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest 

uurimismeetodist. Andmekogumise meetodina kasutatakse põllumajandusettevõtjate seas 

läbiviidud küsitlust ning Maksu- ja Tolliameti eksperdiga läbiviidud intervjuud. Lõputöö 

teoreetilises osas käsitletakse erialast kirjandust, mitmeid uuringuid ja teadustöid. 

Analüüsi põhjal selgus, et küsitluses osalenud põllumajandusettevõtjad on maksukuulekad ning 

mõistavad maksude tasumise eesmärke. Suur osa põllumajandus ettevõtetest ei ole maksnud 

kunagi ümbrikupalka ega jätnud müügikäivet deklareerimata. Peamiseks põhjuseks, miks 

maksukuulekus langeb on ettevõtete majanduslikud raskused. Oluliseks mõjutajaks 

maksukuulekuse kujunemisel on avaliku sektori asutuste tegevus ja maksuhalduri suhtumine. 

 

Analüüsides nii teooria, küsitluse kui ka intervjuu materjali tegi autor kaks ettepanekut 

maksukuulekuse parandamiseks. Esmalt keskenduda teavitustöö tegemisele erinevates 

vanusegruppides, et teadlikus oleks suurem ja sihtgrupp ei oleks vaid noored. Teiseks keskenduda 

maksumaksjatega suhtlusel just nõustamisele ja usaldusele, mitte karistamisele, nii on võimalik 

maksumaksjaid vabatahtlikult maksukuulekusele suunata. 

Märksõnad: maksukuulekus, maksudest kõrvalehoidmine, maksukäitumine,   
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The purpose of collecting taxes is to implement the state budget, but the imposition of taxes is 

increasingly trying to change the behaviour of taxpayers and thereby influence them. It must not 

be forgotten, that if citizens do not want to contribute to the payment of taxes, tax revenues will 

also fall and it will be more difficult to provide a good level of public services, so it should be in 

the interest of every country to achieve the highest possible tax compliance. 

The purpose of the master's thesis is to find out the factors influencing tax compliance in the 

agricultural sector. In this research, combined research methods were used, which consists of a 

qualitative and quantitative research methods. The data collection method used is a survey 

conducted among agricultural entrepreneurs and interview with an expert from the Tax and 

Customs Board. The theoretical part of the research consists professional literature, several studies 

and research papers. 

The analysis showed that the agricultural entrepreneurs are tax-compliant and understand the 

purposes of paying the taxes. A large proportion of agricultural holdings have never paid envelope 

wages or failed to declare sales. The main reason for the tax compliance fall is the economic 

difficulties of companies. An important factor in the development of tax compliance is the 

activities of public sector institutions and the attitude of the tax authority. 

Analysing the theoretical part, the survey and the results from an interview, the author made two 

suggestions for improving tax compliance. Firstly, to focus on outreaching in different age groups 

so that there is more awareness and the targeted group should not be just young people. Secondly, 

when communicating with taxpayers, to focus on giving advice and to build trust, not to punish, 

so that it is possible to guide taxpayers to tax compliance on a voluntary basis. 

Keywords: tax compliance, tax evasion, tax behavior 
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SISSEJUHATUS 

 

Maksude tasumine ja selle juurde kuuluv maksukuulekus on olulised selleks, et oleks 

võimalik pakkuda ühiskonnale eluks vajalikke teenuseid (Lavoie 2008: 13). Maksude 

kogumise eesmärk on riigieelarve täitmine, kuid üha enam püütakse maksude 

kehtestamisega muuta maksumaksjate käitumist ja neid seeläbi mõjutada. Seejuures ei saa 

unustada, et kui kodanikud ei soovi panustada maksude tasumisse, siis langeb ka maksutulu 

ning keerukam on pakkuda heal tasemel avalikke teenuseid. Seega iga riigi huvi peaks olema 

võimalikult suure maksukuulekuse saavutamine. 

Iga aastaselt teeb Eesti Konjuktuuriinstituut uuringuid varimajanduse trendide osas ning 

viimased 20 aastat on keskendutud alkoholituru, tubakaturu ja tööjõuturul ümbrikupalga 

maksmise valdkonnale (Josing 2020: 25). Williams (2008) leiab, et varjatud sissetulekuks 

võib nimetada tasu töö eest, mida ei ole deklareeritud ning mille pealt on maksud tasumata 

jäetud. Eestis on see levinud nimetusega ümbrikupalk ja antud töös kasutatakse edaspidi 

mõistet ümbrikupalk. Viimastel aastatel on ümbrikupalga olukord küll paranenud, kuid 

jätkuvalt on töötasudelt tööjõumaksude tasumata jätmine probleemiks ja 2019. aastal on 

ümbrikupalka saanud jätkuvalt 5-8% töötajatest (Josing et al. 2020: 70). 2019. aastal kaotas 

Eesti riik ümbrikupalga maksmise tõttu 127 miljonit maksuraha ja ca 25% Eesti ettevõtetest 

maksis töötajatele osaliselt ümbrikupalka (Reitmann 2020). Sama probleem ei ole võõras ka 

põllumajandussektorile. Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) valdkonnajuht Oscar Õun on 

tutvustanud Maksu- ja Tolliameti fookuses olevat ümbrikupalkade teemat 2019. ja 2020. 

aastate näitel. Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi sektoris oli ümbrikupalga kahju 

2020. aastal 4 664 100 eurot. Lisaks oli antud sektoris 2020. aastal ümbrikupalga riskiga 

ettevõtete osakaal 29,7% ning aasta varem oli sama protsent 31,2% kogu sektori ettevõtetest. 

(Õun 2020) Nagu eelpool mainitud, maksti 2019. aastal 25% Eesti ettevõtetest osaliselt 

ümbrikupalka ja põllumajandussektoris oli see protsent kõrgem. Hoolimata kiirest 

tehnikaarengust on just põllumajandus endiselt see valdkond, kus vajatakse palju 

inimtööjõudu (Maaeluministeerium 2021: 18), mis võib omakorda kaasa tuua ka suurema 

tööjõumaksudest kõrvale hoidmise.  
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2018. aastal on Eesti Aiandusliit pöördunud Maaeluministri poole selleks, et turgudel ja 

laatadel teostataks tugevamat kontrolli, kuna tooraine päritolu ja sularahas arveldamine 

vajab suuremat tähelepanu. Eesti Aiandusliit tegi ettepaneku suurendada Maksu- ja 

Tolliameti ning Põllumajandus- ja Toiduameti kontrolle. (Eesti Aiandusliit… 2018) Seega 

võib arvata, et põllumajandussektoris võib esineda probleeme käibe deklareerimata 

jätmisega. 

Nii ümbrikupalga kui käibe deklareerimata jätmise probleemid pakuvad töö autorile 

võimaluse välja selgitada, millest on selline käitumine ajendatud, millised tegurid seda 

mõjutavad ning kuidas nende abil on võimalik ennetustööd teha. 

Lõputöö teema valik on tingitud põllumajandussektori eripärast. Põllumajandussektor on 

endiselt üks suuremaid inimtööjõu kasutajaid ning autor soovib välja selgitada, kas antud 

sektoris võib esineda seetõttu ka rohkem ümbrikupalga maksmist. Lisaks on 

põllumajandussektoris levinud turgudel ja laatadel müük, kus toimub tihti arveldamine 

sularahas. Autor soovib välja selgitada, kas nende eripärade tõttu võib antud sektoris esineda 

suuremat ümbrikupalga maksmist, käibe deklareerimata jätmist ning kas seetõttu on rohkem 

levinud mittemaksukuulekas käitumine. 

Lõputöö teema aktuaalsus tuleneb sellest, et Maksu- ja Tolliameti visioon on teha Eestist 

kõige kõrgema vabatahtliku maksukuulekusega riik Euroopas. Selle saavutamiseks on 

Maksu- ja Tolliametil plaanis suurendada Eesti ühiskonna maksutahet, pakkuda kõigile 

maksumaksjatele lihtsaid ja mugavaid teenuseid, luua võrdne maksukonkurents ja seejuures 

vähendada ümbrikupalga maksmist. (Maksu- ja Tolliameti arengukava 2021: 3) 

Lõputöö uudsus tuleneb sellest, et autorile teadaolevalt ei ole varasemalt uuritud 

põllumajandussektori maksukuulekust ning kuna põllumajandussektor moodustab olulise 

osa maksude tasujatest on oluline sektorit uurida. Antud töös keskendutakse 

põllumajandussektori ettevõtetele, kelle EMTAK kood algab numbritega 01 ehk taime- ja 

loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad. Sellel tegevusalal tegutsejad on 

olnud 2021. aastal ühed suuremad käibemaksu tasujad (Käibedeklaratsioonide 

koondsummad... 2022). Varasemalt on Eestis maksukuulekuse teemat uuritud, koostatud on 

doktoritöö „Maksukuulekuse tagamise strateegiate kontseptuaalne taust ning võimalikud 

väljakutsed“  (Randlane 2019) ning uuritud on ka Eesti ehitussektoris valitsevat olukorda, 

kuid põllumajandussektorit puudutatud ei ole. Meronen (2020) on uurinud maksukuulekust 
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ehitussektoris käitumisökonoomika näitel ning Udaltsova (2018) keskendus 

maksukuulekuse mõjutamise võimalustele ehitussektoris. 

Lõputöös uuritav probleem on see, et põllumajandussektoris makstakse osa töötasust 

ümbrikupalgana. Lisaks on põllumajanduses levinud käibe deklareerimata jätmine, sest 

hooajaliselt toimub palju müügist laatadel ja turgudel. Sellest tulenevalt saab 

uurimisprobleemina formuleerida järgmise küsimuse: Miks otsustavad ettevõtjad maksta 

ümbrikupalka või jätta deklareerimata käibe ja milline on Eesti põllumajandussektori 

maksukuulekuse olukord praegu? 

Lõputöö eesmärk on välja selgitada maksukuulekust mõjutavad tegurid 

põllumajandussektoris. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade maksukuulekuse olemusest; 

2. analüüsida maksukäitumist Eesti põllumajandussektoris kaasates ekspertide 

hinnanguid; 

3. selgitada analüüsi tulemusi ja vajadusel pakkuda võimalusi maksukuulekuse 

parendamiseks põllumajandussektoris.  

 

Käesolevas töös kasutati kombineeritud uurimismeetodit, mis koosneb kvalitatiivsest ja 

kvantitatiivsest uurimismeetodist. Andmekogumise meetodina kasutatakse küsitlust ning 

ekspertintervjuud. Lõputöö teoreetilises osas käsitletakse erialast kirjandust, mitmeid 

uuringuid ja teadustöid. Küsitlus viiakse läbi põllumajandusettevõtjate seas, kes on valitud 

juhuvalimi alusel Äriregistri andmete hulgast. Töösse kaasatud äriühingud on EMTAK 

koodiga 01 ehk taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusaladel 

tegutsevad ettevõtted. Analüüsimisel ei ole kasutatud kalandus ja metsandusega tegelevaid 

ettevõtteid. Ekspertintervjuu viidi läbi koostöös Maksu- ja Tolliameti eksperdiga.  

Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade maksukuulekustest 

ning antud peatükk on jagatud kolmeks alapeatükiks. Kõigepealt avatakse esimeses 

alapeatükis maksukuulekuse mõiste ja selgitatakse mõjutegureid. Seejärel kirjeldatakse 

teises alapeatükis maksuhalduri rolli maksukuulekuse kujunemisel ning viimases 

alapeatükis tutvustatakse ümbrikupalka kui ühte levinumat maksudest kõrvale hoidumise 

viisi. Teises peatükis antakse ülevaade metoodikast, analüüsitakse maksukuulekust küsitluse 

ja intervjuu põhjal ning vajadusel pakutakse välja võimalused maksukuulekuse 

parandamiseks. Antud peatükk on jaotatud samuti kolmeks alapeatükiks. 
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1. MAKSUKUULEKUSE OLEMUS 

 

1.1. Maksukuulekuse mõiste ja mõjutegurid 
 

Maksukuulekuse mõistet on püüdnud avada mitmed autorid. Allingham ja Sandmo (1972: 

333-335) kirjeldavad maksukuulekust kui isiku otsust hoiduda maksudest kõrvale või mitte. 

Kirchler (2007: 22) leiab, et maksukuulekus on maksumaksja vabatahtlik soov maksta 

makse. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mudellepingu 

põhjal peetakse maksukuulekaks käitumiseks seda, kui maksumaksja järgib maksueeskirju, 

deklareerib tulu ja maksab kõik maksud õigeaegselt (OECD 1999). Maksukuulekust on 

käsitletud kui isiku leidlikkust tasuda võimalikult vähe makse (Lehiste 2013). Maksude 

vältimine on seaduse piires maksukohustuse vähendamine või edasi lükkamine, kuid 

mõlemaid neist on võimalik seostada sooviga maksukohustust vähendada (Kurist 2001: 25-

26). Hoolimata sellest, et maksude vältimine ei pruugi olla ebaseaduslik paistab see siiski 

mitte maksukuuleka käitumisena (Randlane 2019: 18).  

OECD on jaganud maksukuulekuse administratiivseks ja tehniliseks. Administratiivse 

maksukuulekuse all mõistetakse peamiselt formaalset maksuõigust, maksumaksja kohustusi, 

näiteks deklaratsioonide esitamist, dokumentide säilitamist ja registreerimisekohustust. 

Tehniline maksukuulekus hõlmab pigem materiaalset maksuõigust, kujutades endast 

maksuseaduste järgimist ja õiget maksuarvestust. (OECD 1999: 3) 

Mitu (2016: 78) ja Lillemets (2009) on leidnud, et maksukuulekust on võimalik jagada ka 

vabatahtlikuks ja sunniviisiliseks. Sunnitud maksukuulekus kujutab endast pidevat 

maksumaksjate kontrolli. Maksuhaldurid ja maksuaudiitorid kontrollivad maksude tasumise 

õigsust ja rikkumisele järgneb karistuse määramine. (Lillemets 2009) Vabatahtlik 

maksukuulekus on maksude tasumine inimese enda algatusel, sekkuma ei pea maksuhaldur. 

Vabatahtliku maksukuulekusega on võimalik kokku hoida riigi ressursse (Randlane 2015). 

Võib järeldada, et maksukuulekas maksumaksja maksab maksud vabatahtlikult, järgides 

maksueeskirju ja deklareerides tulu. Samas on maksukuulekusena käsitletud ka isiku 

leidlikkust tasuda makse võimalikult vähe, näiteks lükates edasi või vähendades 

maksukohustust. See ei ole küll ebaseaduslik, kuid liigitub pigem mitte maksukuulekaks 
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käitumiseks. Lisaks on maksukuulekust võimalik jagada vabatahtlikuks ja sunniviisiliseks. 

Vabatahtliku maksukuulekusega on võimalik riigi ressursse kokku hoida vältides 

maksuhalduri sekkumist ja tasudes maksud vabatahtlikult. Sunniviisilise maksukuulekuse 

puhul sekkub maksuhaldur, kes määrab rikkumise järgselt karistuse, mille käigus kulub ka 

rohkem riigi ressursse. 

Järgnevalt tutvustatakse erinevate autorite käsitlusi maksukuulekust mõjutavatest teguritest. 

Alm et al. (1995: 5-7) leiavad, et maksukuulekust mõjutavad järgmised tegurid: 

maksukoormuse tase, avalike teenuste olemasolu, hirm vahele jäämise või karistamise ees, 

sotsiaalsed normid ning vähetõenäoliste juhtumite liigne kaalumine. Nende arvates on 

maksukuulekus suuresti mõjutatud sotsiaalsetest normidest. Kui ühiskonnas ollakse ausad ja 

seadusekuulekad, on suurem ka maksukuulekus. Üksikisikud maksavad makse seni kuni nad 

mõistavad, et maksukuulekus on sotsiaalne norm ja ka teised teevad seda. (Alm et al. 1999: 

141) 

Eelneva autori seisukohta, et maksukuulekust võib mõjutada hirm vahele jäämise või 

karistamise ees, kinnitab ka järgneva autori seisukoht. Becker (1968: 170-176) leiab, et kui 

süüteo sooritamine on kulukas, siis ei ole inimestel soovi seda ka teha. Seega kui karistused 

maksude tasumata jätmise eest oleks mõjusad siis ei jäetakse kergekäeliselt ka makse 

tasumata.  

Samuti nõustub Clotfelter (1983:364), et maksukuulekust mõjutab maksukoormuse tase. Ta 

leiab, et mida kõrgem on maksumäär, seda vähem soovivad maksumaksjad makse maksta 

(Ibid.). Maksukuulekuse kujunemisel on oluline osa ka õiglusel. Näiteks kui maksusumma 

on inimestel väga erinev võivad need, kes peavad rohkem maksma tunda seda ebaõiglasena. 

Samuti kui riigi pakutavad avalikud teenused on kehva kvaliteediga võivad maksumaksjad 

tunda, et maksude tasumine on ebaproportsionaalne tegevus, nad ei saa piisava kvaliteediga 

avalikke teenuseid, mis maksude tasumise järel peaks võimalik olema. (Hashimzade et al. 

2013: 963-966) Seega võib öelda, et nii avalike teenuste olemasolu kui ka teiste indiviidide 

käitumine mõjutavad maksukuulekust. 

Torgler on jaganud maksumaksjad nelja kategooriasse: sotsiaalne, aus, loomulik 

maksumaksja ja maksudest kõrvalehoidja. Sotsiaalsed maksumaksjad on mõjutatud 

ühiskonnast, nemad maksavad makse siis kui näevad, et neid ümbritsevad inimesed seda 

teevad. Sellisele maksumaksjale mõjub väga avalik häbi ning see distsiplineerib teda makse 

tasuma. Samuti mõjutab sotsiaalseid maksumaksjaid tugevalt maksusüsteemi ebavõrdsus, 

sellisel juhul võib nende maksukuulekus väheneda. Ausad maksumaksjad tasuvad maksud 
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alati, maksupettuseid nemad ei aktsepteeri. Loomulikud maksumaksjad tasuvad makse 

seetõttu, et neil on kohustus. Halvad suhted maksuhalduriga võivad mõjutada nende 

maksukuulekust negatiivselt. Maksudest kõrvalehoidjad tegutsevad selleks, et saada rahalist 

võitu, nad on teadlikud, et rikuvad sellega seadust. (Torgler 2003: 283-284) Nagu eelpool 

mainitud, on Torgler jaganud maksumaksjad nelja kategooriasse ning need maksumaksjate 

kirjeldused ühtivad samuti eelpool nimetatud autorite käsitlustega. Näiteks Hashimzade on 

leidnud, et maksukuulekuse kujunemisel on oluline roll õiglusel, kui inimesed tunnevad 

ebavõrdsust maksude tasumisel, siis nende maksukuulekus langeb. Torgleri kirjelduse 

põhjal on selline sotsiaalne maksumaksja, tema maksukuulekust mõjutavad ümbritsevad 

inimesed ja nende käitumine. Becker on leidnud, et maksukuulekust mõjutab positiivselt 

hirm vahele jäämise või karistamise ees. Sellist maksumaksjat võib Torgleri käsitluses 

kõrvutada ausa maksumaksjaga, kes maksupettusi ei aktsepteeri ja tasub maksud alati. 

Veel on leitud, et suhtumist maksustamisse mõjutab geograafiline asukoht, sugu, vanus, 

perekonnaseis, haridus ja paljud muud tegurid (Mitu 2016: 80-81). Tittle (1980 ref Torgler 

& Schaltegger 2005: 12-13) on uurinud erinevate näitajate mõju maksude tasumisele ning 

leidis, et eakad inimesed on ähvarduste suhtes tundlikumad kui noored. Vanematel inimestel 

on tõenäoliselt kogunenud elu jooksul vara ning vahele jäädes on oht ka rohkemast ilma 

jääda kui noortel. Vanuse kasvades on maksumaksjad valmis rohkem makse tasuma ka 

seetõttu, et väheneb üldiselt ka sotsiaalne aktiivsus ning suureneb materiaalne kindlustatus, 

lisaks võib rolli mängida hirm maksude tasumata jätmisega kaasnevate tagajärgede ees. 

(Lillemets 2009) Samas võib suurem maksekuulekus olla tingitud väiksemast 

maksukoormusest. Näiteks osades riikides on vanurid vabastatud tulumaksu tasumise 

kohustusest (Torgler 2006: 88). Siinkohal võib järeldada, et vanuse kasvades maksukuulekus 

pigem kasvab. 

Lisaks on tuvastatud, et naiste enesekindlus on väiksem ning seetõttu on nad ka 

maksukuulekamad. Samuti on Eestis naiste maksumoraal kõrgem kui meestel (Torgler 2003: 

314). Naised on ajaloo jooksul olnud üldjuhul tagasihoidlikumad, ettevaatlikumad ning 

püüavad riski vältida. Naiste kõrgema maksukuulekuse põhjuseks peetaksegi peamiselt 

väiksemat valmidust riskida. (Torgler 2007: 30) Naised peavad vahele jäämise tõenäosust 

suuremaks kui see tegelikult on ning eeldavad, et kohaldatavad karistused on karmimad 

(Kastlunger et al. 2010: 543). Samas arvestades sellega, et praegu on naistel tunduvalt 

rohkem õigusi kui ajalooliselt on olnud, võib arvata, et noored naised ei ole nii 

maksukuulekad kui vanemad naised (Tittle 1980 ref Torgler & Schaltegger 2005: 12-13). 



 

11 
 

Naisi võib pidada maksukuulekamaks kui mehi just eelkõige seetõttu, et neil ei ole nii suurt 

valmidust riskida. 

Maksukuulekust võib mõjutada ka perekonnaseis. Abielus ja leseks jäänud inimestel on 

kõrgem maksumoraal kui vallalistel. Seejuures lahutatud ja vabaabielus elavates inimestel 

on maksukuulekus madalam vallalistest inimestest. (Torgler 2003, 201) Selgunud on ka see, 

et kui leibkonna perepea on abielus, siis on ka leibkonda kuuluvad inimesed 

maksukuulekamad ja sooritavad vähem maksupettusi (Andreoni et al. 1998, 840). 

Samuti on eeldus, et need maksumaksjad, kes on haritud, teavad rohkem ka maksuseadustest 

ja maksude maksmise panusest ühiskonna heaks ning on seeläbi maksukuulekamad (Torgler 

& Schaltegger 2005: 13). Kõrgharidusega inimesed mõistavad paremini ka fiskaalpoliitika 

eesmärke ning on valmis rohkem toetama makse makstes ka avalike teenuste pakkumist 

(Daude et al. 2012: 21). Seda kinnitab ka D’arcy (2011: 14) uuring, kust selgus, et hariduseta 

ja algharidusega inimesed on vähem maksukuulekad. Seejuures arvatakse, et haritumad 

maksumaksjad mõistavad paremini valitsuse raiskamise võimalusi ja seetõttu võivad olla 

vähem motiveeritud makse maksma. Haridustase määrab ära ka selle, kui hästi mõistetakse 

maksudest kõrvale hoidumise võimalusi ja see võib samuti põhjustada madalat 

maksukuulekust. (Torgler & Schaltegger 2005: 13) Seetõttu võib öelda, et kõrge haridustase 

võib avaldada maksukäitumisele nii positiivset kui ka negatiivset mõju. 

Lisaks on uuritud ka religiooni mõju käitumisele. Religioossust on nähtud kui pühendumust 

mingile tegevusele, käitumisele ja seeläbi saab ka harjumust makse maksta pidada 

pühendumuseks ja maksudest kõrvalehoidmine võib olla seetõttu vastumeelne. (Nagac & 

Hwang 2021: 1) Jun & Yoon (2018: 4-5) leiavad, et mida suurem on usuline pühendumus, 

seda kõrgem on ka maksukuulekus. World Values Survey 1995.–1997. aasta andmete põhjal 

tehtud uuringuga tõendati, et religioossed tegurid avaldavad maksumoraalile süstemaatilist 

mõju. Religioossuse kui isiku maksukäitumise mõjutaja tähtsust ei vähendanud ka sellised 

näitajad nagu korruptiivsus, usaldusväärsus, vanus, majanduslik olukord, haridus, sugu. 

(Torgler 2006: 237) Siinkohal saab väita, et inimesed, kes peavad omaks mõnda religiooni, 

võivad olla maksukuulekamad. 

Maksukuulekast käitumisest moodustab olulise osa ka maksumoraal. Maksumoraal on isiku 

sisemine motivatsioon maksude tasumiseks, mis on tingitud moraalsest kohustusest makse 

tasuda ja soovist panustada ühiskonda (Cummings et al. 2005, 3). Maksumoraal on aluseks 

maksukuulekale käitumisele, see aitab otsustada, kas tasuda maksud või mitte (Kirchler 

2007: 23). Mida kõrgem on isiku maksumoraal, seda kõrgem on tema maksukuulekus 
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(Torgler 2007: 6). Randlane leiab, et maksumoraal näitab, milline on inimese suhtumine 

maksudesse. Maksumoraal kujundab maksukäitumist, sest maksude tasumine oleneb sellest, 

millised on inimese teadmised maksustamise eesmärkidest ja põhimõtetest. (Randlane 2019: 

22)  Dell’Anno (2009) leiab, et maksumoraal on seotud maksumaksja suhtumisega aususesse 

ja sotsiaalsesse häbitundesse. Maksumoraali mõjutavad usaldusväärsus riigi vastu, 

isikuomadused ning kultuuri eripära (Lillemets 2007). Kui riik rakendab agressiivset 

maksupoliitikat, siis see vähendab isikute maksumoraali taset (Lillemets 2009). 

Maksumoraal iseenesest näitab ära, milline on isiku suhtumine maksudesse, kuid seejuures 

on võimalik hinnata inimese suhtumist aususesse ja sotsiaalsesse häbitundesse. 

Lillemetsaga on samal arvamusel James Alm ja Benno Torgler, kes leidsid, et maksumoraal 

on tihedalt seotud usaldusega just riigi kui institutsiooni vastu. Head suhted riigi ja 

maksumaksjate vahel ning hästi toimiv avalik haldus on kõrge maksumoraali ja maksude 

tasumise alus. Kodanike seotus poliitiliste protsessidega aitab tihendada kodaniku ja riigi 

suhteid. Kui maksumaksjad mõistavad, et nad saavad makse tasudes avalikke hüvesid, 

suureneb nende valmisolek makse tasuda. Maksumaksja tahab saada tasutud maksude eest 

vastutasu. Madalat maksukuulekuse taset võivad põhjustada ka inimeste vähesed teadmised 

selle kohta, milline on nende panus avalikku haldusse maksude tasumise näol. Kui riik 

usaldab oma kodanikke ning hindab neid kui suurepäraseid maksumaksjaid, suureneb 

usaldus valitsuse vastu ja tõuseb maksumoraali tase. (Alm, Torgler 2006: 237) Hammar, 

Jagers ja Nodblom (2009) leidsid, et poliitikute mitteusaldamine võib viia maksupettusteni. 

Varasematest uuringutest on selgunud, et maksupettuste ulatust võivad maksumaksjad 

muuta vastavalt sellele kui rahul on nad avaliku korraga ja otsuste tegemise protsessiga. See, 

kuidas tunnetatakse majandussüsteemis õiglust mõjutab oluliselt käitumist maksupettuste 

osas (Dell’Anno 2009). Muutes maksusüsteemi paindlikumaks ja läbipaistvamaks on 

võimalik kasvatada usku valitsusse ja suurendada maksutulusid, vähendada seejuures 

varimajandust (Putninš, Sauka 2011). Lisaks selgub Putninši ja Sauka uuringust, et Balti 

riikides peetakse peamiseks varimajanduse põhjustajaks ettevõtjate rahulolematust valitsuse 

ja maksusüsteemiga (Ibid.). Lisaks, on Schmölers oma uuringutes tähendanud, et riigi 

ajalooline taust mõjutab maksumaksjate käitumist (Schmölders 2006: 159). Võib järeldada, 

et kui maksumaksjal ei ole usaldust oma riigi vastu, siis võib olla ka maksumoraal madalam. 

European Values Survey 1999- ja 2000. aastate andmete põhjal koostatud uuringust selgus, 

et Ida-Euroopa riikides (Valgevene, Ukraina, Venemaa, Leedu, Läti, Eesti) on maksumoraal 

Kesk-Euroopa riikidest (Poola, Tšehhi, Sloveenia, Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Ungari) 
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madalam, seda seostatakse endise Nõukogude impeeriumi ja plaanimajanduse 

kokkuvarisemisega. Uuringust maksumoraali taseme kohta Venemaal kuni turumajanduse 

tekkeni ilmnes, et maksumoraali mõjurite tähtsust ei ole võimalik sel perioodil täpselt 

hinnata maksusüsteemi, maksuadministratsiooni puudumise ning maksumoraali riigipoolse 

tähelepanuta jätmise tõttu. Sellest lähtudes võib jällegi väita, et märkimisväärselt mõjutavad 

maksumoraali poliitilised institutsioonid. (Alm, MartinezVazquez 2005) 

2004. aasta maikuus, kui toimus Euroopa Liidu laienemine endiste Nõukogude Liitu 

kuulunud riikidega, nägi Euroopa Liit vajadust muuta uute riikide ja enda üleüldist 

maksusüsteemi (Bernardi et al. 2005: 20). Kesk-Euroopa riikidel läks stabiilsuse 

saavutamine tunduvalt lihtsamini kui Ida-Euroopa riikidel, sest ka ajalooline taust ja 

rahaliste vahendite hulk oli erinev. Ida-Euroopa riigid ei suutnud piisavalt kiirelt 

turumajandusega kohaneda. Leitakse, et maksukuulekus on Ida-Euroopas seetõttu ka 

madalam kui mujal Euroopas. (Torgler 2012: 11-12) Riikidel, kel tuli kohaneda uue korraga 

oli raske tasakaalu leida. Raha liikus vabalt, mistõttu liikus palju kasumist välja madalama 

maksukoormusega riikidesse ja hoogsalt kasvas varimajandus. Sagedane oli altkäemaksu 

pakkumine ametnikele, mis vähendas avaliku sektori usaldusväärsust ja maksumoraali 

üldiselt. Lääneriikide eeskujul püüti võtta suund vabatahtliku maksude tasumise ja 

deklareerimise poole, kuid maksuhaldurid ei olnud valmis nii kiirelt kohanema ning 

maksukuulekuse tase oli üsna madal. (Torgler 2012: 12-13) Mitmete autorite arvamuse 

põhjal leitakse, et Eesti kui Ida-Euroopa riigi maksukuulekuse kujunemine ei ole olnud lihtne 

protsess, just oma ajaloolise tausta järgi. Võib arvata, et keerulise ajaloolise taustaga riikidel 

on keerukam saavutada usaldust ka oma maksumaksjate seas. 

1969. aastal korraldati Kölni Ülikoolis uuring, kus võrreldi Euroopa riikide 

maksusüsteemide erinevust ning iga võrreldava riigi maksumaksjate maksumoraali taset 

(Kirchler 2007: 102). Analüüs näitas, et maksumoraali tase oli sel perioodil Saksamaal 

suhteliselt madal, Inglismaal aga kõrge. Kahe riigi maksusüsteemi erinevus tulenes kehtivast 

valitsemiskorrast. Saksamaal oli maksude tasumine sunduslik ja tugeva kontrolli all, 

Inglismaal suhtuti maksumaksjasse austusega ning kontroll maksude tasumise üle oli 

nõrgem. Uuring näitas, et see, kuidas valitsus kohtleb maksumaksjat, mõjutab maksude 

tasumise valmidust: agressiivne maksupoliitika mõjutab maksumoraali negatiivselt ning 

vastupidine poliitika aitab maksumoraali tõsta. (Ibid.) Sellest tulenevalt võib järeldada, et 

maksumaksjate maksumoraalile mõjub positiivsemalt mitte agressiivne maksupoliitika. 
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Euroopat ja Ameerika Ühendriike (USA) kõrvutades selgus, et USA-s on valmidus makse 

tasuda kõrgem kui sarnase maksusüsteemiga Euroopa riikides. Ameerika Ühendriikide 

maksumaksjate suurem valmisolek makse maksta on uurijate tõlgendusel tingitud riigi 

kõrgetest sotsiaalsetest normidest. (Alm, Torgler 2006: 225) USA-le järgneb kõrge 

maksumoraaliga Šveits. Neile kahele võib vastandada Belgiat, kus maksumoraali tase on 

30% madalam kui USA-s. (Lillemets 2007) Neid tulemusi kinnitavad ka eelpool nimetatud 

autorid Hashimzade ja Torgler (käesoleva töö lk 9), sest ka nende uuringutest on selgunud, 

et maksumaksjaid suunab maksukuulekale käitumisele neid ümbritsevad inimesed. Kui nad 

tunnevad maksude tasumisel ebavõrdsust, siis nende maksukuulekus samuti langeb. 

Lisaks on Torgler uurinud maksumoraali ja valitsuse usalduse suhet 17 riigis aastatel 1989-

1993. Selgus, et mida rohkem usaldatakse riigi õigussüsteemi, seda rohkem aktsepteeritakse 

ka valitsuse otsuseid ning jälgitakse reegleid. Usalduse kasvades kasvab ka inimeste arv, kes 

leiavad, et maksudest ei tohi kõrvale hoida. Usaldus on hea võimalus tõstmaks maksumoraali 

taset. (Torgler 2003: 198, 301) Usalduse ja kuuletuse vahel on otsene seos, seega kui need 

organisatsioonid, kes reguleerivad inimese käitumist tunduvad usaldusväärsed, siis inimesed 

täidavad nõudeid ka vabatahtlikult (OECD 2010: 29). Seega just avaliku sektori asutuste 

kvaliteet ja meeldiv suhtumine inimestesse on võimalus suurendada maksekuulekust ja 

maksumoraali (Daude et al. 2012: 26, 27). Siinkohal saab järeldada, et inimeste suurem 

usaldus valitsuse vastu tõstab ka vabatahtlike maksumaksjate arvu ning nende inimeste 

osakaalu suurenedes märkavad ka mitte nii maksukuulekad maksumaksjad, et kõik 

ümbritsevad inimesed maksavad makse ning seeläbi võib kasvada üleüldine riigi 

maksukuulekus. 

Võib järeldada, et riigi ajalugu ja poliitiline olukord on maksukuulekusega tihedalt seotud. 

Uuringud näitavad selgelt, et agressiivne maksupoliitika võib maksumoraali langetada ning 

probleemne ajalooline taust seda veelgi keerukamaks muuta. Seega on avaliku sektori roll 

maksukuulekuse kujunemisel oluline ning kui soovitakse maksukuulekust tõsta, peab olema 

elanikel ka usaldus oma riigi vastu.  

Maksukuulekust mõjutavad tegurid koos erinevate autorite põhjendustega on välja toodud 

töö autori koostatud tabelis 1. 

 

 



 

15 
 

Tabel 1. Maksukuulekuse mõjutegurite loetelu 

Mõjutegur ja selle põhjendus Autor 

Maksukoormuse tase Alm et al. 1995 

Mida kõrgem on maksumäär, seda väiksem on motivatsioon makse 

maksta 
Clotfelter 1983 

Kui riik rakendab agressiivset maksupoliitikat, siis see vähendab 

isikute maksumoraali taset 
Lillemets 2009 

Avalike teenuste olemasolu Alm et al. 1995 

Kui riigi pakutavad avalikud teenused on kehva kvaliteediga, võivad 

maksumaksjad tunda, et maksude tasumine on ebaproportsionaalne 

tegevus ja maksukuulekus võib langeda 

Hashimzade et al. 2013 

Kui maksumaksjad mõistavad, et nad saavad makse tasudes avalikke 

hüvesid, suureneb nende valmisolek makse tasuda 
Alm, Torgler 2006 

Head suhted riigi ja maksumaksjate vahel ning hästi toimiv avalik 

haldus on maksude tasumise alus 
Alm, Torgler 2006 

Hirm vahele jäämise või karistamise ees Alm et al. 1995 

Kui süüteo sooritamine on kulukas, ei ole soov ka inimestel seda teha Becker 1968 

Naised eeldavad, et karistused on karmimad Kastlunger et al. 2010 

Sotsiaalsed normid Alm et al. 1995 

Kui ühiskonnas ollakse ausad ja seadusekuulekad on suurem ka 

maksukuulekus. Üksikisikud maksavad seni kuni mõistavad, et ka 

teised teevad seda ja see on sotsiaalne norm 

Alm et al. 1995 

Oluline on õiglus, kui inimeste maksusumma on väga erinev võidakse 

tunda ebaõiglust ja maksukuulekus võib langeda 
Hashimzade et al. 2013 

USA valmidus makse tasuda on Euroopast kõrgem, kuna riigis on 

kõrged sotsiaalsed normid 
Alm, Torgler 2006 

Sugu Mitu 2016 

Eesti naiste maksumoraal on kõrgem kui meestel Torgler 2003 

Naistel on kõrgem maksukuulekus, sest neil on väiksem valmidus 

riskida kui meestel 
Torgler 2007 

Naised peavad vahele jäämise tõenäosust suuremaks, kui see tegelikult 

on ning eeldavad, et karistused on karmimad. Nende maksukuulekus 

on seetõttu kõrgem 

Kastlunger et al. 2010 

Samas arvestades sellega, et praegu on naistel tunduvalt rohkem õigusi 

kui ajalooliselt on olnud, võib arvata, et noored naised ei ole nii 

maksukuulekad kui vanemad naised 

Tittle 1980 ref Torgler & 

Schaltegger 2005: 12-13 

Vanus Mitu 2016 

Eakate maksukuulekus on kõrgem kui noortel, sest elu jooksul on 

kogunenud vara, millest on oht ilma jääda 

Tittle 1980 ref Torgler & 

Schaltegger 2005: 12-13 

Vanuse kasvades suureneb maksukuulekus, sest väheneb sotsiaalne 

aktiivsus ja suureneb materiaalne kindlustatus 
Lillemets 2009 

Tänapäeval on naistel rohkem õigusi kui varem ja võib eeldada, et 

noorematel naistel on madalam maksukuulekuse tase kui vanematel 

naistel 

Tittle 1980 ref Torgler & 

Schaltegger 2005: 12-13 

Perekonnaseis Mitu 2016 

Abielus ja leseks jäänud inimestel on kõrgem maksumoraal. Lahutatud 

ja vabaabielus elavatel inimestel maksukuulekus madalam vallalistest 
Torgler 2003 

Kui leibkonnapea on abielus, siis on ka leibkonda kuuluvad inimesed 

maksukuulekamad 
Andreoni et al. 1998 
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Haridus Mitu 2016 

Haritud inimesed teavad rohkem maksuseadustest ja maksude 

maksmise eesmärkidest ning on seetõttu maksukuulekamad 

Torgler & Schaltegger 

2005 

Kõrgharidusega inimesed mõistavad paremini fiskaalpoliitika 

eesmärke ja valmis rohkem toetama ka avalike teenuste pakkumist 
Daude et al. 2012 

Hariduseta ja algharidusega inimesed on vähem maksukuulekad D'arcy 2011 

Haritumad maksumaksjad mõistavad paremini valitsuse raiskamise 

võimalusi ja võivad olla vähem maksukuulekad. Haridustase määrab 

ära ka selle, kui hästi mõistetakse maksudest kõrvale hoidmise 

võimalusi 

Torgler & Schaltegger 

2005 

Religioon Torgler 2006 

Religioossust on nähtud kui pühendumust mingile tegevusele ja seeläbi 

saab harjumust makse maksta pidada pühendumuseks ja maksudest 

kõrvalehoidmine võib seetõttu olla vastumeelne 

Nagac & Hwang 2021 

Mida suurem on usuline pühendumus, seda kõrgem on maksukuulekus Jun & Yoon 2018 

Uuringuga tõendati, et religioossed tegurid avaldavad maksumoraalile 

süstemaatilist mõju 
Torgler 2006 

Usaldus riigi/valitsuse vastu Alm, Torgler 2006 

Maksumoraali mõjutavad usaldusväärsus riigi vastu Lillemets 2007 

Head suhted riigi ja maksumaksjate vahel ning hästi toimiv avalik 

haldus on maksude tasumise alus 
Alm, Torgler 2006 

Kui riik usaldab oma kodanikke, suureneb usaldus valitsuse vastu ja 

tõuseb maksumoraali tase 
Alm, Torgler 2006 

Poliitikute mitteusaldamine võib viia maksupettusteni 
Hammar, Jagers, Nodblom 

2009 

Maksupettuste ulatust võivad maksumaksjad muuta vastavalt sellele 

kui rahul on nad avaliku korraga ja otsuste tegemise protsessiga 
Dell' Anno 2009 

Muutes maksusüsteemi paindlikumaks ja läbipaistvamaks on võimalik 

kasvatada usku valitusse ja suurendada maksutulusid, vähendada 

seejuures varimajandust 

Putinš, Sauka 2011 

Balti riikides peetakse peamiseks varimajanduse põhjustajaks 

ettevõtjate rahulolematust valitsuse ja maksusüsteemiga 
Putinš, Sauka 2011 

Valitsemiskord ja see kuidas valitsus kohtleb maksumaksjat mõjutab 

maksude tasumise valmidust, agressiivne maksupoliitika mõjutab 

maksumoraali negatiivselt ja vastupidine poliitika aitab maksumoraali 

tõsta 

Kirchler 2007 

Mida rohkem usaldatakse riigi õigussüsteemi, seda rohkem 

aktsepteeritakse ka valitsuse otsuseid ja jälgitakse reegleid 
Torgler 2003 

Usalduse ja sooviga kuuletuda vahel on otsene seos. Kui need 

organisatsioonid, kes reguleerivad inimeste käitumist tunduvad 

usaldusväärsed täidavad inimesed ka nõudeid vabatahtlikult 

OECD 2010 

Avaliku sektori asutuste kvaliteet ja meeldiv suhtumine inimestesse on 

võimalus suurendada maksukuulekust 
Daude et al. 2012 

 

Seega võib järeldada, et tegureid, mis maksukuulekust mõjutavad on palju ning nende 

tegurite abil on võimalik maksukuulekust nii tõsta kui langetada. Nendeks võivad olla 

näiteks vanus, sugu, maksukoormuse tase või näiteks hirm vahele jäämise või karistamise 
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ees. Suur osa autoritest peab väga oluliseks maksukuulekuse mõjutajaks just usaldust riigi 

ja valitsuse vastu. Riigi ja valitsuse mainet aitavad kujundada erinevad avaliku sektori 

asutused ning nende töötajad. Maksukuulekuse kujunemisel on eelkõige oluliseks Eestis just 

Maksu- ja Tolliamet, kes tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika 

rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega (Maksu- ja 

Tolliamet 2022). Suhtumist Maksu- ja Tolliametisse ning laiemalt valitsusasutustesse 

aitavad kujundada just nende töötajad. Järgnevas peatükis antakse ülevaade just 

maksuhaldurite rollist maksukuulekuse kujunemisel. 

 

 

1.2. Maksuhalduri roll maksukuulekuse kujunemisel. 
 

Eelnevast peatükist selgus, et mitmete autorite arvates on oluliseks maksukuulekuse 

kujunemisel just usaldus valitsuse ja riigiasutuste vastu. Seejuures ei saa vähemoluliseks 

pidada avaliku sektori töötajaid, kes aitavad suhtumist asutustesse kujundada. 

Maksukuulekuse kujunemisel on nähtud olulist rolli just maksuhalduril ja järgnevas peatükis 

tutvustataksegi maksuhalduri olulisust. 

Günter Schmölers leidis, et kõige parem on makse koguda siis kui maksuhaldur ja 

maksumaksja teevad koostööd. Samuti on maksude tasumine riigiti erinev, sest suhtumine 

sellesse on väga erinev. Maksukuulekuse kujunemisel on oluline roll ühiskonna 

meelestatusel. Üldiselt tekib igal indiviidil arvamus maksude tasumisest siis kui ta ise 

maksuhalduriga kokku puutub ning selleks, et maksude laekumine oleks parem tuleb 

tegeleda negatiivse meelestatuse vähendamisega. (Schmölders 2006: 158-160) 

Braithwaite (2002: 20) arvates on maksumaksja suhtumist peegeldavad omadused alistumus, 

pühendumus, vastupanu, pettumus ja eemaldumus. Pühendumuse all mõeldakse olukorda, 

kus maksumaksjad suhtuvad seadustesse ja ametivõimudesse usaldusega. Alistumuse all on 

mõeldud olukorda, kus maksumaksjad on hakanud aktsepteerima seaduste ja ametivõimude 

olemasolu ning leiavad, et maksuhaldur on usaldusväärne. Vastupanu on negatiivne 

suhtumine maksuhaldusi tegevustesse, mis on ühtlasi justkui ka vastupanu avaliku sektori 

tegevustesse. Pettumus on sarnaselt vastupanuga negatiivne hoiak, inimesed on pettunud 

maksuhalduri tegevuses ja väldivad seejuures maksuhalduriga kokkupuutumist. 

Eemaldumus viitab üldiselt tahtlikule seaduse rikkumisele. (Ibid.) Suhtumist peegeldavate 
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omaduste kirjeldusest selgus, et maksuhalduri enda käitumine on peamine suhtumise 

mõjutaja. Need maksumaksjad, kelle suhtumine võib esialgu olla alistumus, võivad pärast 

ebameeldivat kokkupuudet maksuhalduriga hoopis oma suhtumise pettumusega asendada, 

misjärel välditakse maksuhalduriga kohtumisi ja maksude sissenõudmise protsess läheb 

tunduvalt keerukamaks. Lisaks leitakse, et kui maksuhaldur suhtub maksumaksjasse 

ebameeldivalt tekib eemaldumus ja võimalik, et ka tahtlikud seaduserikkumised.  

Batrancea et al. (2019) viisid läbi uuringu 44 riigis, mille põhjal järeldati, et usaldus 

ametiasutuste ja valitsuse vastu suurendab maksukuulekust ning vähendab maksudest 

kõrvale hoidumist. Samas selgus uuringu käigus, et need riigid, kus on usaldusväärsed 

ametiasutused, on kõrgeim vabatahtlik maksuseaduste järgimine. Nendes riikides, kelle 

ametiasutused kontrollivad kõige rohkem maksudest kõrvalehoidumist, on samuti kõrgeim 

maksuseaduste täitmine. Erinevalt mõnest varasemast uuringust näitavad tulemused, et 

usaldus ja kontroll ei ole täielikult üksteist välistavad. Vaatamata mõningatele 

riikidevahelistele erinevustele peetakse usaldust kõigis riikides maksukuulekuse oluliseks 

määrajaks.  

Mehhikos ja Suurbritannias viidi läbi uuring, kus maksuhaldurid saatsid 

mittemaksukuulekale maksumaksjale kirja selgitades nende karistamise võimalusi. Pärast 

kirja saamist parandasid maksumaksjad oma käitumist. Seejuures ei parandanud kõik 

maksumaksjad oma käitumist, mõningad maksumaksjad panid toime uue pettuse, võimalik, 

et soovisid sellega karistamisel kaasnenud kaotust kompenseerida. (OECD 2010) Nende 

kahe uuringu põhjal võib järeldada, et maksumaksja käitumine võib olla olenevalt 

situatsioonist erinev, kuid usaldus maksuhalduri ja ametiasutuste suhtes ning maksuhalduri 

suhtumine on siiski olulised tegurid maksukuulekuse puhul. 

Enachescu et al. (2019) uuringu raames keskenduti kahele uuringule, milles kasutati nii 

kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid meetodeid, mis näitasid, et maksuotsused tekitavad 

erinevaid emotsioone, mis omakorda mõjutavad nõuete täitmist. Uuringu koostajad 

manipuleerisid positiivsete ja negatiivsete kogemustega maksude tasumise protsessis, 

kasutades erinevaid stsenaariume eksperimentaalses uuringus, mis hõlmas Austria 

maksumaksjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate esinduslikku valimit. Nii füüsilisest isikust 

ettevõtjad kui ka töövõtjad teatasid, et pärast positiivseid kogemusi maksuhalduriga oli soov 

maksudest kõrvale hoida väiksem.  
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Amilcare Puviani leiab oma uuringutes, et maksumaksjad maksavad makse kõige 

meelsamini kui sellega ei kaasne lisakohustusi ja teda ei sunnita selleks (Puviani 1903 ref 

Schmölders 2006: 158-159). Sellest võib järeldada, et maksumaksjad on maksukuulekamad, 

kui maksuhaldur on nendesse suhtunud meeldivalt või nad ei tunne sundi. Seda kinnitab ka 

Uue, kes leiab, et maksuhalduri ja maksumaksja koostöö on oluline just seetõttu, et 

maksuhalduri suhtumisega on võimalik maksumaksjad suunata maksukuulekamale 

käitumisele.  Kui maksuhaldur on lugupidav, siis tekib maksumaksjal motivatsioon makse 

tasuda ja koostööd teha, samuti lisab julgust murede korral abi saamiseks pöörduda. (Uue 

2017) 

Mõnedes riikides on maksuhaldurid hakanud suurendama koostööd ettevõtjatega ning 

parandama pakutavaid teenuseid, et ennetada kõrvalekaldeid maksukuulekusest (Ahmed, 

Braithwaite 2005). Šveitsis tehtud uuringust selgub, et maksukuulekus on kõrge ja kodanike 

maksude tasumine vabatahtlik just seetõttu, et maksuhaldur usub maksumaksjate 

heatahtlikusse (Schneider 2005: 17-21). Muehlbacher ja teised on leidnud, et maksuhalduri 

ja maksumaksja vahelisi suhteid saab jagada kaheks. Üks on sünergiline suhe, mida 

iseloomustavad lugupidavad suhted mõlemalt poolt, kus maksuhalduri ülesanne on 

maksumaksjat nõustada ja toetada. Selle vastand on  antagonistlik suhe, mis kujutab endast 

pidevat vastasseisu. Maksuhaldur leiab, et maksumaksja soovib igal võimalusel maksude 

tasumisest kõrvale hoida ja tema tegevus on ebaseaduslik. Sel puhul püütakse karistusi ja 

kontrolli kasutades panna maksumaksja seadusi järgima. Kokkuvõtlikult leitakse, et 

positiivne kuvand paneb inimesed makse maksma, kuid negatiivne mitte eriti. (Muehlbacher 

et al. 2011: 90-91) Saab järeldada, et meeldiva suhtumisega on võimalik maksumaksjaid 

rohkem mõjutada kui sunniga tegutsedes. 

Kasper ja Alm (2020) uurisid auditi tõhususe ehk maksuameti poolt auditi käigus tuvastatud 

deklareerimata tulu osa mõju auditijärgsele maksukuulekusele. Tulemused näitasid, et need 

maksuauditid, mis ei ole tõhusad, maksukuulekust eriti ei mõjuta. Kõige enam avaldavad 

auditid mõju just neile maksumaksjatele, kes olid ka varem seadusekuulekamad. Sigle et al. 

(2022) uuris samuti maksukontrolli kvaliteedi rolli. Uuringu tulemused leiavad, et paljud 

maksuhaldurid peaksid püüdma parandada oma suhtluse kvaliteeti maksumaksjatega. 

Parema töösuhte loomine suurte ettevõtetega on võimalik ning see parandab tajutavat 

menetluslikku õiglust ja stimuleerib maksumaksjate läbipaistvust ning võib aidata eesmärki 

saavutada. Samuti on praktiline tähtsus meie järeldusel, et maksukontrolli kvaliteedi panus 

võib piirduda tahtmatute vigade ärahoidmisega. (Ibid.) Siinkohal võib järeldada, et 



 

20 
 

maksukuulekuse kujunemisel on oluline roll ka maksukontrollide läbiviimisel. Edukad 

maksukontrollid suurendavad maksukuulekust ning olles seejuures positiivse suhtumisega 

maksumaksjatesse võib samuti maksukuulekust parandada ja maksukontrollide läbiviimist 

kiirendada.  

Samuti kinnitab väljatõrjumise teooria, et maksuhalduri meeldiv suhtumine 

maksumaksjatesse mõjutab maksukuulekust positiivselt. Väljatõrjumise teooria kohaselt 

sekkutakse inimese maksuasjadesse ja see võib mõjutada inimest olema mitte nii 

maksukuulekas. Seega püütakse maksumenetlus läbi viia võimalikult lihtsalt ning 

maksumaksjat häirimata. Lisaks on maksumaksjatega lugupidavalt suheldes võimalus hoida 

ka menetlusega seonduvad kulud madalad, sest koostööalti maksumaksjaga on kontrolli 

lihtsam ja kiirem läbi viia. Samuti on suhtlusviis suuresti maksuhalduri otsustada, tal on 

võimalus viga avastades pöörduda ja uurida, mis on põhjuseks vea tekkimisel või kahtlustada 

koheselt pettuse toimepanekut ja rakendada muidu meetmeid. Kui maksumaksja ei teinud 

viga tahtlikult, võib pöördumine tema poole mõjuda kahtlustuse või solvanguna ja see võib 

langetada soovi tegutseda ausa maksumaksjaga ning seejuures langeb ka maksumoraal. 

(Feld & Frey 2002: 8-11) Maksuhalduril on võimalus oma tegevustes kasutada meetmeid 

just vastavalt inimtüübile. Sellest võib järeldada, et maksuhalduri roll maksukäitumise 

kujundamisel on märkimisväärne ja kui suhtlus maksumaksjaga on lugupidav, siis on ka 

maksumoraal kõrgem. Hoolimata sellest, et mõningates uuringute tulemustes on väikesi 

erinevusi, võib kindlalt väita, et maksukuulekuse kujunemisel mängib olulist rolli 

maksuhalduri lugupidav suhtumine maksumaksjatesse. 

 

 

1.3. Ümbrikupalk kui üks levinumaid maksudest kõrvale hoidumise 

viise 
 

Järgnevalt tutvustab autor ümbrikupalga mõistet ja olukorda Eestis. Varjatud sissetulekuks 

võib nimetada tasu töö eest, mida ei ole deklareeritud ning maksud on maksmata jäetud 

(Williams 2008). Eestis levinud nimetusega ümbrikupalk. Ümbrikupalga maksmisega 

kaasneb tahtlus hoiduda kõrvale tulu-, käibe- ja sotsiaalkindlustusmakse tasumisest (OECD 

2014: 1-2). Gheorghiu (2012, p. 202) leiab, et tööjõumaksude deklareerimata ja tasumata 
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jätmine saab toimuda vaid tööandja ja töötaja ühisel kokkuleppel, millega mõlemad 

rahaliselt võidavad.  

Suureks probleemiks ümbrikupalkade puhul on ettevõtluskeskkonna moondumine, sest nii 

saavutatakse eelis ausate ettevõtjate ees, mille tagajärjeks võib olla ausate ettevõtete 

pankrotistumine. Ümbrikupalga vastu võitlemine on esmajoontes valituste ülesanne, selleks 

tuleks rakendada õiget poliitikat ning tegeleda eelkõige ametliku töö atraktiivsemaks 

muutmisega (European Commission 2020). 

Staehr ja Meriküll on uurinud ümbrikupalkade levikut Balti riikides ning leidnud, et levik 

sõltub rohkem firmaspetsiifilistest tunnustest kui asukohast. Ümbrikupalgad on levinud 

väikestes või alles arenevates ettevõtetes. (Staehr, Meriküll 2008) C.C Williams (2012) tegi 

oma uurimuses järelduse, et ümbrikupalkade osakaal ei tõuse kui kasvab töötasudega seotud 

maksukoormus. Seega maksude alandamine ei oleks sel puhul lahendus.  

Uuringute põhjal on peamine ümbrikupalka maksev ettevõte kuni 19 töötajaga (Putninš, 

Sauka 2011). Nendes ettevõtetes, kus makstakse ümbrikupalka on üldiselt madala 

sissetulekuga töötajad (Kriz et al 2007). Umbes 90% ümbrikupalga saajatest saab nii 

illegaalset kui legaalset sissetulekut. Ilmselt makstakse töötajatele miinimumpalka, et näida 

aus ettevõte, kuid ülejäänud osa palgast makstakse ümbrikus. Putninš ja Sauka uuringu 

kohaselt 2009.- 2010. aastal näitasid töötasusid väiksemana 19,5% ettevõtetest. (Putninš, 

Sauka 2011) Analüüs näitab, et töötasusid deklareeritakse tegelikust väiksemana 

majandustes, kus on väiksem SKP elaniku kohta, avalikus sektoris suurem korruptsioon, 

suurem materiaalse puuduse määr, sissetulekute ebavõrdus ja väiksemad kulutused töötava 

elanikkonna kaitsmiseks (Williams, Horodnic 2017). 

Putninš ja Sauka (2011) uurimuses selgus, et Eesti ettevõtted osalevad tööjõumaksete 

pettustes kõrgete maksumäärade, isikliku kasumi teenimise või finantsiliste raskuste tõttu. 

Aastal 2008 läbiviidud uuringust selgus, et Balti riikidest on kõige enam levinud 

ümbrikupalkade maksmine lätlaste seas (Meriküll, Staehr 2008).  Selle põhjal võiks 

järeldada, et nad on ka maksupettuste suhtes sallivamad kui teised Balti riigid. Putninš ja 

Sauka (2011) koostatud uuring seda ei kinnitanud. Lätlased on Balti riikidest kõige vähem 

sallivamad maksupettuste suhtes. Eestlased on teisel kohal ning kõige sallivamad on 

leedulased. Samas on Leedus ümbrikupalkade levik kõige madalam. (Ibid.) Eesti 

Konjuktuuriinstituudi 2016. aasta uuringust, kus uuriti ümbrikupalkade maksmise levikut on 

leitud, et levinumad valdkonnad on põllumajandus ja ehitus (Ümbrikupalkade levik… 
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2016). Viimase uuringu kohaselt, mis on koostatud 2018. aastal Riias asuvas Stockholmi 

majanduskoolis selgub, et varimajandus on Balti riikidest kõige levinum just Eestis. Eestis 

moodustavad varimajandusest kõige suurema osa just ümbrikupalgad, Lätis ja Leedus on 

kõrgem varjatud tulu osakaal. (Uuring: varimajandus kasvab Balti riikidest … 2018) 

Maksu- ja Tolliamet on koostanud 2020. aastal ümbrikupalkade küsimuste kokkuvõtte. 

Selles on vaadeldud 2017-2020 aastate tulemusi. Ümbrikupalga maksjate osakaal ei ole sel 

ajal suuresti muutunud, mis jääb vahemikku 6-10%. Samas nähakse, et seoses 

koroonaviirusega on ettevõtjad mures ja arvavad, et edaspidi ümbrikupalkade maksmise 

osakaal suureneb. (Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte 2020) Ümbrikupalga riskiga 

ettevõtete osakaal oli 2020. aasta lõpuks 23,1% ning kõrgeima riskiga ettevõtted asusuid Ida-

Virumaal, Võru-, Valga-, Hiiu- ja Põlvamaal (Maksu- ja Tolliamet aastal 2020 kokkuvõte 

2021: 14). 

Nii nagu aasta aastalt on paranenud ümbrikupalga olukord, on kasvanud ka eestlaste 

maksukuulekus ja tahe. Eesti elanike maksutahe kasvas kolmandat aastat järjest. 91% 

elanikest tunneb, et maksude tasumine on nende kui kodanike kohus ning 93% elanikest 

tasub enda sõnul maksud alati korrektselt ära (Maksu- ja Tolliamet 2021). 2021. aastal on 

koostatud Eestis uuring käitumist mõjutavate stiimulite kasutamise kohta maksusüsteemis. 

Seal on välja toodud, kuidas üritatakse praegu Eesti inimeste maksukuulekust parandada. 

Kõige olulisemaks peetakse seadusloomet ehk püütakse seadusi muuta kättesaadavaks, 

arusaadavaks, õiglaseks ja lihtsaks, et neid ka täidetaks parema meelega. Lisaks püütakse 

maksumaksjatele luua lihtsaid lahendusi. Näiteks on loodud ettevõtluskonto selleks, et 

eraisikutel ei oleks kohustust ennast registreerida ettevõtjana ja pidada tulude üle arvestust, 

ettevõtluskonto arvestab maksud automaatselt. Eestis on pandud rõhku lihtsate e-teenuste 

loomisele, soovitakse, et maksude deklareerimise ja tasumise keskkond oleks mugav. Lisaks 

on kasutusele võetud 2020. aastal hinnangute rakendus, kus igal ettevõtjal on võimalik näha 

enda maksukäitumise hinnangut (maksukuulekuse ja maksuasjade korrasoleku hinnangut). 

Artikkel keskendub ka tuleviku võimalikele lahendustele, et maksukuulekust tõsta. 

Eesmärgiks on hetkel mitte liialt palju maksumuudatusi teha, vaid pigem keskenduda 

olemasolevate lahenduste arendusele. Hinnangute rakenduses plaanitakse edaspidi lisaks 

enda hinnangule kuvada ka teiste ettevõtete hinnanguid ja neid võrrelda. Selle eesmärgiks 

on luua konkurentsieelis neile, kes on maksukuulekad. (Kivi et al. 2021: 35-38) 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et ümbrikupalga maksmise probleem Eestis on aasta-aastalt 

paranenud, kuid see on siiski alles. Maksu- ja Tolliamet on püüdnud luua maksumaksjatele 

lihtsaid lahendusi ja loonud maksukäitumise hinnangute rakenduse, mis peaks ettevõtjatele 

andma signaali probleemkohtadest. Kui hinnangute rakendus saab nähtavaks kõigile, võib 

see olla taas koht, kus ettevõtja loobub osalisest ümbrikupalga maksmisest, sest rakendus 

kuvab teistele, et antud ettevõttes makstakse keskmisest madalamat palka ning ettevõtjal ei 

ole soov enda ettevõtet negatiivsest küljest näidata. 
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2. PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTJATE 

MAKSUKÄITUMINE  

 

2.1  Uuringu metoodika ja osalejate kirjeldus 
 

Lõputöö eesmärk on välja selgitada, millised tegurid mõjutavad maksukuulekust 

põllumajandussektoris. Tulemuseni jõudmiseks on kasutatud kombineeritud 

uurimismeetodit. Kombineeritud uurimismeetodi puhul kasutatakse nii kvantitatiivset kui 

kvalitatiivset uurimismeetodit ja seda selleks, et mõista uuritavat objekti laiemalt (Õunapuu 

2014: 68-70).   

Autor viis läbi küsitluse põllumajandussektoris tegutsevate ettevõtete seas. Küsitlus on 

andmekogumismeetod, millega pöördutakse valimi poole, et lahendada uurimisprobleem 

(Õunapuu 2014: 160-161). Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada ettevõtjate profiil, 

maksukäitumine ning nende arvamus maksustamisest. Küsitlus saadeti ettevõtjatele e-posti 

teel ning see viidi läbi 21.03.2022-04.04.2022. Ettevõtjad valiti välja juhuvalimi alusel 

Äriregistri andmete hulgast. Küsimustik koosnes 22-st küsimusest ning need kõik olid 

vastamiseks kohustuslikud, vastamine oli täiesti anonüümne. Kasutatud oli nii avatud kui 

struktureeritud küsimusi.  Küsitlus viidi läbi Google Docs keskkonnas (vt Lisa 1), vastuseid 

analüüsiti programmi Microsoft Excel abil. 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi sektoris oli ümbrikupalga kahju 2020 aastal 

4 664 100 eurot ning antud sektorist oli ümbrikpalga riskiga ettevõtete osakaal 29,7%. 

Sõltuvalt sektori eripärast on suur ka inimtööjõu kasutus. Lisaks on põllumajandussektoris 

tavaline ka hooajaline müük laatadel ja turgudel, kus võib probleemkohana välja tuua 

sularaha käibe suure hulga ning sellega kaasneva käibe deklareerimata jätmise. Need kaks 

probleemkohta pakuvad töö autorile võimaluse välja selgitada, millest on selline käitumine 

ajendatud, millised tegurid seda mõjutavad ning kuidas nende abil on võimalik ennetustööd 

teha. 
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Valimiks oli 900 põllumajandussektoris tegutsevat ettevõtet, kelle EMTAK kood algas 01-

ga. Autor kasutas süstemaatilist juhuvalimit. Äriregistri andmete hulgast valiti 900 ettevõtet, 

kes olid enda EMTAK koodi märkinud 01 algusega.  

Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on rahvusvaheliselt ühtlustatud 

Euroopa Ühenduse majandustegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) Eesti rahvuslik 

versioon. EMTAK on oma ülesehituselt hierarhiline, jagunedes viieks tasemeks. Neli 

esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, mille loomisel on arvestatud 

Eesti majanduse eripära ning vastavat seadusandlust. (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) 

Põllumajandus asub jagu A all ning jaguneb veel omakorda 01 taime- ja loomakasvatus, 

jahindus ja neid teenindavad tegevusalad; 02 metsamajandus ja metsavarumine; 03 kalapüük 

ja vesiviljelus (Registrite ja Infosüsteemide keskus 2008). Autor otsustas lõputöös uurida 

põllumajandusettevõtteid, kes on EMTAK koodi järgi märkinud oma tegevuseks taime- ja 

loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad, kuna see moodustab 

põllumajandussektorist kõige suurema osa. 

Küsitlus saadeti e-posti teel 900-le põllumajandusettevõttele, kellest vastasid 75. Vastajaid 

oli seega kogumist 8,3%. Madal vastamisaktiivsus annab autorile võimaluse teha järeldusi 

küsitlusele vastanud põllumajandusettevõtjate kohta, kuid täielikku ülevaadet Eesti 

põllumajandusettevõtjate maksukuulekuse kohta antud uuringu raames anda ei ole võimalik.  

Lisaks madalale vastamisaktiivsusele oli uuringu koostamisel probleemiks käibe 

deklareerimata jätmise kohta käivate teadusartiklite leidmine. Antud töös on kajastatud Eesti 

põllumajandusettevõtjate arvamust käibe deklareerimise kohta, kuid teoreetilises osas antud 

teemat käsitletud ei ole. 

Vastajate määratlemiseks küsiti nende vanust, sugu, haridustaset, religiooni, kuna teooria 

osas on välja toodud maksukuulekust mõjutavate teguritena just need (käesolev töö lk 10-

11). Lisaks uuriti maakonda ehk ettevõtte tegevuskohta, kuna see võib anda informatsiooni, 

kas mõni tegevuskoht on madalama maksukuulekusega. 

Kõigepealt keskendub autor just vastajate määratlemisele (vt joonis 1). Vastajatest oli mehi 

48 ja naisi 27, mis tähendab, et 64% vastajatest olid mehed. Siinkohal võib järeldada, et 

põllumajandus valdkonnas tegeleb ettevõtlusega rohkem mehi. Enim vastajaid oli 

vanusegrupis 50-59, kus oli vastavalt 17 meest ja 12 naist, mis teeb kokku 38,7% kõigist 

vastanutest. Suur hulk vastajaid oli ka vanusegrupis 60-69, mis oli 21,3% kõigist vastanutest. 

Vastajaid ei olnud vanusegruppides 18 või noorem ja 18-29.  Märkimisväärseks võib pidada, 

et vanusegrupis 70-79 oli vastajaid 13,3% vastanutest. Selle põhjal võib teha järelduse, et 
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enamik põllumajandussektoris tegutsevatest ettevõtjatest on kõrgemas eas ning noorte seas 

see sektor ettevõtluseks nii atraktiivne ei ole. Seda kinnitab ka Statistikaameti andmebaas, 

mille põhjal nähtub, et 2020. aasta andmetel oli põllumajandusettevõtete juhtideks 8053 

meest ja 3316 naist, seejuures nii naiste ja meeste seas olid enamik juhte vanuses 45+ aastat, 

naiste seas oli kõige rohkem põllumajandusettevõtte juhte vanuses 65+ aastat (PMS448… 

2021). See võib tuleneda ka sellest, et vanem põlvkond on harjunud põllutöödega maast 

madalast ja on sellega jätkanud ka vanemas eas. Noortel võib see kogemus puududa ja võib 

arvata, et ettevõtlusega põllumajandussektoris alustamiseks on vajalikud eelteadmised.  

 

 
Joonis 1. Küsitlusele vastanute sooline jaotus vanusegruppide lõikes. 

Järgnevalt keskendub autor haridustasemele (vt joonis 2). Kõige rohkem vastajaid, koguni 

40% kogumist on kõrgharidusega. Järgnevad kutseharidusega vastajad (29,3%) ning seejärel 

12% vastajatest on keskhariduse ja rakenduskõrgharidusega. Põllumajandusvaldkond on 

küllaltki spetsiifiline ja vajab teadmisi ning nagu nähtub ka vastustest, on enamik neist kas 

kutse, kõrg- või rakenduskõrgharidusega, seda lausa 81% vastanutest. Seda, et 

põllumajandussektoris tegutsemiseks on vaja kogemusi ja teadmisi kinnitab ka vastajate 

vanuseline jaotus. Sealt selgus, et põllumajandussektoris tegutsevad ettevõtjatena pigem 

kõrgemas vanuses inimesed kui noored, kellel on ilmselt elu jooksul kogunenud ka rohkem 

kogemusi ja teadmisi. Statistikaameti andmebaasi andmetest selgub, et 

põllumajandusettevõtete juhtide teadmised on enam kui pooltel tulnud praktilise kogemuse 

kaudu, 16,5% baasväljaõppe ja 32,2% täieliku põllumajandusliku väljaõppega 

(PMS447…2021). 
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Joonis 2. Küsitlusele vastanute jaotus haridustaseme põhjal. 

Vastajatelt uuriti ka nende asukoha või tegevuskoha kohta ning vastajaid oli üle Eesti (vt 

joonis 3). Enim oli vastajaid Harjumaalt 13,3% kogu vastajatest, kuid vaid üks vastaja vähem 

oli Saaremaalt. Järgnesid kohe ka Pärnumaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa ja Tartumaa. 

Pärnumaa oli Eesti Statistikaameti andmetel 2020. aastal kõige rohkemate 

põllumajandusettevõtetega maakond (PMS441…2021). Kõige vähem vastajaid oli Ida-

Virumaalt, kus oli vastajaid vaid üks. Seejuures tuleks aga märkida, et 2020. aasta kõige 

suurema ümbrikupalga riskiga ettevõtted asusid just Ida-Virumaal, Võru-, Valga-, Hiiu- ja 

Põlvamaal (käesolev töö lk 22). Samuti oli vastamisaktiivsus madalam just neis asukohtades. 

Seda võib põhjendada ka sellega, et just Hiiumaal, Ida-Virumaal ning Põlvamaal on 2020. 

aasta andmetel ka ühed vähesemate põllumajandusettevõtetega piirkonnad. Samas on 

Võrumaa üks kõige rohkemate põllumajandusettevõtetega piirkond (Ibid.). 

 

Joonis 3. Küsitlusele vastanute jaotus maakonna põhjal. 
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Maksukuulekuse uurimisel on oluline roll ka religioonil ning leitakse, et usklikud inimesed 

on maksude tasumisel maksukuulekamad, kuna religioonist kinnipidamise eeldab samuti 

reeglitest kinni pidamist (käesolev töö lk 11). Mõnda religiooni pidas omaks 21,3% 

vastajatest, enam levinumaks oli luteriusk. Kaks vastajat jätsid sellele küsimusele vastamata. 

Kokkuvõtlikult selgus, et enamik põllumajandussektoris tegutsevatest ettevõtjatest olid 

mehed, peamiselt vanuses 50-59 aastat. Enamik vastajatest ehk 81% olid kõrg-, kutse- või 

rakenduskõrgharidusega. Ligi 80% vastajatest ei pidanud omaks ühtki religiooni. Vastajate 

seas olid kõige populaarsemad tegevuskohad Harjumaa, Saaremaa, Pärnumaa. Seejuures 

kõige madalama vastamisaktiivsusega asukohtades nagu Ida-Virumaa, Valga- ja Põlvamaa 

on tuvastatud 2020. aastal ka kõige rohkem ümbrikupalga riskiga ettevõtteid. 

Selleks, et selgitada välja eksperdi arvamused ja seisukohad maksukuulekuse kohta 

põllumajandussektoris viidi läbi ekspertintervjuu. Intervjuu eeliseks on selle mitmekülgsus, 

see tähendab, et intervjuud on võimalus vastavalt olukorrale ja vastajale reguleerida 

(Laherand 2008: 177). Intervjuu viidi läbi Maksu- ja Tolliameti eksperdiga, kes vastab 

küsimustele enda vaatenurgast, mitte ei esinda Maksu- ja Tolliameti üldist seisukohta. 

Intervjuuks valmistati ette üldised teemad/küsimused, mida vajadusel täiendati 

lisaküsimustega. Avatud intervjuu eesmärk on oodata vastajalt uut infot ning püütakse 

vähendada ohtu, et küsitleja liigselt ei suunaks teemade käsitlemisel (Lagerspetz 2017: 141-

142). Intervjuu toimus 27.04.2022 e-kirja teel.  

 

 

2.2  Eesti põllumajandusettevõtjate maksukäitumine 

 

Järgnevas peatükis tutvustatakse põllumajandussektorit ning ettevõtjate seas läbiviidud 

küsitluse tulemusi, mille põhjal kirjeldatakse Eesti põllumajandusettevõtete maksukäitumist. 

Põllumajandus on üks traditsioonilisemaid tegevusharusid Eesti majanduses. 

Põllumajandussaadused on toonud toidu meie lauale juba aastatuhandeid. Ka tänapäeval on 

põllumajandus Eestis tähtsal kohal, varustades toiduga nii meid kui ka välisriike ning andes 

tööd paljudele kohalikele elanikele. (Eesti Statistika) Looduslikest tingimustest tulenevalt 

on Eesti põllumajanduse eelisvaldkond pikaajaliste traditsioonidega loomakasvatus. Sellest 

omakorda veisekasvatuses on peamine haru piimakarjakasvatus. Veisekasvatuse kõrval on 
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olulised ka sea-, lamba-, hobuse- ja linnukasvatus. (Maaeluministeerium 2015) Vaatamata 

tehnika arengule on töötajatel põllumajanduses endiselt väga oluline osa ning tulenevalt 

sektori eripärast on põllumajanduses palju sesoonset tööd (Maaeluministeerium 2021: 18). 

Seetõttu võib arvata, et kuna inimtööjõudu kasutatakse jätkuvalt väga palju on oht ka 

suuremaks ümbrikupalga kasutuseks. 

Pärast vastajate määratlemiseks esitatud küsimusi, uuris autor vastajatelt „Kuidas hindate 

oma teadmisi maksustamisest?“. Vastajatel tuli valida 5-punkti skaalal variantide hulgast 

väga heast väga halvani. Kõige rohkem vastati, et teadmisest maksustamisest on head, seda 

vastas 44% vastanutest, populaarsuselt järgnev valik oli, et teadmised on keskmised, seda 

valis 32% vastanutest. Järgnevaks olid variandid väga hea ning siis halb. Keegi vastajatest 

ei leidnud, et nende teadmised oleks väga halvad.  

Järgnevalt püüti leida seoseid haridustaseme ja teadmiste vahel maksustamisest, kuid ühest 

järeldust teha ei ole võimalik (vt joonis 4). Kuigi kõrgharidusega vastajate hulgas oli ka 

kõige rohkem neid, kes pidasid oma teadmisi maksustamisest väga heaks oli ka neid, kes 

neid halvaks pidasid. Samas võib tähendada, et madalama haridustasemega inimesed üldiselt 

oma teadmisi väga heaks ei pidanud, vaid pigem heaks ja keskmiseks. Siinkohal võib teha 

järelduse, et omandatud haridusega ei pruugi kaasneda alati teadmised maksustamisest. 

Haridustase iseenesest võib maksukuulekust mõjutada nii negatiivses kui ka positiivses 

suunas. Seda kinnitab uuring (käesoleva töö lk 11), kust selgus, et omades häid teadmisi 

maksustamisest ja selle eesmärkidest võib see suunata maksukuulekale käitumisele, sest 

mõistetakse, mis maksude tasumine annab. Samas annavad head teadmised võimalused 

mõista ka valitsuse raiskamise võimalusi ja see omakorda võib maksukuulekust vähendada. 

 

Joonis 4. Küsitlusele vastanute haridustase võrdluses vastajate teadmistega maksundusest. 
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Järgmiseks uuris autor „Miks vastajad makse maksavad?“  See oli avatud küsimus ja selle 

analüüsimiseks moodustati koodid. Autoril oli võimalik kasutada 67 analüüsimiseks 

sobilikku vastust. Autor grupeeris tunnused ning mahutas need 6 erineva koodi alla (vt lisa 

2 tabel 4). Tabelist 4 nähtub, et kood „vajalik riigi toimimiseks“ on kõige populaarsem ja 

selle on valinud 28 vastajat, mis teeb 41,8% analüüsiks sobivate vastajate seast. Sellele 

järgneb kood „peab“, mida valis 23 vastajat ehk 34,3%. Antud vastusevariante võib seostada 

survega ühiskonnalt. Autorid Alm ja teised leiavad, et kui inimesed tunnetavad, et makse 

maksavad kõik nende ümber, siis on suurem ka nende maksukuulekus ja soov maksta, sest 

kõik teevad seda (käesoleva töö lk 9).  Lisaks on ühe koodina välja toodud „kohustus, mis 

tuleneb seadusest“, mille on valinud vastajatest 11,9%. 3 vastajat on märkinud, et nad on 

ettevõtjad ja peavad seetõttu maksma. 4 vastajat ehk 5,97% kogumist on märkinud, et 

maksavad kohusetundest või tulevikuks. 1 vastajatest ei maksa hetkel makse. Nii nagu on 

Torgler jaganud maksumaksjad 4 kategooriasse (käesoleva töö lk 9-10), on see selgunud ka 

küsimustele vastajate puhul. Suur osa vastajatest liigitub loomulike maksumaksjate alla, kes 

tasuvad makse, sest selline on kohustus, antud küsimusele olid nad vastanud „peab“. Kõige 

populaarsem vastusevariant, „vajalik riigi toimimiseks“ vastajaid võib pidada sotsiaalsetest 

maksumaksjateks, kes on mõjutatud ühiskonnast. Lisaks võib siinkohal järeldada, et 

küsitlusele vastanud Eesti põllumajandusettevõtjad mõistavad, maksude maksmise 

eesmärke, kuid nad tunnevad sundi, mis võib nende maksukuulekust siiski langetada. 

Maksukuulekuse tõstmiseks tuleb suurendada põllumajandusettevõtjate usaldust valitsuse 

suhtes ning Puviani leiab oma uurimuses, et makse makstakse kõige paremini siis, kui 

maksumaksjaid selleks ei sunnita (käesolev töö lk 19). 

Järgnevalt uuris autor „Milline on Teie arvates praegune maksukoormuse tase?“ Küsimus 

oli struktureeritud vastusevariantidega skaalal 1-5 ehk liiga madal kuni liiga kõrge. Jooniselt 

5 on näha, et keegi vastajatest ei leia, et Eestis oleks maksukoormus väga madal või madal. 

Teised vastusevariandid keskmine, kõrge, liiga kõrge on väga ühtlaselt valituks osutunud, 

vastavalt 24, 25 ja 26 vastajat. Kõige populaarsemaks variandiks osutus siiski, et 

maksukoormus on liiga kõrge. Seda võib põhjendada sellega, et Eesti on üks väiksema 

maksuvabastuste ja –soodustustega riike Euroopa Liidus, mis võib Eesti ettevõtjate seas 

pahameelt tekitada (Maksutrendid … 2021). Seega on mõistetav ka see, miks ettevõtjad 

tunnevad, et maksukoormus on liiga suur. Intervjuu käigus uuriti Maksu- ja Tolliameti 

eksperdi hinnanguid järgnevatele ettevõtjate seisukohtadele: „Alustaval ettevõttel peaksid 

olema maksusoodustused ... näiteks esimesed 4 aastat“, „Alandada eelkõige 
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põllumajanduses makse, hinnates seeläbi maal tegutsevaid ettevõtteid. ASTMELINE 

TULUMAKS“, „Maksude alandamine mingiks perioodiks, ettevõtete tegevusvaldkondi ja 

piirkondi arvestades“. Lisaks küsiti, kas sellised arvamused on Maksu- ja Tolliametini 

jõudnud. Ekspert leiab, et ilmselt tuleks need ettepanekud edastada 

Rahandusministeeriumile, kes seadusemuudatustega tegelevad, sest MTA ise 

maksumäärasid ja maksusoodustusi ei kehtesta, vaid kogub etteantud regulatsioonide pinnalt 

maksutulusid. 

 

 

Joonis 5. Küsitlusele vastanute hinnangud praeguse maksukoormuse taseme kohta. 

Lisaks võrreldi maksukoormusetaseme hinnanguid maksudest kõrvale hoidmisega. 

Analüüsiks sobivaid vastusevariante oli 73. Nagu oli maksukoormuse küsimusele vastajad 

jaotunud üsna võrdselt, on vastajad võrdselt jaotunud ka maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksukoormuse hinnangute võrdluses. Siiski nähtub, et kõige enam on maksudest kõrvale 

hoidnud need, kes pidasid maksukoormust ka väga kõrgeks. Siinkohal saab teha järelduse, 

et kõrge maksumäär suunab mittemaksukuulekale käitumisele. Sellel järeldusele on jõudnud 

ka teised autorid, näiteks Clotfelter (käesoleva töö lk 9) leiab, et mida kõrgem on 

maksumäär, seda väiksem on motivatsioon makse maksta. Lisaks on leidnud Putninš ja 

Sauka (käesoleva töö lk 21), et eestlased osalevad tööjõumaksete pettustes just kõrgete 

maksumäärade tõttu. 
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Joonis 6. Vastanute võrdlus maksukoormusetaseme ja maksudest kõrvale hoidumise põhjal. 

Edasi püüdis autor välja selgitada „Mida saavad põllumajandusettevõtjad maksude 

tasumisest?“ Vastustest oli 72 analüüsiks sobivat vastusevarianti ning autor kodeeris neid 

(lisa 2 tabel 5). Tabelist nähtub, et kõige enam vastati, et maksude tasumisest saadakse 

sotsiaalseid garantiisid, mille alla kuuluvad, avalikud teed, haridus, pension, toetused, 

tervishoid, korrakaitse jpm, see oli grupeeritud koodi alla „Sotsiaalsed garantiid (Haridus, 

sotsiaalkindlustus, teede korrashoid, arstiabi, pension, korrakaitse)“ ning seda vastas 68,1% 

vastanutest. Põllumajandusettevõtjad on ära maininud, et nemad saavad makse tasudes 

põllumajandustoetuse Eesti osasse panustada. 8,3% vastanutest leidis, et maksude 

tasumisega saavutatakse riigi toimimine ja peaaegu 7% vastajatest leidis, et see tagab neile 

rahu ja kindlustunde. Ligi 7% oli ka neid, kes leiavad, et nad ei saa maksude tasumisest 

midagi. Mõned vastajad leidsid, et makse tasudes saavad kohustuse täidetud, 2 vastajat ei 

osanud öelda, mis maksude tasumine neile annab ning 2 vastajat märkisid ära, et nemad 

saavad makse makstes käibemaksu tagasi. Nendest vastusest võib järeldada, et mõningad 

maksumaksjad on rahulolematud ja see võib neid suunata mitte maksukuulekale käitumisele. 

Enamik küsitlusele vastanud põllumajandussektori ettevõtjatest leiab siiski, et maksude 

tasumisest saavad nad vastutasu, kas hüvede või parema enesetunde näol. See on väga 

oluline aspekt maksukuulekuse kujunemisel, sest kui maksumaksjad ei tunne, et nad saavad 

maksude tasumise eest vastutasu võib maksukuulekus langeda, sest nad leiavad, et maksude 

tasumine on ebaproportsionaalne tegevus. Seda kinnitab Hashimzade uuring (käesolev töö 

lk 9). Positiivsena võib välja tuua, et küsitlusele vastanud Eesti põllumajandusettevõtjad 

tunnevad, et maksude tasumine on ka neile kasulik. Selle põhjal võib järeldada, et nende 

käitumine on maksukuulekas, sest nad tunnevad, et saavad maksude tasumisest vastutasu. 
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Lisaks uuriti vastajatelt „Kas Teie ettevõtjana olete kunagi tahtlikult maksudest kõrvale 

hoidnud, makse vältinud? Kui jah, siis mis põhjusel?“ Tegemist oli avatud küsimusega ning 

selle analüüsimiseks kodeeriti vastuseid ning moodustati seitse koodi (vt lisa 2 tabel 6). 

Analüüsimiseks sobilikke vastuseid oli 71. Enamik põllumajandussektori ettevõtjaid 

(67,6%) ei ole kunagi maksudest kõrvale hoidnud, mis oli koodi all „Ei“. Seejuures 25,35% 

vastajatest on seda teinud ning need on kodeeritud mitme koodi alla „Jah, sest alustava 

ettevõtjana on raske“, „Jah, tööjõumaksud on kõrged“, „Jah olen, puuduvad rahalised 

võimalused, tuli ellu jääda“, „Maksuameti tõttu“. Nagu vastustest nähtub on maksudest 

kõrvale hoidumise põhjuseid olnud erinevaid, näiteks alustava ettevõtjana ei jagunud 

vahendeid, tööjõumaksud on liiga kõrged, puudusid võimalused ja tuli optimeerida, et ellu 

jääda, üks vastajatest leidis, et tema on maksudest kõrvale hoidnud ka maksuameti 

saamatuse tõttu. Samas nähtub, et enamik vastanud põllumajandusettevõtjaid ei ole kunagi 

maksudest kõrvale hoidnud, mis on väga positiivne. 

Selleks, et võrrelda haridustaset ja maksudest kõrvale hoidumist jagas autor kõigepealt 

maksudest kõrvalehoidumise küsimusele vastanud kaheks, need kes on maksudest kõrvale 

hoidnud ja kes ei ole. Analüüsiks sobivaid vastuseid oli 72. Jooniselt 7 nähtub, et nende 

inimeste seas, kellel on kõrgharidus on ka enim neid, kes on maksudest kõrvale hoidnud. 

37,9% vastajatest, kellel on kõrgharidus on maksudest kõrvale hoidnud. Madalama 

haridustasemega inimeste seas on maksudest kõrvalehoidmist vähem. Tulemuseni, et 

kõrgem haridustase võib suunata mittemaksukuulekale käitumisele on jõutud ka teistes 

uuringutes. Näiteks Torgler & Schaltegger (käesoleva töö lk 11) on leidnud enda uuringus, 

et kõrgema haridustasemega maksumaksjad mõistavad paremini maksudest kõrvale 

hoidumise viise ja võivad seetõttu olla vähem maksukuulekad. Sarnase järelduse võib teha 

ka antud uuringule vastajate puhul, 
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Joonis 7. Vastanute võrdlus haridustaseme ja maksudest kõrvale hoidumise põhjal. 

Kuna religioonil on maksukuulekuse kujunemisel oma roll ja uuringute tulemused 

kirjeldavad religioosseid inimesi kui rohkem maksukuulekaid on autor vaadelnud vastajaid, 

kes pidasid omaks mõnda religiooni ja nende maksudest kõrvale hoidumist (vt tabel 2). 

Analüüsimiseks sobilikke vastusevariante oli 72. Religiooni on omaks pidanud 16 vastajat 

ning vastustest nähtub, et neist ainult 3 on maksudest kõrvale hoidnud. Seejuures võib teha 

teooriast tuleneva järelduse, et religioossed inimesed järgivad rohkem ka reegleid ning 

võivad olla maksukuulekamad (käesolev töö lk 11), sest 81,25 % religioossetest vastanutest 

ei ole kunagi makse vältinud. 4 vastajat on jätnud vastamata kas religiooni või maksudest 

kõrvale hoidumise küsimusele.  

Tabel 2. Küsitlusele vastajate võrdlus maksudest kõrvalehoidumise ja religiooni põhjal 

  

Pean omaks mõnda 

religiooni 

Ei pea omaks mõnda 

religiooni 

Kõik 

vastanud 

Ei ole maksudest kõrvale hoidnud 81,25% 69,64% 72,20% 

olen maksudest kõrvale hoidnud 18,75% 30,36% 27,78% 

Kokku 100% (16) 100% (56) 100% (72) 

 

Järgnevalt paluti vastata „Kuidas hindate maksudest kõrvale hoidumise raskusastet?“ Antud 

küsimus oli suletud vastusevariantidega ning vastata tuli skaalal 1-5 ehk väga lihtne kuni 

väga raske (vt joonis 8). Enim märgiti, et maksudest kõrvale hoiduda on raske (38,67%), 

sellele järgnevalt 33,3% vastajatest märkis, et see on keskmine. 18,57% pidas seda väga 

raskeks, kuid on ka 6 vastajat, kes pidasid seda lihtsaks ja üks vastaja pidas väga lihtsaks. 

Seega võib järeldada, et maksudest kõrvale hoida on keeruline. Üleüldiselt on võimalik teha 
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järeldus, et küsitlusel osalenud Eesti põllumajandusettevõtjad käituvad pigem 

maksukuulekalt ning hoolimata sellest, et leitakse, et maksukoormuse tase on kõrge, ei 

soovita maksudest kõrvale hoida. Seda kinnitab ka see, et 67,6% vastanutest ei ole kunagi 

maksudest kõrvale hoidnud ning tulemustest võib järeldada, et maksusüsteem on toimiv, sest 

maksudest kõrvalehoidumist ei peeta lihtsaks. See võib tuleneda ka sellest, et Eestis on 

põllumajandusettevõtete arvates üsna tugev kontroll. Seda kinnitab ka vastajate arvamus kui 

neil paluti pakkuda võimalusi maksukuulekuse parandamiseks „meil on Eestis ju kõik 

kontrollitav“ ning „meil on Eestis väga hea kontroll“. Võib arvata, et 

põllumajandusettevõtjad tunnevad, et neid kontrollitakse, mis võib tegelikult viia hoopis 

mitte maksukuuleka käitumisena, sest uuringutes (käesoleva töö lk 13) on tähendatud, et 

vabatahtlikku maksukuulekust on võimalik suurendada usaldusega ja meeldiva suhtumisega 

maksumaksjatesse, mitte pideva sunni ja kontrolliga. 

 

Joonis 8. Vastanute arvamus maksudest kõrvalehoidumise raskusastme kohta. 

Lisaks maksudest kõrvalehoidumise raskusastmele uuriti „Milliseid maksudest kõrvale 

hoidumise viise Te teate?“ Tegemist oli avatud küsimusega ning kokku anti 72 vastust, mida 

oli võimalik analüüsida. Nendest moodustati 11 koodi (vt lisa 2 tabel 7). Kõige rohkem 

vastati ei tea (33,3%). 12.5% vastajatest pakkus välja, et üldse maksmata jättes või vähem 

makstes on võimalik maksudest kõrvale hoiduda ning teised 12,5% vastanutest leidis, et 

sularaha müük ja selle deklareerimata jätmine on hea võimalus maksudest kõrvale hoiduda. 

Lisaks oli ära mainitud ka töötajate deklareerimata jätmine, palga „mustalt maksmine“ ning 

ettevõtlusega mitteseotud kulude kasutamine ettevõtluses, välja olid toodud ka varifirmad, 

raamatupidamise kannetega manipuleerimine, fiktiivsed arved ning 11,1% vastajatest 

märkis ära ümbrikupalga. 6 inimest ei soovinud vastata ning 2 inimest leidsid, et neid 

võimalusi on nii palju, et eraldi kõiki välja ei toonud. Siinkohal nähtub, et 
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põllumajandussektori ettevõtjate enda välja pakutud maksudest kõrvalehoidumise viisidest 

on ühed populaarsemad just sularaha müügi deklareerimata jätmine ning ümbrikupalga 

maksmine, mida on peetud probleemkohtadeks ka põllumajandussektoris.  

Seejärel uuris autor ümbrikupalga ja käibe deklareerimata jätmise kohta. Autor esitas suletud 

küsimuse „Kas olete saanud kunagi ümbrikupalka?“, millele olid antud vastusevariandid, 

koos võimalusega jätta lahtrisse „muu“ oma kommentaar. Antud küsimusele vastasid kõik 

75 vastajat. 2 neist märkisid ära veidi teistsuguse variandi. Üks neist vastas, et tema pole 

juba ammu palka saanud ning teine tõi välja, et on vahetatud kaupa teenuse vastu. Ülejäänud 

73 vastaja vastustest saab järeldada, et 23% vastajatest on saanud ümbrikupalka ning 77% 

vastajatest ei ole kunagi ümbrikupalka saanud. 

Järgmisena uuris autor „Kas Teie tööandjana olete maksnud kunagi oma töötajatele 

ümbrikupalka?“ Tegemist oli suletud küsimusega, kus oli võimalik lahtris „muu“ jätta oma 

kommentaar. Antud küsimusele vastasid kõik 75 vastajat, kaks neist märkisid ära teistsuguse 

vastuse. Üks neist taaskord on vahetanud kaupa teenuse vastu ja teine leidis, et ei ole 

endalegi palka maksnud, rääkimata töötajatest. Vastustest saab taaskord järeldada, et 23% 

vastajatest on oma töötajatele ümbrikupalka maksnud ning 77% ei ole seda teinud. Siinkohal 

võib teha järelduse, et need inimesed, kes on ise saanud ümbrikupalka on seda ka maksnud. 

Ilmselt tuleneb see sellest, et töötajana on see risk võetud, vahele jäämist ja karistamist 

toimunud ei ole ning ettevõtjana on julgetud samuti võtta risk ümbrikupalka maksta. 

Selleks, et selgitada välja kui palju vastajaid on hoidnud kõrvale maksude tasumisest 

ümbrikupalka makstes koostas autor tabeli (vt tabel 3). Antud võrdluse jaoks oli võimalik 

kasutada 71 vastust.  

Tabel 3. Vastanute jaotus ümbrikupalga maksmise, maksudest kõrvale hoidumise põhjal 

  

olen ümbrikupalka 

maksnud 

ei ole ümbrikupalka 

maksnud 

Vastajaid 

kokku 

olen maksudest kõrvale hoidunud 61,10% 38,90% 100% (18) 

ei ole maksudest kõrvale hoidunud 7,55% 92,45% 100% (53) 

Kokku 21,13% 78,87% 100% (71) 

 

Siinkohal võib teha järelduse, et 7,55% vastajatest, kes vastas, et nad ei ole maksudest 

kõrvale hoidunud, on siiski ümbrikupalka maksnud, võib arvata, et nad  ei pea ümbrikupalga 

maksmist maksudest kõrvalehoidumiseks. See võib tuleneda madalast haridustasemest, sest 

teadlased on leidnud, et madala haridustasemega inimesed ei mõista maksudest 
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kõrvalehoidumise võimalusi ja võivad olla seetõttu mitte maksukuulekad (käesolev töö lk 

11) Nad ei pruugi endale teadvustada, et ümbrikupalk on mittemaksukuulekas käitumine. 

Enamik vastajaid, kes on märkinud, et nad on maksudest kõrvale hoidunud, on seda teinud 

just ümbrikupalka makstes (61,1%). Sellest võib järeldada, et üks populaarsemaid viise 

makse vältida on teha seda just tööjõumaksudest kõrvale hoides.  

Autor uuris vastajatelt veel „Kas Teie arvates on teised põllumajandussektori ettevõtjad 

seadusekuulekad maksumaksjad?“ Antud küsimus oli struktureeritud vastusevariantidega, 

kuid vastajatel oli võimalik variant „muu“ juurde jätta oma kommentaar. Enamik (62,7%) 

vastajatest leidsid, et põllumajandussektori ettevõtjad on seadusekuulekad. 8% vastajatest 

arvas siiski vastupidist. Veel 8% vastajatest leidis, et pigem on põllumajandussektori 

ettevõtjad seadusekuulekad ning 21,3% vastajatest ei oska sellele küsimusele vastata.  

Positiivsena võib välja tuua, et enamik Eesti põllumajandussektori ettevõtjad hindavad enda 

konkurente ja teisi põllumajanduses tegutsevaid ettevõtteid seadusekuulekateks. Lisaks 

küsiti vastajatelt nende arvamust põllumajandussektoris ümbrikupalga maksmise kohta, sest 

uuringutest on selgunud, et maksumaksjaid mõjutab neid ümbritsevad inimesed. Küsitletutel 

paluti vastata „Milline on Teie hinnang ümbrikupalga maksmisele põllumajandussektoris?“ 

Tegemist oli suletud küsimusega, kus oli võimalik lisada kommentaar lahtris „ muu“ ning 

seda võimalust ka kasutati. Küsimuse vastuste põhjal koostas autor joonise 9. Vastajaid oli 

sellele küsimusele kokku 74. 55,41% vastajatest leiavad, et põllumajandussektoris 

makstakse ümbrikupalka. Neist enamik siiski leiab, et see toimub vähesel määral. 6,76% 

vastajatest leiab, et ümbrikupalka maksab suur osa põllumajandussektoris tegutsevatest 

ettevõtetest. 22,98% vastajatest ei oska sellele küsimusele vastata. 21,62% leiab, et 

põllumajandussektoris ei maksta ümbrikupalka. 4% vastajatest arvab, et ümbrikupalga 

asemel toimub toote teenuse vastu vahetus. Üks vastajatest on selgitanud „Ei maksta rahas, 

vaid kas siis toodetes või teenuse vastu pakkumises (nagu nt. sõnnik põllule, kündmine).“ 

Kokkuvõtlikult on leidnud enam kui pooled vastajatest, et põllumajandussektoris makstakse 

ümbrikupalka, kuid pigem vähesel määral. Kuna Alm on leidnud oma uuringus, et makse 

makstakse seni, kuni nähakse, et seda teevad teised ka nende ümber (käesolev töö lk 9), siis 

võib olla oht maksukuulekuse languseks. Võrreldes vastajate vastuseid nende arvamuse 

kohta põllumajandussektoris tegutsevate ettevõtjate maksukuulekusest ja ümbrikupalga 

maksmisest, on näha erinevusi. Üle poolte vastajatest leiavad, et põllumajandusettevõtjad on 

maksukuulekad, kuid samas leiavad enam kui pooled vastajatest, et ümbrikupalka 

makstakse. See võib peegeldada ettevõtjate suhtumist, mis näitab, et ümbrikupalga maksmist 



 

38 
 

ei peeta oluliseks maksukuulekuse rikkumiseks ning selline levinud arvamus võib langetada 

maksukuulekust. 

Lisaks ümbrikupalga teemale keskenduti ka müügikäibe deklareerimata jätmisele. Autor 

uuris „Kas olete puutunud kunagi kokku põllumajandussektoris müügikäibe deklareerimata 

jätmisega?“ Tegemist oli suletud küsimusega, millele vastas 72 ettevõtjat. Vastustest selgus, 

et 87,5% vastajatest ei ole sellega kunagi kokku puutunud. Veel uuris autor „Kas Teie 

ettevõte on jätnud deklareerimata müügikäivet?“. Küsimus oli suletud, kuid juurde oli lisatud 

variant „muu“, kuhu oli võimalik oma kommentaar jätta. Antud küsimusele oli 74 vastajat. 

13,5% põllumajandussektori ettevõtjatest on jätnud deklareerimata müügikäivet. Üks neist 

on lisanud juurde „Kui oleme vahetanud kaupa ja teenust, siis oleme arved tegemata jätnud“ 

Suur osa ettevõtjatest ei ole müügikäivet deklareerimata jätnud. Võib järeldada, et vastanud 

põllumajandussektori ettevõtetest ei ole pigem käibe deklareerimata jätmisega kokku 

puutunud ega ise seda deklareerimata jätnud. 

Autor vaatles koos ka ümbrikupalga maksmist, müügikäibe deklareerimata jätmist ning 

maksudest kõrvale hoidumist (vt joonis 10). Kõik, kes vastasid, et nad on maksudest kõrvale 

hoidnud on kuvatud sinises tulbas, need, kes ei ole maksudest kõrvale hoidnud oranžis 

tulbas. Esimesed tulbad näitavad palju maksudest kõrvale hoidjaid on ümbrikupalka 

maksnud ning teised tulbad näitavad mitmed jätnud deklareerimata müügikäivet. Rohkem 

on levinud maksudest kõrvalehoidmise viisidest siiski ümbrikupalk, kuid 11st ümbrikupalga 

maksjast viis on jätnud deklareerimata ka müügikäibe. Siinkohal saab teha järelduse, et need, 

kes on ümbrikupalka maksnud, on jätnud deklareerimata ka müügikäibe. Seega ilmselt need 

kelle maksukuulekus on madalam, on kasutanud mõlemat maksudest kõrvale hoidumise 

viisi. 

 

Joonis 10. Vastanute võrdlus ümbrikupalga maksmise, maksudest kõrvale hoidumise ja 

müügikäibe deklareerimata jätmise põhjal. 
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Lisaks palus autor ettevõtjatel hinnata „Kuidas hindate enda ettevõtte praegust 

majanduslikku seisundit?“ Tegemist oli struktureeritud küsimusega, vastusevariandid olid 

1-5 ehk väga halvast väga heani. Vastanutest enim ehk 46,67% leidis, et nende ettevõtte 

majanduslik seisund on keskmine. 30,67% peab seda heaks ning 5,33% väga heaks. 17,33% 

vastanutest leiab, et nende ettevõtte majanduslik seisund on halb või väga halb. Autor vaatles 

lisaks põhjuseid, miks makse makstakse nende ettevõtjate põhjal, kes pidasid oma 

majanduslikku seisundit halvaks ja väga halvaks. 7 vastajat 13-st vastab, et nad maksavad 

makse seetõttu, et maksuamet nõuab või see on kohustuslik. Üks neist vastas, et ei maksa 

üldse makse ning üks vastaja teeb seda „Bürokraatide armee ülalpidamiseks!“. Neli vastanut 

leidis, et see on nende panus riigile ja loomulik on makse tasuda.  Seega võib järeldada, et 

need vastajad, kes pidasid oma majanduslikku seisundit kehvaks tasuvad makse seetõttu, et 

see on kohustus. See võib tähendada aga seda, et nende maksukuulekus on siiski madalam, 

sest nagu teooria osas on autorid leidnud, ei suurenda sund maksukuulekust (käesolev töö lk 

13). 

Lõpetuseks uuris autor „Kas teie ettevõte julgeks minna tehingusse, teades, et sellega 

kaasneb risk?“ 4 vastanut leidis, et riske peaks korralikult hindama ja see oleneks riski 

suurusest. Ülejäänud 71 vastaja vastuste põhjal saab järeldada, et tehingusse julgeks riski 

korral minna vaid 25,35% ettevõtjatest. Järgnevalt uuris autor, kas riskialtimad on rohkem 

mehed või naised ja kas need, kes julgevad riskida on ka tahtlikult maksudest korvale 

hoidunud (vt joonis 11). Selleks analüüsiks oli sobilikke vastuseid 68. Jooniselt nähtub, et 

need, kes julgevad minna tehingusse, millega kaasneb risk, need inimesed on ka tahtlikult 

maksudest kõrvale hoidunud. Nagu teadlaste uuringutest on selgunud, siis on riskialtimad 

inimesed valmis rohkem ka maksudest kõrvale hoidma ning riskialtimateks on soo poolest 

just meesterahvad, kelle maksukuulekust peetakse naiste omast madalamaks just selle tõttu, 

et mehed julgevad rohkem riskida (käesolev töö lk 10-11).  
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Joonis 11. Küsitlusele vastanute jaotus maksudest kõrvale hoidumise, soo ning 

riskivalmiduse põhjal. 

Lisaks soo, riskivalmiduse ja maksudest kõrvale hoidumise analüüsile vaatles autor ka 

vanuse ja riskivalmiduse seoseid (vt joonis 12). Varasemate autorite uuringutest on 

selgunud, et vanuse kasvades on inimestel suurem materiaalne kindlustatus ning nad on 

valmis rohkem makse tasuma, samas võib kasvada ka hirm tasumata jätmise tagajärgede ees. 

Lisaks on leidnud Tittle, et noored naised ei ole nii maksukuulekad kui vanemad naised. 

(käesoleva töö lk 10) Siinkohal saab järeldada, et nooremad inimesed võivad olla rohkem 

riskima kui vanemad, sest kaotada on rohkem. Sarnasele tulemusele jõuab küsitlusele 

vastanud põllumajandusettevõtjaid analüüsides. Kahjuks ei olnud vastajaid vanuses 18-29, 

kuid vanuses 30-39 ja 40-49 on enamik vastajaid valmis minema tehingusse, kui sellega 

kaasneb risk. Riskivalmidus on veel üsna suur ka vanuses 50-59, kuid järgnevates 

vanuseklassides ei ole enamik vastajaid enam valmis riskima. 
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Joonis 12. Küsitlusele vastanute jaotus vanuse ning riskivalmiduse põhjal. 

Viimasena uuriti, mida arvavad põllumajandussektori ettevõtjad „Kuidas saaks Teie arvates 

parandada maksukuulekust?“ Antud küsimus oli avatud ning selle analüüsimiseks 

moodustati 12 koodi (vt lisa 2 tabel 8). Kokku oli 65 analüüsiks sobivat vastust. Kõige 

rohkem vastati, et tuleks vähendada makse või maksustamine õiglasemaks muuta (32,31%). 

Populaarsuselt järgmine valik oli teha rohkem selgitustööd, näidata, kuhu raha läheb. Üks 

vastajatest on öelnud „Tehagi rohkem selgitust tööd, et mida siis ikka selle rahaga tehakse. 

Väga paljudel on ju tunne, et tema ei saa sellest miskit.“ Inimeste jaoks on oluline mõista, 

mis saab maksurahast. 16,92% vastajatest ei osanud pakkuda, kuidas võiks maksukuulekust 

parandada, kuid 9,23% vastajatest leidis, et Eestis on maksukuulekusega juba hästi võrreldes 

teiste riikidega ja pigem tuleks vaadata, et maksukuulekus ei langeks. Samuti uuriti Maksu- 

ja Tolliametis töötavalt eksperdilt, mida on Maksu- ja Tolliametis siiani tehtud 

maksukuulekuse parandamiseks ning millised on plaanid maksukuulekuse tõstmiseks. 

Ekspert leiab, et on olnud mitmeid vajalikke seadusemuudatusi, Töötamise registrisse 

ametikohtade märkimise kohustus, maksukäitumise hinnangute rakendus. Lisaks leiab ta, et 

rikkumiste tuvastamisel ei määrata alati mineviku pinnalt maksukohustuslasele makse vaid 

nõustatakse olema maksukuulekam. Kui tulevikus maksukäitumine ei parane on võimalik 

kontrollida ka varasemaid perioode. Lisaks on maksukuulekuse parandamiseks töötatud 

välja maksukorralduse seaduse muudatus, millega nähakse alates 1. oktoobrist 2023 ette 

kohustuslik töövõtuahele ning ehitusplatsil viibitud aja kindlaksmääramist ehitussektoris. 

See muudatus tulenes just ümbrikupalga probleemist ehitussektoris. Plaanitakse jätkata ka 
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maksukäitumise hinnangute populariseerimise ning noortele maksuteadmiste edasi andmise 

ja kasvatamisega. (Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht 2022) 

Kokkuvõtlikult saab järeldada, et enamik küsitluses osalenud põllumajandusettevõtetest on 

olnud maksukuulekad. Samas need, kes olid maksudest kõrvale hoidnud põhjendasid seda 

kõrge maksukoormusega ning majanduslike raskustega, seda ka seoses ettevõtte 

alustamisega. Suur osa küsitletutest ei ole ise saanud, ega ka maksnud oma töötajatele 

ümbrikupalka, samas need, kes olid ümbrikupalka saanud olid valmis seda maksma ka oma 

töötajatele. Analüüsi tulemusena selgus, et mitmed ettevõtjad ei pea ümbrikupalga maksmist 

mittemaksukuulekaks käitumiseks. 

 

 

2.3  Järeldused ja ettepanekud  

 

Ettepanekute tegemiseks viidi läbi küsitlus, mis aitaks mõista põllumajandussektori 

ettevõtete profiili ja maksukäitumist. Küsitluse tulemusena selgus, et põllumajandussektori 

ettevõtted on enamuses maksukuulekad ja mõistavad maksude tasumise eesmärke. Need, 

keda võib pidada mittemaksukuulekaks on seda peamiselt just keerulise olukorra tõttu 

alustava ettevõtjana, kõrgete tööjõumaksude või hoopis rahaliste vahendite puudumise tõttu. 

Selleks, et sisustada küsitluse tulemusi viidi läbi intervjuu Maksu- ja Tolliametis töötava 

eksperdiga. 

Analüüsides küsitluse ja intervjuu tulemusi ning seostades neid töö teoreetilise osaga teeb 

autor ettepanekud maksukuulekuse parandamiseks põllumajandusettevõtjate seas. 

Ettepanekud suunatakse Maksu- ja Tolliametile. 

Maksu- ja Tolliamet on maksukuulekuse parandamiseks Eestis astunud mitmeid samme. 

Näiteks leiab ekspert, et on olnud mitmeid seadusemuudatusi, mis on olukorda parandanud, 

näiteks 2014. aastal kehtima hakanud käibemaksuseadusemuudatus, mille kohaselt tekkis 

maksukohustuslastel kohustus esitada lisaks käibedeklaratsiooni andmetele ka andmed üle 

1000 euroste tehingute kohta tehingupartneritega. Juba vahetult enne seadusemuudatuse 

rakendamist täheldati umbes 100 miljoni euro võrra käibemaksulaekumise kasvu ning selles 

osas  jätkus maksukuulekuse kasv ka pärast seadusemuudatuse jõustumist. Lisaks peab 

ekspert oluliseks Töötamise registris ametikohtade märkimise kohustust, mis tegi MTA 
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jaoks riskianalüüsi lihtsamaks ja selgitas välja isikud, kellega oleks vajalik läbi viia 

kontrollitoimingud. Hea maksukuulekuse kujunemisele aitab kindlasti kaasa hinnangute 

rakendus, mille käigus on ettevõtjal võimalus esinevaid riske näha ning neid parandada. Veel 

võib maksukuulekust positiivselt mõjutada see kui maksurikkumist avastades Maksu- ja 

Tolliamet kõigepealt nõustab ja annab võimaluse edaspidiseks käitumise parandamiseks, 

mitte ei määra kohe karistust. Samas nähes, et maksukäitumine ei parane, on Maksu- ja 

Tolliametil võimalik isikut tagantjärele kontrolli suunata. Selleks, et maksukuulekust veelgi 

tõsta plaanitakse jagada maksuteadmisi noortele ning populariseerida maksukäitumise 

hinnangute rakendust. Lisaks plaanitakse alates 2023. aasta oktoobrist ehitusplatsidel 

elektroonilise registreerimissüsteemi kasutusele võtmist, et näha, kes ehitusplatsil viibivad 

ja vajadusel nende töötajatega tegeleda, sellega loodetakse vähendada ehitussektoris 

ümbrikupalga probleemi (Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht 2022) 

Küsitlusele vastanud pakkusid maksukuulekuse parandamise võimalustena välja maksude 

vähendamise ja maksustamise õiglasemaks muutmise, suurema selgitustöö tegemise ning 

kontrollide suurendamise. 

Nii küsitlusele vastanud põllumajandusettevõtjad kui ma Maksu- ja Tolliameti ekspert 

leiavad, et teadlikkuse tõstmine võib maksukuulekust positiivselt mõjutada ning esimese 

ettepanekuna toob autor välja järjepideva teavitustöö tegemise erinevate 

vanusegruppide seas, oluline on selgitada maksude tasumise eesmärke ja 

kasutusotstarvet, et keegi ei tunneks ebaõiglust. Küsitluse vastustest selgub samuti, et 

ettevõtjad ei pea oma teadmisi maksustamisest kõige tugevamateks ja ka seetõttu võivad olla 

suunatud mitte maksukuulekale käitumisele. Võimalik, et andes maksumaksjatele 

informatsiooni, suureneks usaldus ka valitsuse, avaliku sektori asutuste ja ka maksuhalduri 

suhtes, sest maksumaksjad näevad, et probleemidega tegeletakse ja teadlikkuse 

suurendamisega püütakse suunata ka teisi maksukuulekale käitumisele. 

Küsitluse vastusest on selgunud, et põllumajandusettevõtetes esineb ümbrikupalga maksmist 

ja maksudest kõrvale hoidumise viisidest on just see kõige populaarsem. Selgus küll, et suur 

osa ettevõtjatest ei ole ümbrikupalka maksnud, kuid probleemina on ümbrikupalga 

maksmine siiski olemas. Intervjuust selgus, et Töötamise registris on ametinimetuste 

märkimise kohustus, et oleks võimalik ametikohtade põhiselt riske näha ja kontrolliobjekte 

valida. See võib olla üheks meetmeks ümbrikupalgariskiga ettevõtete tuvastamisel ning 

seeläbi maksukuulekuse suurendamisel. Seejuures tuleb silmas pidada teoorias selgunud 
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seisukohta, et kontroll võib maksukuulekust hoopis langetada. Samas on intervjueeritav 

välja toonud, et Maksu- ja Tolliamet püüab maksumaksjaid pigem nõustada, mitte karistada. 

Teise ettepanekuna toob autor välja nõustava ja meeldiva suhtluse loomine 

maksumaksjaga, et suunata maksumaksjaid vabatahtlikult maksukuulekusele.  

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et nii ekspert Maksu- ja Tolliametist kui ka 

põllumajandusettevõtjad leiavad, et ümbrikupalga maksmise probleem on olemas ning 

sellega tuleb tegeleda eelkõige läbi teadlikkuse tõstmise ja lugupidava suhtumisega 

maksumaksjatesse, et suunata neid vabatahtlikult maksukuulekusele. 
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KOKKUVÕTE 

 

Maksude kogumise eesmärk on riigieelarve täitmine, kuid üha enam püütakse maksude 

kehtestamisega muuta maksumaksjate käitumist ja neid seeläbi mõjutada. Seejuures ei saa 

unustada, et kui kodanikud ei soovi panustada maksude tasumisse, siis langeb ka maksutulu 

ning keerukam on pakkuda heal tasemel avalikke teenuseid, seega iga riigi huvi peaks olema 

võimalikult kõrge maksukuulekuse saavutamine. Seejuures on oluline, et maksumaksjad 

käituksid maksukuulekalt, ega hoiaks maksudest kõrvale. Põllumajandussektoris jääb iga 

aastaselt laekumata hulk maksutulu ning seetõttu on oluline välja selgitada, milles see 

tuleneb ning kuidas maksukäitumist parandada. 

Lõputöö teema on aktuaalne, kuna Maksu- ja Tolliameti visioon on teha Eestist kõige 

kõrgema vabatahtliku maksukuulekusega riik ning seejuures vähendada ümbrikupalga 

maksmist ja luua võrdsem konkurents. 

Lõputöö uudsus tuleneb sellest, et autorile teadaolevalt ei ole varasemalt uuritud 

põllumajandussektori maksukuulekust ning moodustades olulise osa maksude tasujatest on 

oluline antud sektorit uurida. 

Lõputöö uurimisprobleemina oli püstitatud küsimus: Miks otsustavad ettevõtjad maksta 

ümbrikupalka või jätta deklareerimata käibe ja milline on Eesti põllumajandussektori 

maksukuulekuse olukord praegu? 

Lõputöö eesmärk oli välja selgitada, millised tegurid mõjutavad maksukuulekust  

põllumajandussektoris. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet. 

Esimene uurimisülesanne oli anda ülevaade maksukuulekuse olemusest. Maksukuulekuseks 

peetakse maksumaksja vabatahtliku soovi makse maksta ja maksuseadusi järgida. 

Maksukuulekus on jagatud nii vabatahtlikuks kui ka sunniviisiliseks, kus viimase puhul 

sekkub palju maksuhaldur. Maksukuulekust mõjutavateks teguriteks peetakse 

maksukoormuse taset, avalike teenuste olemasolu, hirmu vahele jäämise või karistamise ees, 

sotsiaalseid norme ning vähetõenäoliste juhtumite liigset kaalumist. Lisaks ka religiooni, 

haridustaset, sugu, vanust jpm. Maksukuulekuse puhul mängib olulist rolli usaldus valitsusse 

ja avaliku sektori organisatsioonidesse. Maksukuulekuse tõstmisel on oluliseks 
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maksuhalduri ja maksumaksja suhtumine, sest meeldiv suhtlus ja usaldus suunab 

maksumaksjaid vabatahtlikule maksukuulekusele. 

Teiseks ülesandeks oli analüüsida maksukäitumist Eesti põllumajandussektoris kaasates 

ekspertide hinnanguid. Selleks viidi läbi küsitlus. Analüüsi põhjal selgus, et küsitluses 

osalenud põllumajandusettevõtjad on maksukuulekad ning mõistavad maksude tasumise 

eesmärke. Suur osa põllumajandus ettevõtetest ei ole maksnud kunagi ümbrikupalka ega 

jätnud müügikäivet deklareerimata. Peamiseks põhjuseks, miks maksukuulekus langeb on 

ettevõtete majanduslikud raskused. Oluliseks mõjutajaks maksukuulekuse kujunemisel on 

avaliku sektori asutuste tegevus ja maksuhalduri suhtumine. Ümbrikupalga maksmisele 

keskendudes selgus, et need, kes on ise ümbrikupalka saanud on valmis seda maksma ka 

oma töötajatele. Seega saab väita, et ümbritsevate inimeste ja ühiskonna mõjutused 

maksukäitumise kujunemisel on tugevad. 

Kolmas uurimisülesanne oli selgitada analüüsi tulemusi ja pakkuda võimalusi 

maksukuulekuse parandamiseks põllumajandussektoris. Selleks, et küsitluse tulemusi 

paremini analüüsida ja mõista viidi läbi intervjuu Maksu- ja Tolliameti eksperdiga. 

Analüüsides nii teooria, küsitluse kui ka intervjuu materjali tegi autor kaks ettepanekut 

maksukuulekuse parandamiseks. Esmalt keskenduda teavitustöö tegemisele erinevates 

vanusegruppides, et teadlikus oleks suurem ja sihtgrupp ei oleks vaid noored. Teiseks 

keskenduda maksumaksjatega suhtlusel just nõustamisele ja usaldusele, mitte karistamisele, 

nii on võimalik maksumaksjaid vabatahtlikult maksukuulekusele suunata. 

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja maksukuulekust mõjutavad tegurid 

põllumajandussektoris ning autori arvates sai antud eesmärk sai täidetud. Küsitlusele 

vastajate hulk oli väike, et teha üldisi järeldusi kogu põllumajandussektori ettevõtjate kohta, 

kuid küsitlusele vastanute ettevõtjate arvamuse, läbitöötatud uuringute ning intervjuu põhjal 

võib öelda, et peamiselt mõjutavad maksukuulekust usaldus riigi ja valitsuse suhtes, teiste 

maksumaksjate käitumine kui ka maksuhalduri suhtumine maksumaksjasse ning lisaks veel 

mitmeid tegureid. 
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Lisa 1. Küsitlusankeet 
 

Lugupeetud küsimustikule vastaja 

Mina olen Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala magistrant Grete 

Rüütli. Koostan magistritööd teemal “Maksukuulekus põllumajandussektoris”. Töö eesmärk 

on välja selgitada, millised tegurid mõjutavad maksukuulekuse kujunemist 

põllumajandussektoris ning kuidas on võimalik maksukuulekust põllumajandussektoris 

parandada. Alljärgnevale küsimustikule vastates aitate kaasa uurimistöö koostamiseks 

vajaliku info kogumisel Eesti põllumajandussektori ettevõtjate maksukuulekuse 

kaardistamisele. Ma olen väga tänulik, kui leiate aega enda poolse panuse andmiseks. Kõik 

projekti käigus kogutavad andmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena, ühtegi isikustatud 

näitajat ega absoluutarvu (mille järgi võiks ettevõtte ära tunda) ei avalikustata. 

Orienteeruvalt kulub küsimustiku vastamiseks 7 minutit.  

Küsimuste või probleemide korral võtke ühendust: 

Grete Rüütli, greteryytli@gmail.com 

 

Tänan Teid, et leiate aega vastamiseks! 

1. Sugu  

 Naine  

 Mees  

 

2. Vanus  

 18 või noorem  

 18-29  

 30-39  

 40-49  

 50-59  

 60-69  

 70 või vanem  

 

3. Haridustase  

 Põhiharidus  

 Keskharidus  

 Kutseharidus  

 Kõrgharidus  

 Rakenduskõrgharidus  

 Muu  

 

4. Maakond  

 Harjumaa  

 Tartumaa  

 Raplamaa  

 Viljandimaa  

 Pärnumaa  

 Võrumaa  

mailto:greteryytli@gmail.com
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 Valgamaa  

 Põlvamaa  

 Jõgevamaa  

 Lääne-virumaa  

 Ida-Virumaa  

 Läänemaa  

 Järvamaa  

 Saaremaa  

 Hiiumaa  

 

5. Kas peate omaks mõnda religiooni (usku)?  

 Jah, luterlus 

 Jah, õigeusk 

 Jah, katoliiklus 

 Jah, baptism 

 Jah, jehhoova tunnistajad 

 Jah, nelipühilus 

 Jah, vanausulised  

 Ei  

 Muu  

 

6. Kuidas hindate oma teadmisi maksustamisest?  

1- Väga halb 5- Väga hea 

 

7. Miks Te maksate makse?  

 

8. Milline on Teie arvates praegune maksukoormuse tase?  

1- Liiga madal 5- Liiga kõrge 

 

9. Mida saate Teie maksude tasumisest?  

 

10. Kui maksude tasumine oleks vabatahtlik, kas Te jätaksite maksud tasumata? 

 Ei, tasuksin maksud ka vabatahtlikult 

 Ei, kuid tasuksin vähem 

 Jah, jätaksin maksud tasumata 

 Muu 

 

11. Kas Teie arvates on teised põllumajandussektori ettevõtjad seadusekuulekad 

maksumaksjad? 

 Jah 

 Ei 

 Muu 

 

12. Kas Teie ettevõtjana olete kunagi tahtlikult maksudest kõrvale hoidunud, makse 

vältinud? Kui jah, siis mis põhjusel?  

 

13. Kuidas hindate maksudest kõrvale hoidumise ja vältimise raskusastet?  

1- väga lihtne 5-väga raske 
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14. Milliseid maksudest kõrvale hoidumise ja -vältimise viise Te teate?  

 

15. Kuidas saaks Teie arvates parandada maksukuulekust?  

 

16. Kas Te olete saanud kunagi ümbrikupalka?  

 Jah  

 Ei  

 Muu 

 

17. Kas Teie tööandjana olete maksnud kunagi oma töötajatele ümbrikupalka?  

 Jah  

 Ei  

 Muu 

 

18. Milline on Teie üldine hinnang ümbrikupalga maksmisele põllumajandussektoris?  

 Põllumajandussektoris ei maksta ümbrikupalka  

 Põllumajandussektoris makstakse ümbrikupalka, kuid vähesel määral  

 Suur osa põllumajandussektoris tegutsevatest ettevõtetest maksab ümbrikupalka 

 Muu 

 

19. Kas olete puutunud kunagi kokku põllumajandussektoris müügikäibe 

deklareerimata jätmisega? 

 

20. Kas Teie ettevõte on jätnud deklareerimata müügikäivet? 

 Jah 

 Ei 

 Muu 

 

21. Kuidas hindate enda ja oma ettevõtte praegust majanduslikku seisundit?  

1- väga halb 5-väga hea 

 

22. Kas Teie ettevõte julgeks minna tehingusse, teades, et sellega kaasneb risk?  

 Jah  

 Ei  

 Muu 
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Lisa 2. Küsimuste kodeerimise tabelid 
 

Tabel 4.  Küsitluse tulemused kodeeritud kujul 

Miks te maksate makse? 
Tunnuste 

esinemissagedus 

Osakaal 

koguvastustest 

Vajalik riigi toimimiseks 28 41,80% 

Selleks, et riik saaks toimida 11  
ühiskondliku kokkuleppe alusel  3  
Et riigilt toetusi saada (koolid, maanteed, sotsiaalkindlustus, 

haigused, traumad, korrakaitse) 4  
Panustan oma riigi toimimisse ja arengusse 7  
Et saada raha riigikassasse 1  
sotsiaal- ja kindlustusvaldkond vajab 1  
Riik ilma maksudeta ei ole jätkusuutlik 1  
Kohustus, mis tuleneb seadusest 8 11,90% 

Sest kord näeb nii ette. 1  
Maksan makse vastavalt seadusele. 1  
Riiklik sund 1  
Seadusega paika pandud kohustus 3  
Olen käibemaksukohuslane 1  
Olen seadusekuulekas 1  
Peab 23 34,30% 

See on kohustuslik 8  
Peab 7  
Möödapääsmatu 1  
on vaja maksta 1  
Maksuamet nõuab, sellepärast maksan. 2  
Makse tuleb maksta!  Kui makse ei maksa siis tuleb kõik 

bumerangina tagasi. 1  
Pole ju valikut 1  
bürokraatide armee ülalpidamiseks 1  
 lihtsam on makse maksta ,kui mitte 1  
Ettevõtja 3 4,48% 

tegelen ettevõtlusega 2  
Maksekuulekas ettevõte 1  
Kohusetundest ja tulevikuks 4 5,97% 

teenitud tulu pealt pean loomulikuks  maksude maksmist 1  
Kohusetundest 1  
Vajalik tulevikuks 1  
Kasulik on makse maksta. 1  
Ei maksa hetkel makse 1 1,50% 

 

  



 

58 
 

 

Tabel 5. Küsitluse vastused kodeeritud kujul 

Mida saate Teie maksude tasumisest? 
Tunnuste 

esinemissagedus 

Osakaal 

koguvastustest 

Sotsiaalsed garantiid (Haridus, sotsiaalkindlustus, teede 

korrashoid, arstiabi, pension, korrakaitse) 49 68,10% 

Sotsiaalsed garantiid ja riigi teenused 31  
Teede korrashoid 2  
haigekassa 5  
Nadivõitu avaliku teenuse ja põllumajandustoetuste Eesti osa. 1  
Väiksema töötasu, tasuta arstiabi 1  
Vist peale hea enesetunde mitte midagi. Veidi ka 

haigusrahasid.  1  
Toetusi 3  
pensioni 5  
Rahu 5 6,94% 

Rahu 2  
Puhta südametunnistuse 1  
kindlustunde 2  
Ei saa midagi 5 6,94% 

kasu küll ei saa, puhas kahju 2  
Mitte midagi 2  
See on kohustus, ei saa midagi 1  
Riigi toimimise 6 8,30% 

Hoian ettevõtte head mainet ja nuuman riiki. 1  
Parema elu omas riigis. 1  
Riigi toimimise 3  
Et riik minuga arvestab 1  
Kohustuse täidetud 3 4,17% 

ei taha olla võlglane 1  
Kohustuse täita. Korrektne käitumine. 1  
Kohustus täidetud 1  
Saan käibemaksu tagasi 2 2,78% 

Enamlaekunud käibemaksu eest saan maamaksu tasutud ja ka 

sots ning tulumaksu 1  
Käibemaksu saan tagasi. 1  
Ei tea 2 2,78% 
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Tabel 6. Küsitluse vastused kodeeritud kujul 

Kas Teie ettevõtjana olete kunagi tahtlikult maksudest 

kõrvale hoidunud, makse vältinud? Kui jah, siis mis põhjusel? 

Tunnuste 

esinemissagedus 

Osakaal 

koguvastustest 

Ei 48 67,60% 

Ei ole võimalik kõrvale hoida 3 4,23% 

Ma olen maksnud niipalju kui vaja on olnud 2 2,82% 

olen maksnud niipalju kui on vaja olnud 1  
olen maksnud, mis on nõutud 1  
Jah, sest alustava ettevõtjana on raske 2 2,82% 

Jah, alustava ettevõtjana on raske raha leida. 1  
Alustavale ettevõttele on maksude täies mahus tasumine arengut pärssiv 1  
Jah, tööjõumaksud on kõrged 4 5,63% 

abitööjõu kasutamisel teatud töödel ei tule otsotsaga välja 1  
Kusagil ühe aasta jooksul tasusime vähesel määral "ümbrikupalka" 1  
Jah, endale palka ei maksa 1  
Jah, kuna FIE maksud olid väga kõrged 1  
Jah olen, puuduvad rahalised võimalused, tuli ellu jääda 11 15,50% 

Jah. Muidu oleks pankrott 2  
Jah. Vahest lihtsalt tuleb optimeerida, et ellu jääda. 3  
Rahaliste vahendite puuduse tõttu 1  
Jah, on hetki, kus pole lihtsalt teist võimalust, valik kas loomale söök 

või maksud siis kindlasti esimene... 1  
mõni must müük aitab elus püsida 1  
Olen. Mitte piisavad rahalised võimalused 1  
paaril ikaldus-aastal ei saanud otsi kokku 1  
Tahtlikult mitte, aga turu olukorrast sõltuvalt küll 1  
Maksuameti tõttu 1 1,41% 

Üks kord on kahtlane olnud, maksuameti saamatuse tõttu 1  
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Tabel 7. Küsitluse vastused kodeeritud kujul 

Milliseid maksudest kõrvale hoidumise ja -vältimise viise 

Te teate? 

Tunnuste 

esinemissagedus 

Osakaal 

koguvastustest 

Töötajate registreerimata jätmine,  palga mustalt maksmine 4 5,56% 

"must tööjõud" 1  
Töötajate registreerimata jätmine 2  
palga varjamine 1  
Sularaha müük, käest-kätte müük ja nende deklareerimata 

jätmine 9 12,50% 

arveldamine sularahas ja selle osa deklareerimata jätmine 2  
Sularaha tehingud 4  
käest-kätte müük 1  
kauba müük eraisikutele sularahas 1  
müügi deklareerimata jätmine 1  
Maksmata jätmine/vähem maksmine 9 12,50% 

Mitte maksta 3  
Käibemaksu mitte maksmine. 2  
Tulumaksu ja käibemaksu vähem maksmine 1  
Kui oled pätt, siis ei maksa.  1  
Maksude optimeerimine või deklareerimata jätmine. 1  
Käibemaksuga manipuleerimine 1  
Ettevõtlusega mitte seotud kulude kasutamine ettevõtluses.  4 5,56% 

Isiklike kulutuste tasumine ettevõtte kaudu 1  
elu lihtsustavate seadmete ost firmale, aga mõnikord on vaieldav, 

mis otstarbel kasutatakse 1  
Ettevõtlusega mitte seotud kulude kasutamine ettevõtluses.  2  
Varifirmad 2 2,78% 

Raamatupidamise kannetega manipuleerimine 1 1,38% 

Ümbrikupalk 8 11,10% 

fiktiivsed arved 3 4,17% 

Neid on palju, eraldi välja toodud ei ole 2 2,78% 

Ei soovi vastata, kommenteerida 6 8,33% 

Ei tea 24 33,30% 
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Tabel 8. Küsitluse vastused kodeeritud kujul 

Kuidas saaks Teie arvates parandada 

maksukuulekust? 

Tunnuste 

esinemissagedus 

Osakaal 

koguvastustest 

Vähendada makse, maksustamine tuleb õiglasemaks 

muuta 21 32,31% 

Vähendada makse 8  
Vähendada väikeettevõtja maksukoormust 1  
Tööjõu maksude vähendamisega 1  
Mida väiksemad maksud, seda ausamalt makstakse.  1  
Maksud peavad olema mõistliku suurusega 2  
Maksud õiglasemaks ja läbipaistvamaks 2  
Makse tuleks alandada või midagi võiks riik ka omaltpoolt 

teha, näiteks turu otsimine ja kontroll, et tootja saaks õiglast 

hinda, peaks olema toodangule määratud miinimumhind. 1  
Alandada maksumäärasid, suurendada hüvesid kui oled 

maksukuulekas 1  
Maksude alandamine mingiks perioodiks, ettevõtete 

tegevusvaldkondi ja piirkondi arvestades  1  
Alustaval ettevõttel peaksid olema maksusoodustused ... 

näiteks esimesed 4 aastat 1  
Makse peaks ka maksma firmad, mitte ainult eraisikud. 

tulumaks 1  
Regionaalpoliitika, maal kallim elu, ääremaal peaks olema 

madalamad maksud 1  
Teha rohkem selgitustööd, näidata, kuhu raha läheb 15 23,10% 

Teadlikkuse tõstmisega 5  
Rohkem infot 3  
Tehagi rohkem selgitust tööd, et mida siis ikka selle rahaga 

tehakse. Väga paljudel on ju tunne, et tema ei saa sellest 

miskit. 1  
parema haritusega.(et oldaks teadlik ,et raha ei tule seina 

seest.) 1  
Maksu kogumise eesmärk peab olema selgesti sõnastatud ja 

selgus selles, milleks kogutud maksu kasutatakse. 2  
maksu koolitused 1  
Maksude ja eelarvete suurem avalikustamine 1  
Kui avaliku sektori töö eesmärgid oleks välja öeldud 1  
Tuleks kontrollida 3 4,62% 

Ristkontroll 1  
hirmuga 1  
maksuameti terav silm 1  
Sularahaga arvelduste vähendamine 2 3,10% 

Sularahakäibe vähendamine 1  
Lühiajalise tööloaga töötajatele tasuta arveldusarve avamine, 

ei peaks sularahaga toimetama 1  
Tuleks teha astmeline tulumaks 2 3,10% 

Tehke maksud astmeliseks. 1  
Alandada eelkõige põllumajanduses makse, hinnates seeläbi 

maal tegutsevaid ettevõtteid. ASTMELINE TULUMAKS 1  
Meil on maksukuulekusega juba hästi 6 9,23% 

Usun, et selleks on juba täna piisavalt tehtud 1  
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See on meil niigi hea, kui teiste riikidega võrrelda. Pigem 

peaks jälgima, et maksukuulekus ei langeks. 1  
Meil on väga hea kontroll Eestis.  1  
Väiksemad firmad on kuulekad 1  
Eesti põllumajandusettevõtja on väga maksukuulekas. 1  
Ega vist ei saakski, kõik on ju kontrollitav. 1  
Ei tea 11 16,92% 

ettevõtluse efektiivsuse tõstmisega, et peale maksude 

maksmist jääks ettevõttele ka kasumit 1 1,54% 

Ettevõtte peaksid olema ausad ja vastutustundlikud, mitte 

varjama tegelikke tulusid 1 1,54% 

Muuta tulude deklareerimine ja maksude maksmine 

järjest lihtsamaks.  1 1,54% 

bürokraatide armeed ja muidusööjaid mitte toetades 1 1,54% 

Minu jaoks on vastuvõetamatu riigi rahadega 

ümberkäimine ja see tekitab tunde, kus ei tahaks mitte 

pennigi makse maksta (Repinski, pommide ost jne) 1 1,54% 
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Lisa 3. Intervjuu Maksu- ja Tolliameti eksperdiga 
 

Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht 

E-kirja teel, 27.04.2022. 

1. Maksukuulekuse parandamise ja ühtlasi Euroopa kõrgeima vabatahtliku 

maksukuulekusega riigiks püüdlemise poole on mitmeid samme astutud. Millised on 

meetmed, mida siiani on Maksu- ja Tolliamet kasutatud, et maksukuulekust tõsta 

ning kuidas on need mõju avaldanud? 

Peamiselt on maksukuulekuse tagamisel järelevalve osas abiks olnud mitmed 

seadusesemuudatused maksustamise aluseks olevate andmete kogumiseks. Välja 

võib tuua 2014.a kehtima hakanud KMS muudatuse, mille kohaselt tekkis 

maksukohustuslastel kohustus esitada lisaks käibedeklaratsiooni andmetele ka 

andmed üle 1000 euroste tehingute kohta tehingupartneritega. Juba vahetult enne 

seadusemuudatuse rakendamist täheldati ca 100 miljoni euro võrra käibemaksu 

laekumise kasvu. Hea maksukuulekus just käibemaksu teemas jätkus ka peale 

seadusemuudatust. Arvestades, et MTAle peaks olema esitatud suur osa äriühingute 

vahelisi tehingud detailselt, siis maksukohustuslased ei julge enam esitada 

„suvaliste“ andmetega suuremahulisi käibedeklaratsioone, see hakkab kohe silma 

kui märgitud tehingupartnerid neid tehinguid ei kinnita. 

Lisaks tooksin välja Töötamise registrisse ametikohtade märkimise kohustuse ning 

kütuse käitlemisel aruandluskohustuse suurendamise muudatused, mis ka 

korrastasid puudutud isikute maksukäitumist üldiselt ja on MTA jaoks teinud 

lihtsamaks riskianalüüsi ning skoobi seadmise, kelle osas on vajalikud 

kontrollitoimingud või mitte.  

Lisaks on maksukuulekuse kasvatamisel minu hinnangul kasu ka sellest, et Auditi 

osakonnas rikkumiste tuvastamisel ei määrata alati mineviku pinnalt 

maksukohustuslastele makse juurde, vaid nõustatakse neid tulevikus 

maksukuulekamalt käituma. Kui tulevikus nad soovitud maksukäitumist ei näita, 

saab isiku alati ka minevikuperioodide osas kontrollimisele võtta. 

Samuti on abiks maksukuulekuse kasvatamisel Maksukäitumise hinnangute 

rakendus, kuid selle osas ma mõju numbreid välja tuua ei oska. Samas kui 

maksukohustuslasel on võimalik rakenduses näha riske, mida MTA tema osas näeb 

ja need ise korda teha, siis see on ka hea võimalus vabatahtlikult oma 

maksukuulekust parandada. 

2. Millised meetmed on plaanis Maksu- ja Tolliametil veel kasutusele võtta 

maksukuulekuse parandamiseks? 

Kuna ümbrikupalga probleem on üks suurimaid just ehituse  sektoris, siis MTA 

initsiatiivil töötati välja maksukorralduse seaduse muudatus, millega nähakse alates 

1. oktoobrist 2023 ette kohustuslik töövõtuahela ning ehitusplatsil viibitud aja 

kindlaksmääramine ehitussektoris. Sisuliselt tähendab see ehitusplatsil 

elektroonilise registreerimissüsteemi sisseseadmise kohustust ning ehitussektoris nn 

töötaja kaardi kasutuselevõtmist. Muudatuse alusel on ehitusettevõtjatel kohustus 

kindlaks teha ja fikseerida elektroonselt ehitusplatsil viibijad ja seega ei saa seal 

viibida mh Töötamise registris mitteviibivad isikud ning kui nad seal ka viibivad, on 

MTAl ülevaade, milliste tööandjatega fokusseeritumalt tegeleda. 

Jätkame muidugi Maksukäitumise hinnangute populariseerimist, et vabatahtlikult ja 

MTA sekkumist vajamata saaksid maksukohustuslased oma maksuasjad korda. 

Samuti jätkame maksutahte kasvatamist läbi noortele maksuasjadest rääkimise, et 
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võimalikult varakult oleks tulevastel täiskasvanutel teadmised maksudest ja 

maksukuulekusest. 

3. Mis mõjutab Maksu- ja Tolliameti arvates maksukäitumist enim, millised tegurid 

võivad muuta maksulaekumise madalamaks? 

Elanike maksukäitumist mõjutavad mitmed aspektid: 

 teadmised ja hoiakud (arusaam riigieelarve täitmisest ning kulutamisest 

(avalikud teenused), maksusüsteemi ja järelevalve õigluse tajumine ja 

eripärad (maksumäär, maksude deklareerimise lihtsus); 

 psühholoogilised aspektid (teadmised maksustamisest, hoiakud, 

individuaalsed normid, maksudest kõrvalehoidumise võimaluste tajumine, 

õigluse taju, motivatsioon ning reeglitekohane käitumine); 

 maksuhalduri ja maksumaksja vaheline koostöö; 

 maksumaksja otsustusprotsessi mõjutavad tegurid (sissetuleku tegelik 

suurus, maksumäär, maksusoodustused, maksukontroll, kontrolli 

võimalused, karistused). 

Tegeleme noorte teadmiste parendamisega, maksukohustuslastega koostöö osas 

nõustamismeetme sisseviimisega, ka sellega, et kui mingi maksurikkumise osas vaja 

avalikkust teavitada, oleme teatud juhtudel kui see maksusaladuse regulatsioonist 

tulenevalt võimalik, avalikkust ka teavitanud. Samas arvestades, et MTA ise 

maksumäärasid ja maksusoodustusi ei kehtesta, vaid kogub etteantud 

regulatsioonide pinnalt maksutulusid, ei ole meil võimalust kõiki tegureid mõjutada, 

mis elanike maksutahet mõjutavad.   

4. Kas Maksu- ja Tolliamet on koostanud uuringuid, kus on püüdnud leida maksude 

tasumisel seoseid maksumaksjate soo, hariduse või vanusega? Kui seda on tehtud, 

milliste järeldusteni on jõutud? 

Igal aastal viib MTA läbi maksutahte uuringut. Kuna ma ise uuringuga seotud ei ole, 

ei oska täpsemalt kommenteerida. 

5. Lõputöö käigus viidi läbi küsitlus põllumajandussektori ettevõtjate seas. Vastajad on 

välja toonud järgmist: 

„Alustaval ettevõttel peaksid olema maksusoodustused ... näiteks esimesed 4 aastat“ 

„Alandada eelkõige põllumajanduses makse, hinnates seeläbi maal tegutsevaid 

ettevõtteid. ASTMELINE TULUMAKS“ 

„Maksude alandamine mingiks perioodiks, ettevõtete tegevusvaldkondi ja piirkondi 

arvestades“ 

Milline on Teie hinnang antud seisukohtadele? Kas sellised seisukohad on jõudnud 

ka Maksu- ja Tolliametini? Kas midagi on selles osas ka ette võetud? 

Kõik sellised muudatusettepanekud tuleks edastada rahandusministeeriumile, kes 

seadusemuudatustega tegelevad. Mulle isiklikult tundub, et tegemist on poliitiliste 

otsustega, sest iga sektor ilmselt personaalselt tunnetab, et just nemad väärivad 

soodustusi maksude alal. Minu teada sellised ettepanekud MTAni pole jõudnud, aga 

ilmselt me ei saagi olla selliste ettepanekute osas esmane adressaat. 
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