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1 (26. aine)
FINANTSÕIGUS.

Riik ja omavalitsused, kogukonnad peavad täitma mitmesuguseid ülesan
deid, milleks nad vajavad varandusi, neid vallates ja valitsedes, j eed va
randused kolclcu moodustavad riigi hiivistu, mille valitsemises peab ettenäh
tud olema erisugune kord, nn. riigihüvistu oisKU-Jü. Suurem osa oma tulu
dest riik hangib maksudest nn. maksundusõigus,Kui riik aga korporatiivse 
ühikuna evib rahalisi resursse, siis peab ta kogu oma majandit korrapära
selt majandama - eelarve õigus.

Seega finantsõigus käsitleb riigimajandi tulundusi ja kulundust - 
koosnedes kolmest ülalnimetatud osast. Üldiselt finentsõiguse käsitlus toi
mub juriidiliselt, tema kuuludes haldusõiguse alla. .

Kehtivmaksundusõigus. Peatilck I
I. Maksundus õiguse normistil:: 1. maksundusõiguse mõiste. a.mõiste määrang.

Praegusel liberaalkapitalismiajastul riigil on võimalus hankida ma- 
terjaalseic vahendeid mitmel viisil näit, tarvilikud vahendid oma enese 
hüvisust. Riik esineb maj. turul, kujutades endast suurimat eramajandust 
teiste kcõrval, saavutades tulu oma hüvistust ja laenudest - kui see täies
ti teostatav oleks, siis riik iseseisva majandusliku ühikuna tõrjuks välja 
väiksed eramaj . ühikud oma tugevuse ja kapitaliga, olles ühing, mis va
rustatud suure võimuga ''lülitades eramajanduse välja/« See on ohtlik, mille 
tõttu võideldakse, et riik ei teotseks samal alal,l<ds eramajandused, et 
ta hüvistu oleks minimaalne. Riik,kui võimuga varustatud korporatiivne 
ühik,selle kõrvaldamiseks kasutab oma võimu, , osa oma varandusest riigi ka
sutada ilma vastutasu saamata. Sellisel mak sund amis-teel Seavutavadlci prae
gused riigid, omale tulu*

1935/36 a. eelarve andmeid vaadates näeme, et 
korralised tulud koosnevad; hüvistutulud 53 >6

panneskohustusi korporo- mak sundus tulud 44 >0
i tüvi liikmeile, et need segatulud 2,2
! annavad osa oma ... erakorralised tulud

brutt0arvad riigi

" 99,8
0,2_ "

100.-1,
Kui neist brutto tuludest kulud maha arvame, siis saame netto tulu, kusjuu
res siin mak sundus tulud moodustavad 65/ ja hüvistutulud. 35/ - seega tulu
sid hangitakse maksude näol - see haru ongi mak sundus õigus - mille kesk
semaks mõisteks on maksu mõiste.
b. mõiste analüüs^ - Maksu all mõistame eraomandi tulu osade rahalise 
ekvivalendi omistamist riigi või kogukonnade tulude hankimise otstarbel 
ilma vastutasu eelduseta.- Siin voetü.se avalik-Õigus li leul alusel teata
vad tuluosad eraomanikelt, mille saab siis korporatiivne ühik - need osad 
lähevad riigile tulu hankimise otstarbel ja vastutasu eelduseta; muud tu- 
luosade ülekanded teisele, kui ei ; sine neid momente, ei kuulu maksumõis- 
te ega ka maksundusõiguse alla.

Erilise kategooriana esinevad lõivu ja tasumalsud, mis on sarnased 
maksudele/ tihendades samuti eraisillilcu varanduse ülekannet korporatiiv
sele ühilule. Lõivu all mõistetakse eraisikute tulundusosade varaliste va- 
Rendite omistamist korpor. ühikule põhjusel, et talle on tulnud kasuks kor- 
por. ühiku asutiste tegevus. Seega siin esineb vastutasu moment, kuid 
õiguslik tõelisus lõivu vastutasulisust ei tunnusta - ta on tunnustatud 
küll kohtumaksuna, siis kui kohtuotsus läheb kodaniku kasuks, absoluut
selt võimatu on aga kohtu immatcrjaalscid varasid ühendada sarnase mater- 
jaal sega, nagu on seda lõiv. Kohtulõiv on ikka ühesuurune, vaatamata nõude
summa suurusele, - Siin tuleb kcüll esile eriline moment, niis toob esile 
maltsu, siinjuures lõiv pole ainult tulu hankeks, vaid sellega nõjustatak- 
se kodanikke, et need liiga ruttu ei halrkaks protsessima ja paneks ]jilu- 
ma kohtu raskepärase mehanismi - seega eriline kohtupoliitiline samm.Tei
sel juhul kui isik tasub oma võla tempelmarkides, näit, palvekirja puhul, 
pole kunagi kindel kas kodanik saavutab sellega midagi. Kohtulõiv tagatak
se kodanikule, kui tal pole tulu sellest aktsioonist, seega kohustus pü
sib avalikõiguslikul, mitte eraõiguslikul kokkuleppe alusel - siin pole 
ka sunduslikku vastutasu eeldust, vaid maksu kujul lõiv seega sobib mak
su alla, olles üks selle liigist, kusjuures maksukcohustus tekib selle mo
mendiga, et vastav isik astub käibivasse riikliku organiga.
T asumaks on maks mille all mõistetakse rahalise summa ülekannet korpo
ratiivsele ühilule, mida tehalse haldus aparatuuride kasutamisel, näit.: 
sadamaladude , hoiuruumide kasutamisel. - Ka siinorbegu sisulise ja rahalise 
ülekandega, kuid esineb teatav vastutasu (posti ja üldse veondusasutused). 
Seega tasum cksud ei mahu maksunduse alla, vaid mak sundus õigus tegeleb 
ainult maksudega, mis ei eelda vastutasu, vaid on tuluhankimise otstarbel.

2. Maksimdusõiguso konstitutsiooniline normistik:
а. seadus 1 ikku3c põhimõte._  

aa. maksuseaduse mõiste,. - Seega vaatleme põhiseaduslikke normistikke, 
mis" on aluseks" tervele mamsundusõigusele.
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Tehakse vahet seaduspärasuse ja seaduslilluse vahel. Esimene nõue 

avaldub mäcruste ja korraldiste kolkukõlastamises seaduse sätetega, leus juu
res üksikalt ci tohi kunagi olla vastolus seadusega. Seaduslikkuse p.m.aga 
nõuab, et teatavad õiguslikud küsimused käsiteldals üksnes seadustega, mit
te muude aktidega - seega erinev esimesest põhimõttest - siin pole võimalik 
teisi akte küsimuste lahendamiseks rakendada s.o. mitte määrustega. P.S. 
ei luba noid küsimusi käsitleda muudes kui ainult seadusis.

Maltsundus õigus es kehtib kõigepealt seaduslikkuse põhimõte, milline 
järgneb otseselt P.S. § 83. - : ainult seadustega võib määrata maksusid
- ühtki maksu ei või nõuda kodanikult ilma otsese seaduseta. Seadused mis 
käsitlevad maksundust nim. maksuseadusiks, milline on selline liik seadusi, 
mille ülesandeks on korraldada mak sundus tulude hankimist - seega maksuküsi- 
mused. Maksuseaduse sisu on sõltuv ainuüksi maksu mõistest. Õiguslikus prak 
sises,eriti seadusandluses, on maksuseadused mõistetud ka teisiti - see kü
simus kerkis üles siis kui harutati, missuguse seaduse alla kuulub meie 
võõrendet maade tasumoksmise seadus»- Siin räägitakse maksudest, mida riik 
maksab teatavale kodanikkihile - järelduvalt pole see mingi m oks, kuna sel
leks loetakse vaid kodanikult riigile makstud maks tulude"hankimise otstar
bel. Tähtis on sõna sisu mitte sõna ise, kuna teoreetiline mõiste ei peitu 
alati selle sõna taga, mida tarvitatakse,- Lahkudes selle p.m. aluselt, po
le meil üldse võimalik vahet teha maksuseaduste ja muude seaduste vahel - 
kuid seda tuleb teha*
bb, maksuseaduse sisu. - Vastavad riigiasutised peavad käsitlema kõiki kü
simusi, mis ühenduses malsustusega - leuna esiteks peab alati märgitud ole
ma, kes peavad malcsma. Neid mait sundus õiguse normi adressaate nim. maksuko- 
huslasteks. Õicustusadressaat on isik, kes on Õigustatud maksu saama, stV 
kas riik või kogukond. Peab olema maksukohuslase asendajad s.o. vastutajad, 
sel juhul kui maksukohuslane ei täida nõudeid. Erilised tingimused leiavad 
aset siis kui maksukohuslane on vabastatud maksust - leus juures seadus 
peab neid märgeldama s.o. personaalsedvabastused; võimalik on ka, et tea
tavad tuluallikad ci kuulu maksu alla-materjaalsodvabastused. Seadus 
peab ka märkima, kuidas maksustamine läbi" 'viiakse*peab* ka käsitlema mak- 
suoImastikke, mille all mõistetakse seaduses üldsõnaliselt määritletud olus 
tikku, tingimusi, milliste konkreetne esiletulek tekitab kodaniku maksusun- 
duse, It. käitise avamine. Maksuolmastil määrab/mida tuleb võttä maksustus- 
aluseks, milleks on teatav tuluallikas, vaba kapital, vara’, j.t. s.o. secz 
mille järgi maks määratakse näit, bruttokaal, esemete arv jne. 
Maksualust ci pruugi märkida, kui seadus määrab üldsumma, kuna nende mit- 
temärlimsel on maksualus tähtis. Maksualust on võimalik jagada maksustus- 
ühikuiks. Näit, suuremast kapitalist I 1000 kr. kuulub sellise maksu alla, 
II 1000.- teistsuguse j ne.,küs juures maksusumma saadakse, et igale ühikule 
määratakse maksumäär. Need küsimused peavad leiduma maksuseadusis, mis 
peab sisaldama ka, kuidas kodanik võib leida kaitset ebaõige maksunduse 
vastu; nähakse ette maksuorganid.- S,o. materjaalscd maksundusõiguse nor
mid sisaldavad endas maksu sisu,* formaclseõigusekaitse ja apamatunri si- 

säldav, ,õ enas f ormao-lrj e maksundusõ ig. normid.
Maksuolmastil: - faktid, mille tekkides algavad maksukohustused, need 

määri tletalse vastavaid seadusis - toimingu toimetamise fakt. Seega igasu- 
gusedas jaolud, millega seostuvad kohustused, maksud, on cTmastik.

Maksustusalus - liik, kaal - mõningail juhtumeil seda pole üldse; ta 
jaotatakse ühikuisse - maksuühilcud, mille iga jaoks erimäär - millest kok- 
leu moodustub maksusumma.

Progrcssioon - tähtis kogulrondliklmto maksude alal; nähes ette ülem 
ja alampiiri, maksualus jagatakse ühikuisse ja iga järgmise ühiku pealt 
võetakse suuremat maksu.
I 1000 = 2^ II 1000 = 3% III 1000 = 4% j.n.c.

Depressioon - aluseks on terve maksustusalus; kui on varaväärtus suu
rem, siis kamaks suurem - seega arvutlusalusoks on terve maksualus.
800.- 5% 600.- = 4^ 400.- = 3% 200.- = 2%.

Pr oport si onaalne - kui ei tehta vahet maksustus aluse suuruse vah oi, 
seega ühtlaselt maksustades, vaatemata vara suurusele; siin aitab ülemmäära 
kindlakstegemisest.

Juhan Vaabcl: Eesti riigi maksundusõiguse põhiprobleeme. Riigi mak- 
sundusõiguse normistiku ehitus ja rakendus. Tartu 1934.
Selles raamatus on maksumõiste erinev koos selle seletusega, kuna seal on 
maksu jaoks 3 tunnust, meil aga 2; 1. avalik õiguslik kohustus,

2. tuludehankimise sihil,
ja kuna iga toiming peab olema Õigus ja seaduspärane, siis 3-as nõue tühis
tub, sest iga maks peab olema seadusega kooskõlas.

Kui kodanik ei esita vaiet ebaseaduspärasuse kohta, siis läheb maks 
automaatselt jõusse ja tuleb maksta;T eine erinevus: maksu all mõistetakse 
konkreetset ülekannet. Fenotüüp nähtus - haarab erinevaid üksiknähteid 

genotüüp ”
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Kliiman: Administratiivakti teooria.
Maksuseaduste normistik - annab sätteid maksundus õiguseks, millised või- 
vadollasmaterjaalsed ja formaalsed: I alal: õigusriigi _ .„+cH • _

II » õigus + kohturiigi Printsiip 
Maksuseaduste normistik peab olema kokkulõlastabud P.S. nõudeiga, kus

juures sätteid mis vastlus P.S., tulevad tunnustada tühiscils. Õigusriigi 
printsiip leidub meil P.S. § 3 - millest järgneb, et seadused ja määrused 
peavad olema kolkultõlastatud P.S.-ga.
P.S. - dekreet _ määrus _ üksikaktid. 

seadus
Kohturiigi printsiibi kohaselt igat avalik—õiguslilzult toimunud vaidlust 
peab võimalik olema viia kohtu alla, seega m/P.S. esineb kohtukaitse nõue, 
milline aga ei kõrvalda või keela luua sarnaseid asutusi halduse enese 
soes, kut aga peab võimalik olema edasi kaebamine. Maksuseaduse normis
tik sisaldub õig. allikaid, millised on üldaktid/korraldades kodaniku üld- 
kohuseid. Põhiallilcad - taicndallikad, määrused, instruktsioonid.

A, Põhiallikad:
aa. maksuncusõisuslil lex generalis. Мак sunduskor raidus seadus 1932 

l.i. Põhiallikad annavad normistille, milliseid vajab maksundusõigus- 
lik süsteem, uldseadus lahendab üldküsimused, kuna eriseadused erinevaid 
ültsiltlüsimusi , kus juures0 abiks üldscadus.Vsu*olu tekkimisel mõlemate va
hel kehtivad ikka eriseadused, kuna tühikute täitjad on üldsätted, mis 
kooskõlas P.S-ga. Lex generalis käsitab peamiselt formaalseid malts, õig. 
küsimusi seoses formaalsete sätetega*, üldiselt siin on normistikud vähe 
süstematiseeritud, nimelt kasuistlikud ja halva sõnastusega. Üldnormid on 
seaduse lõpul, sisaldades ka kõrvalisi küsimusi, lahendades maksuaparatuu- 
ri; peamine rõhlt on aga menetlus korral, milliseil aluseil kodanikud on ko
hustatud maksmiseks. Maksumenetlus on paratamatu, olles ühtlane kõigil mak- 
sundusaladcl. Sellise puht haldusliku akti kõrval peab olema rõhk ka õigus- 
ktitsel, nood küsimused lahendati algul erinevalt. Selle seaduse lünkcde 
kõrvaldamiseks on teised alused - eriseadused,mis muudavad se"!le seaduse. 
Sead, moondamised:

R.T.1932, 91. 698 asendab eelmises seaduses §§8, 20,21, 23
R.T. 1934,55",477 " " " " 120, 140
R. T. 1935727,171 1936,92.726. '§§ (täiesti tviuavo. ) 4,10,12,13 15,19, 

32,33, '37," 577^*57 67, 72, 31, 9 ', 102, 117, 119, 131, 132, 134, 137,138, 
139, 140, 141, 142, 143, 147.
Osaliselt moondatud: § 17, 90, 97, 121, 122, 123,162 lisandub juure prim.

Lisaks lex generalisele ja neile moondamisele tuleb abiks võtta: 
bb. erimaksuseadused
Tolliseadus RT. 1936 . 74.605
Tempelmaksu s. RT. 1928 . 45.262

" 1932 . 1. 2 
" 1932 - 88.676 
" 1935 . 43.433 
11 1935 .109.898 

Tulumaksu s. " 1920 63/64 1.184.
Vene sead, kogu I köide 1914 a. väljaanne. Trahterimaksu s.RT.1935.109.

906
Aktsiisi male sus eadus RT.1935. 7.54 Pärandi ja kingim. s. 1935.103. 861 
Kinnisvarа m. sead. 1932. 91. 702; 1933.53.420
Sadamam. seadus 1931.18.106, § 8 moondus 1934. 69. 590.

Üldse erimaksuseadusi on 50 ümber, eelpooltoodud on tähtsaimad. 
B. täiend- ja kaudsed allikad.
1. need allikad, millised annavad erilaadseid, norme sisaldudes muu nimeli- 
sis seadusis või käsitledes teatavaid menetlustoiminguid erinevaltzluues 
erandolukorra.
2. tarvis abiks võtta,et nendega täpsemalt fikseerida maks.sead,mõisteid. 
Selliste täiendalade ja allikate näol esinevad mitmed erimaksu (allikad) 
seadused, näit, kohtumaksu,piiritusmonopoli,tuletiku müügi,alkoholi müügi 
seadused j.t.

On olemas ka seadusi, mis pole maksundus—nime all,kuid sisaldavad mak- 
sundusprobleeme М/ P.S.ei tohi küll sarnast nähet ette tulla.
Täiendallikad - administratiiv sissenõude seadus RT.1932.2.15 - kui koda
nik pole maksu täitnud, siis nõutakse see sundkorras sisse.
Maksumenetlusega seoses R.T. 1936.4.25 
Administr. kohtukorra dekreet R.T. 1919 

11 moondus 1929
1932 

Valitsemise korraldusseadus. 1934

. 10.1.23

. 16.110
17.127

(Vaata Ihk. 19).
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_ . „ v . _ " •_ . . * Kokkuvõtteks: maksuseadus peab käsitlema

kõiki maksustusega seoses olevaid norme. . ~ .
Kogukondlike maksude,all mõistame neid makse, mida võtavad kõik terri

toriaalsel printsiibil teotsevad ühikud, s.o. vallad, alevid, linnad - kus
juures omahaldusühikutena ei tule siin arvesse personaalsed ühingud, kut
seesindused jne. P.S. nõuab, et kogukondlike maksude jaoks peavad olema 
kindlad piirid ja viis, millises ulatuses võib kogukond maksu määrata - 
muudel aladel vabadus, kogukonnad peavad aga ikka ovima õigust maksustada 
kodanikke; seda õigust võib küll piirata, kuid ikka on olemas minimaalne 
maks. Pole mõeldavV et riik kogub makse kodanikelt ja jagab omakorda neid 
summe kogukonnale. Vastava maksuseadusega võidakse maarata maksu maksimaal- 
piir, kuid võidakse ette näha ka nn. amplituudmääir - kogukonna maksusea
duses on ettenähtud, minimaal ja maksimaal maarad - seega kogukond võib 
makse võtta vaid selles amplituudis.
Progresiivnc maks - kus suurem vara jagatakse meksustusühikuisse ja iga 
järgnev ühik maksustatakse kõrgemalt eelmisist ühikuist.
Regressiivne maksustus on selline, kus suurema väärtuse jaoks on kõrgem 
maksuprotsont. Kogu varandus võetakse ühe ühikuna ja see klassifitseeritak
se oma suuruse järgi. Näit. 8000.- kr. malts on 8% 6000 kr. pealt 6% jne. 
Kuni 1932 a. valitses seadusandlises praksises sama vaade, mis eelpool, 
kuid poliitilisil kaalutlusil võeti see revideerimisele ja anti 1932 a.
"Riigi eelarve tasakaalustamissccdus" - eramajanduse elustamiseks - andes, 
valitsusele õiguse maksustust korraldada ka ilma seaduseta.- Jee seadus ei 
maara maksusummasid, selline Õigus vaid haldusasutused. Nii toimus vaate 
vahetus ka kogukondlikc maksude alal, mida pole tarvis fikseerida, määrates 
ainult maksimaslpiir - ja nii võetigi kõige kõrgemaid maitse. Tolleaegsed 
juristid suhtusid asjasse kasuistlikult ja otsiti P.S. ainult noid §§,mida 
saadi tõlgendada vastavalt omi püüdeile. Jäeti kõrvale § 83, mis otseselt 
keelab makse määrata teisiti kui ainult seadusega,võttes aluseks § 77, mi
da saadi tõlgendada valesti. Üldiselt riigimaksu seaduste sisustamisel tu
leb lähtuda vastavaist §§-st, ühtegi maksu ei tohi penle väljaspool sca- 
dust panna - seega konkreetsed summad. Kogukonnal peab olema teatav vaba
dus kohalikes huvides. Pole õige P.S. kohaselt jätta maksusumma täielik 
fikseering 1alduc asutuste kätte. Seega § ^2 on kasutatud halvasti ja muu 
P S, vastoLU:,

b. Maksuseadust eantiplobistsitaarsus. . .
aa. maksuseadused ja muud seadused. — Maksus cadused moodustavad erilise 
kategooriatciste seaduste "sees, kuna kõiki muid seadusi kui üldakte või
dakse panna rahvahääletusele ja -algatusele , kuid maksuseadus! mitte; see
ga ei või tulla otsustusele aktiivkodanike poolt (§34).
bb. maksuseadused ja veto. - Kõigi seaduste kohta/Väljaarvatud rahva otsus- 
^üd7"soHduš'cd',' on H. V. eriline vetoõigus - jätta seadusi avaldamataQB.^, 
kui leiab, et seadus on P.S. vastane j.n.c. Tavalise seaduse juures hhe; 
kordne veto - suspensiivneXem9.Ho sihiks tõkestada seaduse maksmahakkamist . 
Teisiti tugu aga maksuseadustega. § 53:- R.V. võib saata noid seadusi R.m-le 
otsustamiseks ühes parandustega uues koosseisus, ja seda teha niinkcuarku- 
ni R.K. maksuseaduse vastu võtab R.V. poolt soovitud kujul - SeCtfrokventn- 
tiivne vetsuvesiste seaduste juures R. 7. peab oma veto akti põhjenda— 
mä”- toom™ette põhjendusi, kuid maksuseaduste pullul peavad esinema ka pa
randused, kusjuures ta ei saa eelnõud olematuks teha,vaid ainult muuta,, 
konkreetsete paranduste abil. Veto peclepanekuls on R ^V-130« päevane täht
aeg, selle aja möödudes veto\õigus kustub ja seadust peab üllitama. Veto 
akt esitatakse V.V.kaudu R.K-le.
cc. Maksuseadused ja dekreedid. - P.S. § 83'.- ühtki avalikku maksu ei saa 
ranna kodanikele muidu kui vaid seaduse alusel, sooga mõeldav, et ainult 
seadused võivad maksuscaduoiponna, mitte delrecdid.I ii ongi seda § seleta
tud, kuid selle juures teeme vea, sisustae > teatavat normi ühekilgselt, 
jättes kõrvale muud P.S. normid, kuna üldiselt kõik normid peavad olema 
seotud süstemaatiliselt, sest ühe normi sisustamisest sõltub tase sisu. 
P.S. § 62 järele R.V. evib õiguse vajaduse korral kuulutada seaduseelnõu 
välja dekrecdina, millised omavad sama jou, mis seadus. Nimelt riiklikul 
hädajuhtudel võib seaduseelnõusid dekreediga ülli*a ■ ;iäit. kui parlament 
pole koos või muil põhjusil oi saa teotseda küllalt kiirelt nn, hädakorra 
dekreet, kusjuures häda juhu määritlus oleneb vaid R.V. suvalisest äranäge- 
Sisest, nii et ta tegelikult alati võib kasutada dekreodiõigust. P.S. nor- 
mistikus polo mingeid kitsendusi dekreetide suhtes*, on olemas väheseid tak- 
süttivuselt loendatud kitsendusi, eriti seal, kus, puudutakse teiste,organi
te moodustamist — rahvahääletuse, algetuse jne. a.la.1, Seaduste andmine R.V. 
poolt on täiesti P.S. vastane, ta võib anda dekreete, mitte alalisi seadu
si, seega ka maksuseaduste asemel võivad ajutiselt kehtida dekreedid. Ul- 
diselt sqaduscolnõu omab samu ohte, mis seaduski, vaher vaid selles , ct po

e 3.K.P°° vastuvõetud - seega protseduuri vahe - järjelikult ka dekreedid
võivad käsitleda makse.
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Avalik algatus - eelnõu esitajal on õigus nõuda, et vastav algatus läheks 
crutuscle.

Eraalgatuse korral eelnõu esitajal seo õigus puudub, ta võib esitada 
küll alti, kuid arutamist oi pruugi olla.

Dekreedid kehtivad leuni nonde muutmiseni R.V. või R.K. poolt. Kui 
dekreet on ilmunud ja samal alal antakse seadus, siis kollisiooni puhul 
kehtib alati R.K. seadus, leuna hilisem muudab eelneva. Kui R.K. oclhõu, 
mis onne maksis dekreedina tühistab, siis see on üksikakt, ta polo seadus 
vaid korraldis n.ö. otsus, mis oi allu vetole. Sama võib teha R.V. oma 
dckrectotsuso kaudu s.o) tühistab eelmise dekreedi. Otsus oi allu vetole 
kuid kui R.K. võtab esitatud eelnõu seadusena vastu, siis vetoõigus te
kib jälle.
ad. Maksuseaduste kehtivus. - Maksuseadused, niisamuti kui muudki scadu 
sod/lootaliso kehtivaks", kui nad on üllitud R.T-jas ja seaduses ettenähtud 
tähtaeg ehk 10 päeva on mööda. M.—seadus võib ovida tagasiulatuvat mõju, 
olenevalt seadusandja tahtest, nagu m2 s juures, kuid ükski seadus ei või 
puudutada omandatud õigusi, millised kodanikele varem kinnitatud-. Näiteks 
ametnik on Õigustatud palka saama tehtud töö eest - seda õigust ei saa 
keegi talt are võtta - kui ta tahab aga palka avansina ette, siis selle 
palumiseks on tal leilil õigus, lcuid seda võidakse ka mitte anda - tal sel
leks omandatud õigus puudub. Seega kui antakse uus seadus, mis muudab eel 
neva, siis võib uuel seadusel tagasiulatuv mõju olla ainult vana seaduse 
formaalsete normide kohta, kuna materjaalsete normide kui omandatud õigu
se kohta uuel seadusel tagasiulatuvat mõju pole..

Maksuseadused kehtivad kõigi oma- nii ka. välismaalaste kohta - siia 
kuuluvad veel välismaal elavad Eesti kodanikud, vaatamata sellele kas nad 

omavad Eestis mingit vara või mitte. See on personaalne pidepunkt, mille 
kõrval territoriaalne jääb kõrvale.

s 6 ja ül dau s e p õ himõ t e. - P.S-st nähtub, et malsundusõigus peab
korraldet olema ühtlaselt ja üldiselt, pole privileege; vaheks on siin 
vaid majanduslik seisukoht. Üldnese p.m. kohaselt majand, kulutusi peavad 
kõik kodanikud kandma riigi heaks - siinjuures kodanikud on aval .-õigus
likult üheväärsed, erandeid ei esine.
Erinevates tingimusis kodanikke peab kategoriseerima ja määrama erimaksu- 
määrad, siinjuures erilisiks tingimusiks ei saa nimetada usulisi, soolisi, 
sündivus jne. erinevusi.
Eesti riigi maksundusÕigus .ja rakendus. - Selle vaatlemiseks on meile ma
terjale ja töö tuleb siin teha ise.
Aluseks Juhan Vaabeli teos, mis on rajatud normatiivsele baasile, lahku
minekuid pole ja vastavad peatükid tulevad siia ülekanda, peamiselt terve 
raamat, kusjuures teos on 200 Ihk. Aluseks 3 esimest peatükki - töö kergen 
damiseks on olemas kompendiumid, käsitledes nende peatükkide sisu, saada
val õig. tead-, sem. ja sealt võiks omakorda konspektid moodustada. Vaabeli 
Põhiprobleeme-.

Peatükk II.
Maksundusõisguse no_raistiku ehitus.

1» formaalsed ja mater jaalsed normidjanende asend. § 3-4.
2» Funktsionaalsete Vukrnormide asend. § 6.
3. Viiteliste võõrnormide asend. § 7.

Peatkükk III.
Maksundusõiguse normistiku rakendus.

1. maksundusõiguslikud haldusaktid §8-9
2. maksundusõig. haldusaktide sooritus § 10
3. 11 ” kehte ja õigusjõud § 11.

Peatükk IV.
Maksude süsteem

1 •... Maksusüsteemi alus : 
a. teoreetilisi printsj-ijoe.

Maksusüsteemi mõistetakse kahes mõttes; seal mõistetakse kõigi riigis 
kehtivate erimaksude kogumit - seega kongiome^aatne kogum, leuna süsteemis 
nähtub maksude tulunduspoliitiline osatähtsus. Maksusüst.- teatav normis- 
tik, mis rajatud üldiseile teoreetilisile printsiibele, mis moodustavad 
maksusüsteemi aluse.
Elastsuse põhimõte - maksusüsteem peab korraldet olema nii, et ta oleks 
paenduv igasugusele ma j. olukorrale, seega ei tohiliigselt aga reageeri
da igasuguseile ma j . muudatusilezmis toimuvad ma j . elus. Maksundus peab 
olema painduv, et maks ei langeks ega tõuseks liiga järsku,' see nõue on 
ma j . teoreetilist laadi.
Õigusmõttes teiseks on täpsuse põhimõte, mis tahab, et normid oleks selli
sel kujul, et neid võimalik oleks määritleda selgelt võib esineda, et 
maksuolmastik on ebakonkreetne j^ttevõimald» määritleda alust ja sisu,s.o. 
maksu evasiooni ning sel juhul müi maksu sead, ei fikseeri maksualust ja 
olmastikkejevasioon võimaldab maksustajal ja maksukohuslasel mitte täita
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omi kohustusi, leuna puudub selgus - seega kuritahtlik kõrvalekalle maksu
seadus is .

Samuti pole määritletud alus ja olmastik/kui maksuseadused lasevad 
esineda maksupõike, millisel juhul alus on kiili määritletud, kuid esinevad 
muud juhtumid, mis lasevad mööda hiilida kohuste täitmisest ; selle kõrval
damiseks peavad kõik tühikud olema täidetud nn. kõrvalolmastike kaudu, mis 
haavavad sarnaseid tuluallikaid, millised sarnasedteistele, näit. bensiin 
maksustet ja sellega koos ka segud,

Malsustiilis peab rakendatud olema tabavuse printsiip; et normid ta
baksid seda isikut, keda tahetakse naha kohuslasena. ~
teatav isik, kes esineb nominaalse maksulcohuslasena, võimalik aga, e6 ta 
pole seda tegelikult ja ta eest maksab teine, seadustel on võim nende näh
tuste kaotamisele. Nagu nägime, maksukoostaja peab tabama noid, keda ta ta
hab maksustada, siin on tarviline otsetabavus - direktne intsident. Kui on 
tegu juhuga, kus tõeline maksukohuslanenbeine, kui see, keda maksustatakse 
seaduses, siis esineb maksu transieerujTiine s.o. kaudne tabavus, mis tu
leb nähtavale siirdumises ette võitahapoole;näit. progressiivne tabavus - 
kui tootmiskäigus käitis transleerib maksud tahapoole. Kõneldakse, kareg- 
ressiivsest tabavusest, ka sise- ja külgtabavmest,il juhul see läheb isi
kuile, kes asub käitise sees, näit, töövõtjaskond s.o. üld- või sisetrans- 
leerung.

Tabavuse printsiibi läbiviimiseks tuleb läbi viia see tabavus, mida ta
hetakse näha. makse

Maksusüsteem peab rajatud olema ka lihtsuse põhimõttele; et neid mõis
tab igaüks oma loomuliku mõistusega; üldnormid peavad andma ül dmõ iste jne; 
vastav süsteem peab korraldet olema nii, et laekumine oleks kerge. 
Üldsuse p.m. - maksusüsteem peab olema moodustatud nii, et kõik kodanike 
kihid, kes asuvad ühesugusis ma j. olukorras/ maksustatakse ühevõrdselt. 
Ühtluse, P.m. - et kodanikke maksustataks võrdselt1 s.o. mõeldav siis, kui 
esineb wcs ja sama maksu alus - kui see nõue puudub, siis mõlemad põhimõt
ted on puudulikud. Ühtlane alus oleks kaasajal võimalik vaid nettotulu 
alusel, ilma selleta ei tule nähtavale ühtlus ja üldsus, millised põhimõt
ted on dogmaatiliselt kehtivad meie õiguses, esinedes ka m/ P.S-s, kus on 
ka kodanike egaalsuse p.m.P.S. üldsuse printsiip väljendub -/1 et ei või o." 

la õigusi olenevalt nimest, seisusest, soost ja usust; sellised olmastkud on 
keelatud, mitte tulles arvesse erinevustena, 
b. poliitilised põhimõtted .T

Maksu süsteem olemas' on siis, kui ta vastab: eelmisile p.m.-aile .kuid, 
maksu- süste emi.cadu taotletakse ka muid rrj, poi. sihte.
Finantspoliitika printsiibi rakendusel ta muu vahendina esineda ei to
hiks, kuid peale selle võivad olla sots, ja maj. poi. sihid - tulles arves
se sots, ja naj. vahendina'. 'Sot. poi. põhimõte - maksuseaduste abil ja- 
gustatalcsc varandusi ümber, sijs kui tahetakse võrdselt omistada sotsiaal- 
kihtidele varandust; selle p.m. juures tarvitatakse peamiselt progressiiv
set maksusüsteemi. Umber jaotus seisab aga selles, et oi emas--olevad varad 
võetakse muilt kihtidelt ja antakse teisele - seega esineb teatav eelis
tus, mille abil võidakse luua uusi maj. kihistusi. Riik soodustab ainult 
teatavat kihti, seega sots, pol.Fon maksusüsteemis rahvamajandusliku varan
duse ümberjaotaja.

Maj. poliit. taotlused sooritatakse seega maksusüsteemi kaudu, soo
dustatakse teatavaid kutsealasid, siseturge; seega protektsioonism käiti- 
sis, mõjudes ühele maj. kihile hävitavalt, teisele elustavalt.

Maksustus: Peatükk V
a. maksustusorganid 
b,maksundusinsnol - raadid. 

Maksude valitsuse airektori juhtimisel ja järelvalvel korraldatakse 
kodanike maksustust maksuinspektorid ja maksukomisjonid. Esimesed esine
vad kas maksu või tolli inspektoraatidena /võib olla ka segatüüp/. Maksu- 
inspektoraatide ülesandeks maksu ja erimaksu seaduste järelvalve tulu, 
äri, kinnistus, aktsiisi, pärandi, kingi - j hFäadel. Neid on Eestis 8 
asutist, selle nime all on küll 7, kuid maksuinspektoraat Vinjandi alal, 
Põltsamaal on ka iseseisev. Tolliinspektoraatide ülesandeks0 valvata tolli- 
nõuete täitmise üle, maksustada neid tollimaksudega ja pluss veel muude 
maksudega, mis võetkse üle piiri tulelcuga seostuvalt. Neid on 5 asubust.

Isikuid kes juhivad meil neid asutusi tegutsevad bürooprintsiibil; no
minaalselt kõigi aktide autoriks on seega inspektor, kes esineb ka seadus
pärasuse kontrollina ja on vastutav oma piirkonnas sündivate aktide eest. 
Maj. min. nõusolekul inspektor eraldab teatavad küsimused enda pädevusest, 
mille täidavad siis alluvad cuetnikud. Reaalprintsiip - eraldatakse tea
tavad maksuliigid, siin on alluvail ametnikel sama tegutsemisoigus, mis 
inspektorilgi. Territoriaalne printsiip - eripiirkonnalisel osal teotseb 
ametnik iseseisvalt. Segaprintsiip - "Teatavad territoriaalsed osad ja
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erinevad maksuküsimused.

Peale nende instantside on veel: 
e. maksunduskomisjonid/
millised vastandina "eelpoolmainituile esinevad kollegiaalsete asutustena 
s.o. nad võivad teotseda vaid siis,kui asjade arutamisest võtavad osa 3 
isikut, kuna vähema koosseisuga asju otsustades ei kehti need aktid; rohkem 
liikmeid võib küll olla - siin tegutsevad isikud omavad võrdseid õigusi 
otsustamises,* siinjuures avaldavad maksunduskomisjonid ka teatavat kallet 
bürooprintsiibile, esimehele omistatakse 2 häält; kui hääled poolituvad 
pro ja kontra, ta omab ka rohkem õigusi teiste liikmete suhtes, võides ka
sutada vetot, mille tehes ühenduses selle aktiga läheb see kõrgema instant
si kätte, seega alginstants ei teotse enam. Veto õigust võib esimees kasu
tada 7. päeva jooksul vastava akti koostamisest alates. Neis kahes erinevu
ses esinebki bürooprintsiip. Kolleegiumi liikmed määratakse aastaks väljaarv 
esimees - ko s valitakse ülemate asutuste poolt ja isikuid, kes selleks so
bivad Andes tõotuse salajas-pidamise kohta, nad peavad teotsema oma sise
tunde alusel ja seaduste alusel - Bsiqeb erapooletuse põhimõte, ja 
eksimuse puhul Maj . min°.nÕigus tagandada kolleegiumi liikmed, määrates uue 
tähtaja liikmete esitamiseks, kui seda ei tehta, siis määrab neid Maj.min. 
ise.
Maksunduskomisjonid: 1) äri - . . . . ,2 tulumaksu - komisjonid,, 

piirkonda
/)Ärimaksukomisjone luuakse igasse maksuinspektori tegevusesse üks, kusjuu
res Maj. min. võib seda arvu suurendada. Esimeheks on kohalik maksuinspek
tor või tolliinsp. eliit ka Maks. Vai. direktori poolt selleks määratud eri- 
ametnik. Tavaliselt aga maksuinspektor, erandjuhtumeil abiinspektor, sel
le puudumisel M.V.D. poolt määr at* ametnik. Ärimaksu komisjonis peavad ole
ma peale esimehe veel 2 kaasistujat, kuna neid ja nende asendajaid määrab 
Kaub. Tööstuskoda; tingimus eks=: 1) üle 25 a. vanad, 2) karistamatus maksun- 
dusalal, 3) peavad elanud olema vähemalt 2 aastat vastava malsuinspektoras- 
di piirkonnas, 4) töötanud 3 a. Faub. tööst, alal, 5) _ . võivad olla va
limisõiguslikud 1924 a. Kaub. tööst.= koja seaduse põhjal ja 1925 a. k.t.m. 
seaduse pv 6) peavad maksma makse äritulude alusel,7) vekslid peavad ole
ma korras, mitte protestitud.
Tulumaksu komisjonid, 
on samalaadsed, a"su7atud samuti igasse Maksuinsp. piirkonda, teotsevad 
maksundusega tulumaksu alal, võides olla loodud linna ja maa jaoks eraldi, 
kuid ka üldiselt n.ö, segatulumaksukomisjon.
Maatulumaksukomis joni - isikkonna esimeheks on maksuinspektor või teised 
eelpoolnimetet. Liikmeteks on 3 kaasistujat, kusjuures ühe neist määrab 
Kaub. tööst, koda vastavalt eelmisile tingimusile; peavad olema maksukohus- 
lased tulumaksu alal, kuna üldse kõigile kaasistujaile määrab К. T. koda. 
Teise kaasistuja määrab Põllutöökoda vastavalt eelm. tingimusile + valimis- 
õiguslikkus Põllut. Koja valimistel ja peab olema maksukohuslane põllumaj. 
tulude alal. Kolmanda määrab Maavalitsus, peavad olema valimisõiguslikud, 
Riigikogu valimisel ja maksukohuslased palga või vabaelukutseist saada- 
vaist tuludest.

Linnatulumaksukomisjon - esimees + 3 kaasistujat. 1 valib Kaub.Tööst, 
koda eelmisil tingimusil, kuna 2 ülejäänut määrab linnavolikogu, endisil 
tingimusil, olles valimis õiguslikud Riigikogu valimisil ja maksukohuslased 
palga või vabaeluk, saadavate tulude alusel.
Segakomisjonid - esimees + 3 kaasistujat
Ti valib Kaub, tööst, koda - eelpoolnim. tingimusil
2. M Põllutöökoda 11 11
3. " Linnavolikogu 11 11 .

Peale nende asutiste on veel eriametnikud ja asutused, mida võidakse 
rakendada Maj. min. kokkuleppel teiste min-ga. Maks. Vai. direktor saadab 
välja ametnikke, kes teostavad kohal samu akte, mis direktor ise, seistes 
temale otseses alluvuses, asendades vaid kohalisi organeid.

2^ Maksustusmenetlus:
a. selgitusmenetlus (ammendus—-menetlus - prof. Vaabel) ehk eelmenet

lus, mille ülesandeks hankida kodariIl e maksustuseks tarvilikke andmeid.
Selles osas figureerivad malsuinspektorid või kohalikud eesistujad ja and

mete hankimiseks tuleb organeil toimida akte, millised seotud maksukohusla- 
setuystamisega (kindlalsmääranguga) ja ka maksuallikateturestamisega 
mille ülesandeks määrata tulu suurust. Selleks otstarbeks on vastavad orga
nid õigust et andma teateid maksukhuslaste üle, kusjuures andmeid võivad 
anda eraisikud kui ka asutused; võidakse pöörduda ka arvatava maksukohusla
se poole. Krediitasutused on kohustatud andma teateid, kui see on ettenäh
tud erimaksuseadustes, selle puudumisel kred. asutusist saab andmeid ainult 
Maj. min. loal. P er i oo dil i s te maksud e alal teadete hankimine sünnib Maj. 
min. maaruse kohaselt kuulutuse näõI“R.T. vähemalt kuu aega enne maksutäht
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aja saabumist.
Maksuinspektorid on kohustatud ka neid andmeid nõudma, mida soovivad mak- 
sukohuslased. Kõik maksuorganid on kohustatud nii Riigi kui ka maksukohus
lase huvisid võrdselt silmaspidama; expressis verbis normis on see . 
selge sõnaliselt väljendatud. Teadete andmise kohustusest on vabad isikud, 
kes on maksukohuslase avanevad või külgsugulased leuni 4, astmeni, ning hõim
lased 2, astmeni, ka maksukcohuslase teenijad, eestkostmise all olevad isi
kud ja vabakutseliste! aladel tegutsevad isikud - advokaat, arst, vaimu
lik j.t. - kuna neile pihitakse ka asju mis ei kuulu publiku teadmiseks, 
olles amctisaladus.

Üldiselt on kõik teised isikud kohustatud andma teateid kahe nädala 
jooksul. vabastada

Kirjalikust tead aarides tpyõig maksuinspektor, kuid suusõnaline informat
sioon protokollitakse alati. Vastava isiku tuvastamist ja tuluallika suuru
se selgitamis’ asutakse maksukorralduse moodustamisele, seega järgneb 

ü._korral dusmenetlus, .
mille juures asuvad tegevusesse eelpoolnim. organid, kes peavad määrama 

aluse, maksumäärad ja üldsumma. Maksustuskor raidus on normatiivne akt - nn. 
maksuotsus; viimane nimetus pole õige, kuna otsusega seostub kohtulik akt* 
Tutastusmenetluses asja harutusest võtavad osa ka maksukohuslased ise, 
kaitstes omi õigusi vabalt, see on rajatud uurimuse printsiibile, mille 
järele maksuasutused is§nkohustatud andmeid saama ja otsima, ilma ära- 
ootamata maksukohuslase vastust ja arvamist. Uurimuspõhimõtte kohaselt vas
tavad asutused võivad sirvida asutuste arveraamatuid ja arveid/ võides nõu
da isegi raamatute esitamist Maksuvalitsusesse. Raamatute väljavõtted võ
tab maksuinspektor kaasa, seega toimides paiklikke ülevaatusi, mille juu
res koostatakse protokoll, kus märgitakse isikud, kes sellest osavõtnud 
ja vaatlusalusel ise, koht, aeg, tunnistajate seletused ja märkmed. Vasta
vad asutused võivad küsitleda ka ümbruskondseid isikuid, mis-puhul samuti 
koostatakse protokoll.

Asutised on õigustatud kutsuma asjatoimetuse, juurde III-daid isikuid 
ja samuti maksukohuslast ise seletusandmiseks,ja"bigustatud pärima ka os- 
kurit, arvamust. Kui pole otseseid andmeid tulu ja selle suuruse kohta, rajal’-S selere oma suvalise arvamuse. Võib juhtuda, et on teada küll 
maksukohuslane ja tuluallikad, ka maksualus, kuid andmeid tulusumma kohta 
pole, siis rajatakse kaudseile andmeile, tarvitatakse analoogsust teiste 
maksukohuslast e juures. Peale tuvastus toimingu sooritust asutakse maksus- 
tiskorraldise juure, mille sisu peab olema obligatoorne - asutise enese 
nimi, maksukohuslase nimi, elukoht, maksustusalus ja seadus selle fiksee- 
ringuks, maksusumma (määra) tähtaeg, järeldused selle mittemaksu puhul ja 
ka Õiguskaitse kord, kuupäev.

See korraldis pääseb jõusse maksukohuslasele lähetamisest ja kätte
saamisest, kusjuures tehtud korraldist võib enne lähetamist muuta juhul, 
kui vastav olustik on muutunud, kuna arvutus ja kirjavigu saadakse alati 
parandada.

Maksusooritus. Peatükk VI
1. Maksutasumine.

Kõikide maksude maksukohustus ei teki korraldise alusel, vaid ka 
automaatselt või kuulutuse kaudu. Juhul kui aga maksukohustus on tekkinud, 
siis esineb ka kohustus seda täita vastavalt tähtajale ja korrale. Ajaldi 
täitmata maksukohustus tekitab maksuvõla vahekorra isiku ja asutuse vahel. 
Maksuvõlgade mittetasumisel asutakse nende sundsissenõudmisele. Võlavahe- 
kord aegub 10 a. jooksul arvates maksukohustuse jõusseastumise päevast, 
kuna aegumise tähtaeg katkeb/kui asutakse sissenõudmisele/mille jälle 
pooleli, jäämisel arvatakse sellest uuesti 10 a. Võlgade^t^Ü^^^ius,see
ga viivitusmaksu , kuna vastutav maksuvõla tasumisel on maksukohuslane j. 
t.

Kokkuvõtteks eelmisest loengust näeme, et maksud tulevad täita,muidu 
muutuvad'võlgadeks, mille juure arvatakse 1 %ja sundkorras laekumisele 
asutakse siis kui maksusumma ulatub üle Kr. l.-;alla seda summat ei loeta
gi võlaks. Tasumise eest vastutajatena esineb võlgnik ise ja ka kaasvõlg- 
nikud,vastutades ühisel alusel ja solidaarselt. Riik võib asuda summa sis
senõudmisele ükskõik milliselt kaasvõlgnikult, mille tasumisel lõpeb võla 
vahekord. Tasujal on õigus paluda soodustusi, ainult temale kuuluva võla- 
osa maksmiseks. Ühe kaasvõlgniku tasudes koguvõla jääb tal regressiõigus 
teiste kaasvõlgnike suhtes, asudes ülemakstud summa sissenõudmisele. Sa
muti kõik kaasvastutajad katsuvad solidaarselt vabaneda tasumisest , osuta
des maksuasutusile võlgniku tuluallikaid Eesti piires, väljaspool asuvad 
kinnisvarad ei aita. Maksuvõlg aegub. '10 a. jooksul siis, kui eriseadused 
seda teisiti ei määra s.o. näktiisegu,- ehk ka lühemad tähtajad. 
Aegumise tähtaeg arvatakse sellest momendist peale, mil oli võimalik asu
da võla sundi aekumis ele, uup kümneaastane tähtaeg arvatakse viimasest toi-
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mingust peale, kui * 'riigi'poolt asutud 10 a. keskel maksu sissenõulmi sõ
le j see katkestab, järjekordsel sissenõudmisel. Aegumine katkestub kui asu
takse osa võla kättesaamisel c,algab uus aegumine, maksutähtaja pikendamisel 
loetakse 10 a. viimase osa tasumise tähtpäevast.

2. Maksuvõla pikendamine ja ajatamine.
Maksukohuslase! on subjektiivne õigus nõuda maksusumma tasumise täht

aja pilendamist ja ajatamist, leuna maksustusorganeil teatavail juhtumeil on 
selleks oigus . Pilcendamine - uus pikem tähtpäev maksusumma tasumiseks kui 
see seaduses ettenahsud, see on võimalik kuni 5 a. kas täiesti protsendi- 
tult või 2/0 kuus. Ajatamine. Malsusunma jaotatalse ühikuiks, millel iga
ühel eri tähtaeg tosumisels. Ma j. raskuste esinemistel võib paluda eramajan
duse päästmiseks maltsust vabastamist; selleks pole kohustust, kuid konkreet
sete andmete olemasolul peab vastu.uldame. Seega on siin võimalik te
ha erandeid seaduse piires, selleks eriasutised, millistena tulevad arves
se: malcsuinspektor - siis kui võlasumma on Kr. 250.- Sealt edasi Irani 
Kr, 2.500,- otsustab Maks. Vai. direktor, liuna üle selle summa vabastamist 
otsuetkl Ma j. min. Vastavad organid peavad siinjuures selgitama objektiiv 
seid asjaolusid, mis võimaldavad pikendada või ajatada summasid, leuna põh
juste mitte esinedes pole seda võimalik teha.

5. Maksuvõla у ähendamin e... jakustutus * 
Juhtumil, kui sundlaekumine võib eramajanduse hukka viia, on võimalik ka 
maksuvõla vähendamine ja kustutus, selleks erijuhtumid:
1. mil maksuvõla sissonõud on lootusetu
2. kui sissenõudmine hävitab majandi. poolt

Esimesel juhul otsustatakse vastavad küsimused maksuinspektori summa
de suuruse järgi,edasi Maks« Vai. Dir. ja Maj. min. Kuna teise võimaluse 
korral võetakse ette ettevõtte uurimusi, kas sissenõudmine ikka tõeliselt 
lammutab majandi; selle küsimuse lahendab kuni Kr. 2.500-ni Maj. min. üle 
selle summa aga Vabariigi Valitsus andmete tõeksosutumisel.
~ 4• Maksutrahvid.
Õige maksustuse ja tasumise järele valvavad maksu- ja tolliinspektorid, jä
relvalve Õigus on ka politsoiasutust clz teotsedes sõltumatult esimesist ;nen- 
de ülesandeks on hankida materjale, kas male sule ohu sl ап о on aluseid õieti 
fikseerinud ja kas on tasunud maksu ettenähtud korras. Juhtumeil, kui on 
varjatud muid tuluallikaid, siis sellised küsimused arutatakse eraldi. 
Politseiasutused^jüldisolt järelvalve asutused, teotsevad iseseisvalt,kuid 
malsundusalal ott ttcsanded kitsamad. Maksu- ja tolliinspektorid kohustavad 
asutusi andma kindlaid teateid toistecisikute kohta, kuna sõda ei või teha 
politseiasutused. Mõningail juhtumei$s№§aigavaatlus, ümbruskondlike isi
kute küsitlus ja asjat ondite kaasavõtt. Suuremate uurimust e кпгр n.l proto- 
kollaarne eht, sisaldades kelle poolt on koostatud, millises asjas, millise 
sihiga ja mis alusel,puuduse käik, isikute seletus ja tulemus, seadusvas
tase akti ilmsiks tulekul _ selle akti suurus ja laialisus;- allakirjutab ak
ti koostaja ja vastav isik, kes võib aga sellest loobuda mõningail põhju
sil .

Peale selgitusmenetluse algab korraldusmenotlus - siin tulevad arves
se akti koostajad ja ka muud asutused. Trahvi otsust korraldatalcse vasta
vate seaduste aluse]. ,kui maksuseadused pole leidnud isiku poolt täitmist: 
konkreetse clus .seaduste näol paragrahvide rikkumise puhul, nähakse ette 
trahvi summa määr, tasumise viis ja kord ja õiguskaitse. Vastavad orga
nid võivad määrata trahvi, kui selgub kõrvalekalle sihiga varjata tulusum_ 
mat valede sissekannete abil raamatutesse, millisel juhul võidakse karis
tada isikut 5 kordses maksusumma ulatuses; see on siis trahvisumma, mille 
kõrvale liitub veel summa, mida ta oleks : pidanud maksma/ Kui on tegu 
mittekrimincelsete kõrvalkalletega,karistatakse süüdlast leuni Kr. 500.- 
Trahvimäära tasumine võib sündida 5 a., muud% aga 2 a. jooksul*
Trahvide laekumine toimub sarnaselt tavaliste maksusummade laekumisele; 
kehtivad ka samad sätted, mis rsksuvõla juures; ka leiab aset pikendamine, 
vähendamine ja ajatamine* Meid küsimusi kuni Kr. 2.500.— otsustab Maj.min., 
üle selle V. arvesse võttes,kas isik on korduvalt karistatud;*

soodustusi üldse ei lubata, kui on karistatud võltsingute pärast.
.5. Sundlaekumine.

Kui tasumine ci sünni vabatahtlikult, siis asutakse selle sissenõudmisele 
sundkorras. Riigi— ja omaval, asutused võivad selliseie akte panna kogukon
dade ja politsei peale. Sundlackaj utena esinevad isikud kannavad vastavat 
rinnamärki, mis on Sisemin. poolt kinnitatud. Kogukondadel võivad nad olla 
Valitavad kui ka nimetatavad isikud, kes kinnitatakse Ajut. Maava!. ja Si_ 

kui need aga leiavad, et isikud ci täidan.ie pandud kohustusi 
voiciokse neid vabastada sundi cckcja ametist, ehk ka täiesti kogukonna ame
t i о c ol Lk lkk ud e asubiste poolt määratud sundlcoku jad alluvad Ma j .ministee
riumile. Sundi aekumis ei e kuulub maksuvõlg, viivitus %% ja lisaraha, mis ci 
või ületada 5% maksuvõlost , kusjuures # summa moodustatakse nii, et poo-
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Ukud, kroonid, ümmardatakse ülespoole. Lisaraha jaotatakse: linnades 75% 
sellest ja alevikes 50% kantakse selle asutuse arvele, kes toimetab sund- 
lcekumist, kuna
I = 15% lisarahast sellele,kelle kohuseks järelvalvata sundiaokumist, 
11= 25% gur laekumist ta cricn. või politseile. 
Politseile langevad summad kantakse sisemin. Politsei Valitsuse deposiiti. 
Järelvalvajana võib tegutseda ka Maksude ValB/- lisaraha osad lähevad Mak
sude Vai. deposiiti. Kui aga sundlaekumine algas kogukondlikust instant
sist, siis lisarahad jäävad neile enestele, kusjuures neid summe kasutak- 

у e-^^Sak s t а preemiaid isikutele, kes siinjuures on eriliselt tegutsenud.
Ma j. min. ja Moks: Vai. arvele kantud summadest antakse tasusid noile 
ametnikele, kes teevad ületunni töid. Deposiiti kantud summade üle otsus
tavad vastavad ministrid.'"agu nägime sundlaekumine rakendub maksu mitte
maksmisel; võimalik aga ka, et maks tasutakse hiljem sellekohase nõudelehe 
alusel. vabatahtlikult. , Selle mittesündimisel asutakse
sundmüügile, mille juures alatakse vallasvarast ja kui sellest ei jätku,li- 

sandu.b kinnisvara: Kui laega tud summad on käes, antakse nad üle sellele asu
tisele, kelle poolt on esitatud nõudeleht^скes kontrollib selle täitmist, 
kuu aja jooksul, kusjuures maksuvõla vahekord on lõppenud. Sundlikvideeri
mise asjus tehtud korralduste vastu on võimalik ka kohtukaitse, mis on 
erinev alluvuse poolest, olles I jaoskonna kohus igas kogukonna piirkonnas, 

b. Maksude tagasimaks.
Ka mak sus tuse õigus es esineb põhimõte, et keegi ei või rikastuda teise 

kulu' „seega kui maks on ekslikult suurem arvatud, siis isikul on õigus ta
gasi nõuda enamvõtteid; seda võib aga ka kinni pidada, kui esineb muid 
maksuvõlgu. Otsustavaiks organeiks on maksuinspektor, Maksude Valitsuse 
direktor jarMa jandusminister.

Esimene õigustet ja kohustet toimetama tagasimakse kui need ei ületa 
Kr. 200.- v.a. tollimaksu alla Kr. 500.-

Kr. 200.- - 2000,- Maksude Valitsuse direktor
Kr. 2000.-ja rohkem Majandusminister

Maksustuskontroll. Peatükk VII
1• Vaidemenetlus,
Maksustuskorraldiste üle esineb kontroll kahel viisil/ väide- ja kaebe- 

menetlus, mõlemad olles erinevad. Vaidementlust rakendatakse, kui on tegu 
vastava vaidealuse kontrolliga. Maksustusorganile esitatakse akt "vaie", 
milleks nimetatakse vastuväitlust samale instantsile, kes selle põhjusta
nud, esitades kas vastavale inspektorile või komisjonile. Väidele teoreeti
liselt omane on, et ta esitamiseks ollakse õigustatud ja väide vastuvõtmi
seks ollakse kohustet. Dogmaatiliselt võib neile veel lisanduda maksustus- 
organi kohustus neid asju arutada ja vastust anda. Vaie peab olema väga , 
asjalik, vormilt kirjalik, sisaldades motiive mitterahulolu põhjenduseks:

1. millise korraldise vastu vaieldakse, 
2. milliseil põhjusil.

Heed kaks akti muudavad selle üldakti väideks juriidilises mõttes. Väide 
esitaja on tavalik isik, kes esineb maksukohuslasena, ehk "keda selleks 
peetakse ja millegiks kohustatakse vastava akti alusel. Vaiet võidakse 
esitada ka 3-date isikute või posti kaudu. Tähtaegadeks on tollimaksudel 
tollitariifi alusel 7 päeva/muudel maksudel 2 näd.; tähtaeg võib eriseaduses 
olla ka erinev. Häd. tähtajad lõpevad järgmise nädala samal päeval, kuna 
päeviti lugemisel ei loeta esimest päeva. Tähtpäeva algus vastab vastava 
maksukorraldise kättesaamisele; see on selge sel juhul/kui teade saadetak
se käskjalaga, kuna ebaselge, kui saatmine toimub posti kaudu. Lihtkirjana 
eeldatakse, et maksukohuslane on saanud teate 10. päeva jooksul seal/kus 
pole olemas kirjade laialikande asutust ja, kus see olemas - 5 päeva jooksul.

Tähtaegu, mis seaduses on ette nähtud, võidakse uuendada:
1. kui teade maksukorraldisest maksukohuslasest olenemata põhjusel 

viibib,
2. mil oletatavasti pidi saabuma 5 alias 10 päeva jooksul, mis aga 

tõeliselt ei sündinud.
Üldpõhimõttena, vaie esitatakse samale instantsile, kes ta põhjustas, 

kuna erandjuhtumina maksuvalitsus lähetab kohtadele uusi ametnikke eri
küsimuste 1 ahera:^in eks ,kes teotsevad võrdselt vastavate asutistega; seega 
nende aktide üle vaie esitatakse kohalikule maksuinspektraadile, kes ei 
otsusta seda küsimust ise, vaid saadab selle edasi Maksude Valitsuse direk
torile, kes,leides et vaie õige,teostab sisulise ümberkorralduse. Akt,mis 
tehakse väide alusel, loetakse kehtiva seaduse alusel otsuseks, kuid ju
riidiliselt on ta tavaline korraldis.

Väide esitamisega on esitajal nn. suspensiivne toime - mitte täita 
maksustuskorraldise nõudeid, kuni järgneb uus korraldis, mille järgi on ta 
selleks küll sunnitud. Sellest järgneb, et vaie pole korraline õiguskaitse 
vahend, mitte=omades kaebe iseloomu, mis nõuab ümberkorraldust tervel alal.
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2. Kaebemenetlus;

a_._ apellat sioonmenetlus.
Siin on tegu juhtumeil, kui küsimusi otsustaltse kaebuste alustel; selle 
mõiste määri tlemis ei kaebuse all tuleb teha erisuguseid erinevusi, mis te
da eraldavad väidest; siin kaebe esitatakse vastukaebust põhjendanup+ kõr
gemale asutusele; seega mitte sellele, kes seda põhjendas vaid kõrgemale.- 
iaebega käib kaasas kohustus vastuvõtmiseks ja arutluseks, kgebemenetluse 
tõttu tehakse arutusel otsus . Kaebemen. maks, õigus liigitakse: apellat
siooni ja kassatsiooni menetluseks.

T 5 on selline kaebem. liik, milles kaebusi rvutetakse ja otsustatakse 
sisu selt kui ka vormiliselt ja vastav otsus on lõplik,- edasikaebeöVaid 
võimalik vormi vigade tõttu. II on selline kaebem. liik, kus eelistantsi 
otsusi arutellakse ainultoygmilisest küljest. Seega vastav instants ei 
tohi arutleda sisulist külge, arutlema vaid voreal—sätteid,- otsus 
võib olla kas eelmist tühistav või jaatav. Tühistus võib olla osa- või 
täiendtühistus osaliste vigade tõttu.
Apellatsioonimenetlus.

Neid organeid, kes esinevad apell. m. küsimuste aruta jatena on tolli 
ja maksupAakomitee, rajat. kollegiaalsele rm mõttele ja teotseb e kollegiaal
selt/vähemalt 3 isikulised/,mille juuresvon,tsusvõimeliBks. moodustamise 

küsimuses kehtib siin irl_-patibiilsusepm., seatakse fusiooni pm. vastu.
Vii i'he tuleb nähtavale siis, kui°Tiõuet*.., et mitmete ametite kandja on ainult 

üks isik - (näit, dekaan on nõukogu liige),' - selle vastu on ameteid, mil
liseis fusioon on keelatud - s.o. inkompelibiilsus - nende ametid ei sobi 
kooskõlastomiseks. - I uleb nähtavale, et Peakomitee isikuiks ei või olla 
selle alginstantsida ametnikud, keda kontrollitakse;- selle p. . vastased . 
otsused on tühised- ollegiaals. pm. tuleb ette eriline kallak büroqraat_ 
suse pm.j avaldud "■ -kolleg. esimehed on liikmeiks, keQ otsustavad päeya~g, 
korra - milline e luulu terve kolleg. kompetentsi. Teine asjaolu avaldub, 
et esimeestel on 2 häält sääl/kus need poolitavad ero ja contra;- see on 
tehniline võt"e , et asi ei jääks otsustamatuks.
ТрШ^реаколт1й2_ is-kkond koosneb juhatajast — esimehest, ühest alalisest 
liikmest, ’ , ’ ' ühest Maj. ministri poolt määratud liik
mest, ühest Maks. Val. esitajast ja üks esindaja Kaub. Tööst, koja poolt.

Arvestades sedazet tollipeakomiteeesimees on abi-maj .-minister ja_liik- 
mete seast ühe määrab Ma j. mirP.-Nsi- kuldselt, siis seega seevoh sõltuv 
isikkond maj. ministrist. Nõuetav on siinjuures kõrgem haridus ja
vilumus tollisead. käsitlemisel.
Maksupeakomite». on moodustet sõltumatuse printsiibil - esimees—juhataja 
- peale selle alalised ja ajutised liikmed. I määrab siia Vab. Vai. Maj. ' 
ministm* esitusel - evides kõrgemat maj. tead, või õig. tead, haridust'ja 
teatgyat teenistustaaz maksuküsimuste alal - ja ületanud 25 a. Huvitav mär- 
kid§õib olla ka mitte vastav nendele nõuetele. - Alaliste liikmete seast 
ühe määrab Vab.Vai. esimeheks. Ajutised liikmed on siin kas tulu— või äri- 
maksu maksjate esindajad,- Ärimaksu maks . esindajad esitab Kaub. t.p., Vab. 
Vai. kinnio ** poksTulum. maks esindajad pool Linnade ja pool Maakondi, lii
du poolt Vab.Valkjinilnseks. Peale selle 1 liig; Maj. ministri poolt. / 
Seega siin peaaegu A.ik liikmed kinnitab Vab. Valitsus;..- tulebervesse see 
ga kõik ministeeriw. ".1, mitte Maj. min. üksi -g eega suhtelie" sõltumatus 
palju suurem kui tollipeakomitee juures. -
Ärimaksu maks j. esindajad peavad vastama ärimaksu kom. liikmete nõudeile, 
samuti tulumaksu kom. .

Maj. min. liige peab olemam , ..või jurist-. Kolleegiumid kui asutu
sed peavad tegutsema sõltumatult küsimuste otsustamisel, oma suva kohaselt. 
Võtmata arvesse soove ja direktiive mujalt;see sõltumatuse printsiip võib 
esineda aga oma sihis, kuna üksikuid isikuid võib siiski Maj. min. mõjusta
da. esimees
Tollipeakomitees kvoorum - 3 isikut: ehk asendaja + teised liikmed.
Haksup. k; - 2 alalist liiget + üks ajutine;- I asendajad määrab Ma j.min.- 
II juures asendajad määrab kohtu min. alaliste liikmete jaoks. Asendajäte' 
puucnmisel pöördutakse asendaja esitaja min. poole asendaja andmiseks tea
tavaks koosolekuks.
Taandamise põhimõte ja taandumise p.m,: teatavail juhuseil peavad mõned 
liikmed ise 'Lnkompatitbiilsüš maärab isikud alaliselt/' taanduma või taanda

takse neid asjaosaliste poolt. " .
1 Asja arutamsest on keelatud osavõtta kui asi puudutab 1) abikaasat
2 ) sugulasi (4 ast.) 3) kuni 2 astmeni hõimlasi, 
II. Kui küsimus puutub
1) ta seadustatud lapsesse 2) tema hoolduse all olevaid isikuid 3) milli
ses asjus on ta tegelenud volinikuna 4Pnotseselt ehk kaudselt huvitatud 
sellest küsimusest 5) millise peakomitee liikme suilt es gxratud kohtume
netlus. z (

Need on üldised taandumise momen" üksikute ametnike kui ka koll, suh
tes - nende juhtude ilmumisel on vastavad liikmed sunnitud taanduma, selle 
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eest vastutah esimees. ■'da võivad, nõuda ka asjaosalised isikuid enne asja 
arutamist peale sellevõtte momenti võik ka taanduda, kuid see nõue selleks/ 
et ei esineks vastava äkti hilinemine. Taandumise põhjuse olemasolbeliikmed 
taanduvad, tulevad asendajad, nende mit teol emas--olul saadab neid vastav min. 
kes neid saatma peab^ä hoo (juht).
Apellatsioonkaebuses; 1. . algatus. • ,
2. tuvastusmenetlus -juriidilised asjaolud määratakse kindlaks. 
3. otsus. n

Küsimus algatak.se kaebuse alusel, mida esitavad kohusttt^dressaadid ehk 
nendega üheõiguslikud kaasvastutajad;- võimaldatakse kaebusega ülenemist - 
kaebust esitakse väide alusel, mille põhjal tehti väide akt, korralcus mil
le vastu kaevatakse. Võimalik otsene pöördumine peakomit. poole otsesb kaebe 
ga - milline peab omama väide ja kaebe omadusi.

Vastutajatel on ühineda võimalik ka siisvkui nad küll pole vaiet esita
nud, kuid ühinevad selle väide korraldise vastukaebuseks. Kaasujatena esi- 
neyad võivad väidelda vastavas asutustes oma suva kohaselt. Üldiseks P.m.°n 
et’peetakse kaebuse esitamisel kinni 2.näd. tahtajast,s. о. peale 2 näd.vai- 
deotsuse korraldusestpsfe enam võimalik kaevata;- eriseaduses erinevused - 
tähtaegade möödumisel palutakse tähtaegade endistamist - võimaldekse uus 
kaebamine asjaoludel:
1) Vastava akti'mitteteadmine avalike instantside süü läbi, 2) looduslikud 
tingimused, õnnetused, 3) akt tehti +stavaks 3-ndaile isikuile, kes ei an- 
nud Õigeid teateid tähtaja kohta.
Kaevata võib selle instantsi kaudu, kes põhjustas kaebeoS edasi maksustu6= 
insp./Maks. Vai. ja PeakomiteeleVaheinstantsi ülesandeks, et kui on rike 
olemas, siis alluv asutus ei tohi enam selle akti kohta teotsemisi avalda
da. Suspensiivne toime puudub siin-knigi on kaevatud, sellest hoolimata tu
leb maks maksta; võimalik ka paluda etakti täitmiseks pikendakse aega - 
seda otsustab Maks. Vai. Dir. - selle kohta edasikaebe Peakom.-le. Tähtaja 
endistus võimalik 2 nad. jooksul. Kaebus peab sisaldama oblikat võrseid and
meid: 1. kesncaebaja - andes vastavaid individuaalseid tunnuseid (nimi, adres: 

2. kelle vastu kaevatakse 
3. mille vastu kaevatakse
4. missuguse akti osa peale - kas täies ulatuses või millise osa pea

le.
Tähtsaim, kaebuse sisu momendiks on:

5. mida just nõutakse ■ • )
6. vastavad tÕendud-y andmed, millele kaebe takse -/kas dokumenti

de või m. nä •./
Kaebuste cmi kohta pole sätteid, seega vormivabadus, peavad esitel ole

ma .kirjalikult,millise sõna juures tuleb peatuda. Eeldav on, et asjaosa
line läheb Peakomiteesse, avaldades suulise kaebuse,mis protokollitakse;- 
see aga pole maks. õi-Skrjälik vorm. Mitt ekir jao skam. puhul võib kohtu- 
kantseleis seda koostada. Kaebe juures peab olema allakir jutus - mis on ala
ti nõuetav, pole tarvis pealkirja panna, pole ka tarvis pealkirja - kuna 
niuetav on lühisus.

On kujunenud tavaõiguses väline vorm, millest kinni peetakse;kõigepäält: 
Kaebat, aadress;-.maksuinspektor. kaudu Maksu Peakomiteele'', siis kaebaja 
oma aarcss, nimi

Palve.- 
edasi dispositiivne osa - lähem seletus kaebeakti kohta - üldine asjaolu 
kirjeldus. '
proportsioon - nõue, mis esildataksemotivatsioon nõude põh-
jendusseaduste ja määruste alustel, kaebaja allkiri ja daatum.
Kaebus,mis on esitet _ peab * olema korrapäraselt koostatd,. valitseb 
ebaselgus, mille vastu vaieldakse jne., - siis võidakse vastav kaebus ins- 
pektorgadi poolt seisatada, nii ei saada edasi; - sel juhul tuleb see teha 
teatavalts asjaosalisele nõudegaz et viimane parandaks puuduse-motiveerides 
seistamist ja õiguskaitse korda- Parandada tuleb dokument 2 näd. jooksul, 
selle aja möödumisel tunnustakse ta juriidiliselt olematuks. Kaevata on või
malik siin Peakomiteele 2. näd j /Maksuinsp. võib olla ei vaatle küsimust 
täiesti, mil puhul vaidl^^3 Asjaosaline pole kohustet kaebust parandama,kui 
ta enne tähtaega esitab .uue kaebuse; kui lõpptähtpäev käes, annab kaebuse 
mis aga tuleb parandada, ja seda tehes võib kaebe minna hiljem, Kaebe esita
misel Peakomitee võib seda kontrollidaz - või%era seisatudauisungi täht
aeg määratakse 7 päeva möödumisel. As jaosal°nõigus arutarnisistungist osa või 
ta ja Maks. Val°n samasugune õigus osavõtmiseks ühe esirja kaudu. Arutlus 
toimub kinnisuse printsiibil - publikutel või kohal olla. Võimalik anda 
suulisi esindusi ja ka. tõendeid, dokumente. una arutus peab
toimuma väide piires8 =siin vaie0 Aluseks kaebemenetlusele .

Tulastusmenetlus on rajatud uurimuse alusele vastavas peakomitees, milli
sed võivad ka ise korraldada uurimust, mitte toetudes asjaosaliste seletus
tele, seega tunnistajaid võtta ja ko aldada paiklikke ülevaatusi. Kehtib 
üldiselt vahendituse printsiipP§-aüurima vahenditul 5 põhimõttel, et стад silm

algatak.se
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on kuningas. Apellatsiooni instants on ühtlasi kaudsuse printsiibiga-:Pea
komiteed võivad alluvaid kohustada toimima vahendituse printsiibil. Järg
neb otsustus ja materjaalse toe avastamine - kui asjaosalised võtavad 
tõeks otsustus meritoorsuse p.m., andes uue alti,nendtides alluva instan- 
si teguviisi õigeks.või valeks. Peakomiteed peavad 1) lõplikult otsustama, 
2) Õieti hindama seisukorda, 3) kas on rakendet õiges korras? 4) kas on 
teostunud menetlus. Neid kontrollitakse ex officio, ilma et asjaosalised 
seda nõuaks. Kaebused võivad olla rajatud motiividele:!, pole tubastet 
tähtsaid asiolusid, 2. vale hinnang, 3.vormiliselt pole õige,4. vääratus 
õig. p.m./- need motiivid võivad esineda üksi või koos. Otsus: 1. kohtuli- 
ne,2. halduse tavaline korraldus (maksu või trahvi). Vastavad peakomiteed 
peavad otsustama vastava arutuse ja otsustarna/mitte nagu kohtus, et alg- 
instants otsustab teises koosseisus/- otsus peab selguma peakomiteelt. Me- 
ritoors. pm. ilmneb kohtuhalduste puhul; - otsus tehakse teatavaks võimali

kult samal istungil. Peale r_esolutsioonili_se otsuse tehakse veel motiveeri 
mis, otsus, mis koostatakse" 1 "kuu "jooksul peale esimest, mille puhulastub 
jõusse peakomit. otsus/- seaduse jõusse siis, kui võistlevad pooled äi ka
suta edasikaebamise võimalust või on rahuldunud otsusega.

Kassatsiooni menetlus - sel puhul kontrollitakse ainult formaalsest 
küljest - kuna sisuliste vigade pärast kaebust pole võimalik esitada. Mo
tiivid: 1) pole rakendet õiged vormid (§§) 2) vääratelcud 3) pole menetel- 
dud - kohus tunnistab oluliseksviga, mille tõttu oleks otsus teisiti otsus
tatud. Kaebuste kohta üldised nõuded: vormi pole erilist vaja,— sisult aga 
peavad esinema need andmed, mis solgitavad apellatsiooni kaebuses kes? 
kelle vastu? mille vastu ? millega põhjendatakse? Tõenduseks - juriidili
ne argumentatsioon. Kaebus esitatakse 1 kuu jooksul, kui pole seaduses et
tenähtud toist toed. Kaebus esitatakse nende instantside kaudu, kes on se
da põhjustanud (tollipeaval.). Kaebajaiks samad, isilcud kes on asjaosali
sed. '
2) ka malsudeval. direktor isiklikult, ametnikud või eraisikud, kes volita
tud ka neid küsimusi käsitlema. Neid otsustab riigikohtu administratiiv 
osakond.

seega tubastamistoimingu sisu-
Riigikohtu adm. osakond vaatab kaebusi vormiliselt ja ka kas asjaolusid on 
nii vaadeldut kuidas suhtutakse seadusesse; seega tubastamistoimingu sisu
line vaade.

Kassats. ei saada teada-andeid istungist, osavõtjad peavad.ise teadma, 
Uusi tõendeid siin ei ole. Adm. ’ ...... .osakond teotseb ka kassatoorsuse printsil— 
bilpiirdues konstanteeringuga kas lon0 instantsi otsus Õige..
- mõnel juhtumeil võib millegiks juhtide, seega ta ei või kunagi ise neid 
akte anda, kuid nõuda võib. Riigid, Adm. Osak, võib Peakomitee otsused 
kinnitada ehk rahuldab kaebaja palve täieliselt või osaliselt;- 41 juhul 
saadab ta akti uueks otsustamiseks - II samuti# Kui küsimus antud tagasi. 
Peak., siis osa.listel uuesti õigus kasvata R.' . adm. osakonda igal juhul' 
see osakond ei tee kunagi otsusi asjaosaliste suhtes - need loetakse sea
duse jõusse astunuks ja tuleb täit mille täitjaks on Peakomiteed.

Juhul kui R.K. adm. osakonnas resolutsioon on vastolus seletustega, siis 
täitmisel võidakse pöörduda selguse saamiseks R.K. adm. osak, poole. See 
on ülaselt kontrollmenetluse kohta . Soe|&° * tseno side väide puhul 1'ahe 
inirr’^3v^T7p^.uuskohususisubjekti vahel - teda ei saa nimetada kõhtuli- 

mene,! j . ™ haldus-kuls aktiks, olles vaid selle eelakt,
p-jx^uo—s—instantsKuna esineb teatav vaie, teostub haldus funkt

sioon; kohtuf. esineb siis,kui esineb kolmas instants kahe instantsi tüli 
lahendami s eks. кя .
alg- Л П s -1 Kaebusele järgnev uusinstant Leuusd— — ennast; meri toor,. « n 
tule_ siin епаш arvesse, eolHiso instantsi otsuse peale esitab kod. kaebe

alt puudutab kodanikku 
himõte - alginstants ei

L—    —- R.K. adm. osak, mis annab akti uueks otsustu
seks eelnevale instantsile -/kassatoorsuse p.m./rimine juhib uue 0-g_ 
se kodanikule. ' v *

3• Teistmisaenetlu s
Selle all mõeldakse monetTust, milles otsustatalse eelakt e ümber s.o. 

aus otsustus - seega ta peab erinema nist sellelaadseis! menetlusistInäit 
vaidemcn., kuna siinshg otsustatakse asi ümber. Vahe seisab selles, et те- 
gu vaid selliste korraldustega, millised on kasvanud seaduse jõusse -so

1 AÄamill0+VaS ivSama^k esineda kaebe ja vaidcaktidepa kuna" on
tähtajad,- Teatavail iuhtumeli vSimslik aga tähtpdevjendistada. Siin aga võet 

asjaolud, millised erilaadsed, ci oususua 
olud mis võimaldavad teistmismenetluston: 
l.kuj esinevad uued asjaolud ja faktid,-mille all mõeldakse neid asju mida 
polnud võimalik oga saadud ette naha asja\ptsustamisc juures 
gavöitsingud.se anamlne malcsustusotsuse tegemisel, samuti ka dokumentaal- 

— Teatavail juhtume xl võima-
- _ зе arvesse- seaduses loetletud

Gt. otustada vastav asi ümber. Need, asja-

gav%25c3%25b6itsingud.se
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põhjusil.

Palved tcistmiscks esitatakse 2 kuu jooksul uute asjaolude ilmumise 
ajast peale ja krim. kohtu otsuse jõusse astumisest 3 * päevast, mil asja
osaline saab teate maksukorraldusest. Igal juhul see õigus kehtib ainult 

arvatud aktsiisim, alal - 3 aastat. Vastavais palveis peab olema sel- 
gitet milliscil asjaoludel ja mil ■ põhjusel esitatakse toistmispalve, li- 
sa'-cs . juure ärakirjad kõigist dokumendest.

Tcistmise palve otsustajaks on maksuinsp. ja Maksunduskomis j. asjus 
Maksu Peakomitee. Asjus,milles pädev Maksu Peak.,on organiks R.K. adm.osa
kond. Vastavad instantsid võivad seda küsimust arutleda, mis, kui maksusum
ma m utub üle Kr. 20.-, vahemail juhtumeil lükatakse tagasi. Järelduvalt uue 
seaduse järgi tollipeakom. alal pole võimalik teistmismenetlus. - luid arva
tavasti seo oh'kogemata väljajäetud ja seega maksev. Tulundus - tähtsaim 
mgilg Eelarve ■ Maksundus. (raamatus)

On"tchtud dekreedi korras muudatusi m/ kursuses Ihk 45 maksunduskorralduse- 
gamuudatused § 57 § 143 ja moondustele R.T. 1936, 92. 726.

Vastavaid maks. t asutati teatavais piirkondades, mille arvu võis 
maj. min. suurendada, nüüd aga, maj. mih. õigus erilisi organeid luua reaal- 
printsiibil (teatud küsimuste valdkond) üle terve Vabariigi - ja seaduses 
ettenähtud uut organi .Aruandvate ettevõtete maksuk^isjon äri ja tulum. 
alal: - Esimees - eriline isik arenda j ana, maksuinsp. või fcksuval. poolt 
määrat sama või kõrgema palgaga isik. Kaasistuja ja asend. Maj. min. nime
tab Kaub. tööstk. esindusel - peavad vastama ärimaksu ko. * liikm. II kaas
istuja - Maj. min"., Ühisteg. koja esitisel samul tingimusil.

Komisjoni istungi aja, päevakorra^määrab esimees,sellest teatades 3 p. 
jooksul kaasist.; otsus sünnib lihthäälte enamus ega - poolitumisel loeb esi
mehe hääl,kui' mittenõustis avaldab ta oma eriarvamuse Maksuval. ja 
see evib õigust vaict esitada Maksu Peakomiteele. Protest esitatakse 7 päe
va jooksul väide esitamisest alates * Ka väide esitamine igal juhul 2 näd. 
jooksul, ka tolliasjus, arvates kontrollandmete kuulutamisest; Tollikorral- 
dusest väljavõetud asjade suhtes enam vaict esitada ei saa. Tavaliselt väi
de esitamisega ei tarvitse akti täita s.o. suspensiivne - edasilükkav toime 
- nüüd aga üldiselt seo säte püsib/V.a. tollinduse alal - siin/hoolimata 
väidest,tuleb ikka akt täita. Vaie puudub ka kui maksuinsp. ei saa tagatist 
kodanikult väide osutamisel. nimetab

Tollipeakomitee koosseis muudeti - nüüd koosnedes esimehest - RV.Vmaj. 
min. esitisel,f 2 kaasistujast — liikmest,."nimetab maj. min./Tolli Peakomit. 
esitaja võib olla ka Maksu Poak. asendaja:esitab R.V. ja liikmeile maj.min.

Praeguste vai te .asjus tehtud otsuste peale otsustatakse trahv. Muudel 
maks. Maks.P.\\lhk. 9. korrigeerimine - pikendamist ja ajatamist otsustab 
inspektor kui summa on kuni Kr, 500.- ja kuni 5 a. maksusumma tasumise tp- 
st arvates Maks. Vai. Dir, kui summa üle 500.- - 5000 ja 5 aast. Muil juh - 
tumeil otsustab maj. min. kuni 8 a.

Maksuvõla vähendamisel või kustutamisel otsustab kustutamise inspektor 
kuni r. 100.- , Maks. Vai. Dir. - kuni Kr. 1.000.-, muil juhtumeil Maj. 
min. (seoses lootusetu võlgadega) 
Maksu ja korral, alal.
1. aktis peab määratud olema :
trahvimäär, aeg, eesnimi ja perek. nimi, protokoll. Seadus, mida rikuti ja 
mille põhjal trahvitakse trahvisumma . Trahvimise kord , aeg, mittetasum. 
tagajärg, trahvi peale kaebamise kord.
Maksude korraldus trahvide alal:
süüdlast, kes ei esita "otkohale nõutud teateid ‘ ..

1 1 11 11 11 11 vaatlemiseks raamatuid või dok.

" 11 esitab 11 ebaõigeid andmeid
" " jätab toie tarnata edasiandmise maksualal.

karistatakse kuni 500.-/korduvail juhtumeil kuni 1.000.- krooniga. 
Täiendatud on sätteid vaiete esitamisalalt: - Riigi kontrollil Õigus aval
dada valet tolliinsp. tegutsemisele tollitar. alla kuuluvate asjade üle 
tp. 2 päeva Maks. Vai. Dir.-1с,- see saadab akti uuesti otsustamisele insp. 
või tollipcakomitcelc koos vaidega. arvates

Ülemäära makstud summad makstakse tagasi, kui palve esitet 3 a. kesteI 
malsupäevast;sud otsusis võidakse muudatusi ette võtta,kui need tar
vilikud eksimuba'eto^'4^GGga sisuliste vigade parandus maksusumma muutusega. 
Üldiselt,et teostunud otsuses vald vormilist viga . parand - о'г'з. 
peale eksimuste olemasolu väitmist,võtab instants ise selle küsimuse ise
seisvalt algatades parandusele.

Kaobeinstantses/kui teatavad juhtumid seaduses ettenägemata,tuleb raken
dada adm. kohtu korra sätted, muude] juhtudel adm. menetlus sätted;- juh- 
tudol,mis uues seaduses pole ettenähtud, k"ioldab Maks. Peakomitee adm, 
kohtu korra sätteid.

Maks, kaebe arutamisest teatakse kaebajale 3 päeva enne istungit.
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Peatükk VIII. Kogukonna male sus tus.

Kogukonna mcksunduso 
1. Valla maksundus 
a. Valla maksusüsteem ja maksustus

Valla maks, õiguslikuks lex generaliscx - on ajutine seadus vallcom. 
sissctulväl jamin. ja aruannete kghtaiR.T.192O 18/19.1.83. lisanduvad vas
tava seaduse moondusaktid - siin Tegu peale maksude, kulude ka eelarvega; 
järelduvalt vastav akt ci vasta logislatiiv. P.S. - kuna sealubttenähtud , 
et pehv. olema maksuseadused eraldi - oi või otsustada Rahvahääl. ja alga
tusel. Siin on suurendatud maksuseaduste kompetentsi ja kitsendatud eel
arve, kulude os9 seega kitsendatud rahvoolgatus. g.S.§34. kohaselt pole 
rahval õigus arutada ka eelarveid - ja tcataval-kauruandcidi- siin mõcl- 
dalcso kindlaid akte - aga mitte vastavaid seadusi, mis seda ala korralda
vad. Soda olustikku on taibanud seadusandlus, muutes selle seaduse sisuli- 
selt/kuid vormiliselt jätab selle seaduse kontima. Valla maksusüsteemis 
figureerivad osad riigi tulu- ja kinnisvaramaksudest - kuid nende summa
dest mi +A= jätkumiscl võetakse ka muid makse lisaks sellekohaste allika
te alustel; laada ja turuplatsi maksu,- isilumaksu, töö stusmaksu, auruma
sinate, naftamootorite, jalgrataste, veoäri, kantselei, kinnisv. ja trah- 
terim.; - viimased ei tarvitse alati figureerida. Maks, organeiks on valla
volikogu, kes vastab küsimusi, sätib määrustavalt raamnormide, _piirs, 
lahendab igasuguseid küsimusi maks. alal. Samuti maks* laekumist 7vaHfd=" 
volikogu - täitev organ -- vallavalitsus - sel juhtumeil kui pole erilaeka- 
jat.
Üksikute maksude suilt es:
Laada ja turupl. maks pole puhtaim j. kogukonna maks - mis oli küll enne - 
nüüd aga riiki. org?^ellc maksu määrab Ajut. Maaval./määrates maksumäära 
ja tasumisviisi. Maksu aluseks maapinna suurus, mida ^«utetakse, ja kaup
lemise aeg. Maksumääradeks ettenähtud teatud %% valdade ja maaval. jaoks - 
üldiselt 30/ kumba§mfda võib moonutada ühe või teise kasuks.

Tööstusmeks - kõigilt kasutaotl. käitisilt valla adm. piires./ erandnikudb 
normid määrab Sisemin. kokkuleppel Maj. min. Maksusuuruselackumisviisvvn- 
lavolik. - aluseks käitise suurus, tegevus. Auramas.,naftarn.,jalg. maksu, 
otsustab vallavolikogu - aluseks tööjõud ja töörohkus; erinormid jalgr. suh
tes. Erandsättena lahodaVakse"malcsuvõla küsimuski. " Maks sõidu-
hob. ja riistadelt' . . Kentselimaksu võetakse tunnistusilt,
mis antakse valla poolt/eriliste maksumärkide abil. Kinnisvaramaks - maa
delt, hoonetelt, tööndusk. ehitustelt, seadistelt ja masinatelt - m.alu- 
seks0-: maade juures tuluühik või pindala, maksumäär vastavate kinnistute 
väärtuscset •• erandlikult võlg kasseeritakse 2/-ga kuus. - kinnisvara üle
minekul uus omanik vastutab endise omaniku võlgade (maksu) eest.
Tr ahter imaks - erisead, alusel.
Maksustus on võimalik ka tagantjärgi -3 a. jooksul; otsustab vallavolikogu. 
Kustutamine on võimalik maksukorr. s. ettenähtud juhtudel - otsustajaks vo
likogud suvaliselt - kuid pikendamine ja ajatamine on vallaval. käos - 
protokolli abil suulise või kirj. palve alusel.

Maks, kontroll - otsustavaiks organeiks on vallavalitsused neis asjus mis 
puudutavotseselt kodanikke. V.V. on maksude jagamise asjade ja isikute 
järgi - need küsimused on 20utusllitavad - Nõutav, et maks, korraldus tehak
se tcatavak 2, näd./ - ebaõiged juhul esitaks vaic (adm. menet. sätted)kae- 
bemenctlus,Skui kodanik ei nõustu väide otsusega;- csitakse kirjalikult. 

Kaebuse esitamine ci suspendeeri akti täitmist, kaebusest hoolimata tuleb 
akt täita. Vallavolik. ei saa otsustada laada ja turupl. maksc,mis juhul 
kaebus ositatokse Ajutisele Maavalitsusele. -
Edusikacbus on võimalik 14. päeva jooksul, olles sisult apellatsioonltacbus; - 
uurimine toimub sisuliselt kui ka vormiliselt vasteypjeorganeis,jaoskon- 
nakohtus - ka ringkonnakohtus v.a. mil esialgne kaebus Ajut. Maaval-e aren
dab edasi ringk. k. Otsused on sisuliselt lõplikud, kuid edasikaebe võima
lik kassatsioonkorras. Kohtute alal arvesse võctakso adm. k.korda, •

kontrollinstantsiks jaoskonna kohus jaR.k.,kcs otsustab asja revisjo
ni p.m.fkontrollides akti sisuliselt ja vormiliselt;- tal on võimalik an
da küsimus alginstentsilo uueks_ otsustuseks juhiste kohaselt.

Tra.hv..do asjus, kui seotud nced varjamistegs - karistus küünib 4 kuni 10« 
kordse rahatrahvin- võlasumma ise.
Puudulik, vale teadete puhul võidakse suvaliselt määrata karistus, soe 
õigus kustub 3 kuu jooksul (muidu 3 a. jooksul).Alevimaksundus. .
Alevivel. seadus, astavaiks organeiks on valitud otsustav, korraldav ja täi
desaatev alevivalitsus, tähtsamaks maksuallikaks on kinnisvarade maksustus; 
toimub hindamise alusel. Vastavad erandid on disponsatsioonide sarnased. '
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Hinccmismaltsuge maksunduse aluseks on puhastulu alus, hind või väärtus s= 
l/° - leuna 1 juhul 10% sellest. Kinnistute tulukuse alal 5^, olgugi et asi 
ei ületa 5#, käitiste ja äride hindomise aluseks maaala väärtus. Peale sel
le ka muid makse. Süsteem on keeruline 1) äri tünn. 2) trahteri 3) hobuste, 
sõidukite, 4) koerte, 5) jalgrataste 6) paatide 7) kuulutuste 8) kaalude 
9)suvitajate 10) platside, uulitsate 11) lõbustus-12) isiku-13) kinnis
vara lisamaks 14) ja veel muud maksud pääle seaduses ettenähtute - loonus 
kohustused.^. ATj tunnistuse maks - põhi ärimaksu määrast kuni 50%lise mak
suna (1/8) *2; erisugusel alusel - samuti ka isiku, kinnisvara lisamaks j.t. 
erinevalt valdadele, muud maksud sarnased. Tähtpäeva määrab alevivolikogu. ' 
Maksmata jäänud summa langeb maksuvõlaks, millelt 1/ kuus. Võlgade kustu- 
temise otsustab volikogu - teatav erinevus alevites, samuti ka kontrolli 
suhtes. Enam akte lähevad kinnistamisele kõrgemale instantsile (siseminis
teerium I printsiip II veto printsiip);- sisem. kinnitab ka loonus maksud, 
disponsatsioonüd samuti. Ajutisel maavalitsusel õigus kasutada 2 nädalat - 
oma vetot; nii on õigus tal neid akte kontrollida, kui ta seda ei toe siis 
lähevad siseministeeriumi kinnitada.
I innomaksundus - sol alal süsteeme ja seadusi; - õiguse allikaks on linna 
tuludo ja kulude seadus 1917 a. 1.204./ ka muutmise seadused tule
vad arvesse;kogukonna seadust ei saa muundada teiste seadustega (cripeal- 
kirjaliste makstmdus seadust oga muudeti viimasel ajal).

Lisaks orinimolised maksud, mida alevis ci tunta 1) raudtee praht 2)lae- 
vade ja lotjado 3) sanitaar 4) kõnniteede sulgchituste puhul 5) ehitus
kavade, plaanide kontrolli eest 6) tõstokute malts 7) vallasvara oksjonaa- 
tori maks.Peale nende eraseaduste alustel veol muidki makse (eriline tulu- 
maksy kuigi linna heaks läheb r -tulumaksust osa jne.) . Nendest tähtsaim 
kinnisvara hindemise maks/alluvad igasugused kinnisvarad/- Riigi piirides 
on sellest maksust vabastatud kõik kinnistud, mis kuuluvad vaimul, asut.või 
ühiseks otstarbeks (kirikud)/ samuti ka hariduslikkudeks või kultuuriliseks 
otstarveteks määratud asutuste varandused, ka raudtee -liinide all qlevad 
kinnistud - maad enese otstarbeks s.o. liiklemiseks. Poolel määral0maksüs
tet riigiasutiste kinnistud.

Disponsatsioonid: esinevad juhtudel millal oi kasutata kinnistut kasumi 
taotlemiseks - ka uute ehituste juures - vabastatud - mitte üle 6. a.; tä- ' 
nava ääres olevaid ponraid, mitte ärilisi aedu ja parke, samuti üldi
seks kasutamiseks või tervishoiu ja kultuurse tähtsusega ajaloolise täht
susega kinnisvaru.
Maksustusc aluseks keskmine puhas tulu või väärtus mis võetakse alterna
tiivsel alusel, kas üls või teine, mitte paralleelselt, vaid ühelt üks' jne. 
Maksusumma ci või ületada 20% puhtast tulust või väärtusest 2^.-.

Kui maksustus sünnib tulukuse alusel, siis esialgselt 
keskmise brutto tululuse järgi; nt. tulukus/(brutto - r. maksud, haldami
se kulud (rent), tänava korrast emise kulud ruumide üüritamata jäänud üür 
( turukonj. tõttu). Hindamine toimub vastavalt müügihindadele; ka pantimi
se, hinna või mctcrjaclsc väärtuse järgi. Alus fikseeritud ja hindamine toi
metatud/siis volikogu maksustab oma otsusega ja lähetab maksukohuslascle 
sellest teate — võlasummast 3 (viivitusprotsente. Kuu aja möödumisel sund— 
nõudmine.

Teiseks maksuks kõrtcrimaks - clemisruumid + kuurid, keldrid, tallid 
aidud jne.- aluseks_tegelik aasta üür. Üldistel alustel.
. n , ' ■ • - - ■ Koeramaks -
kõik elamus poetavad koerad /(absoluutselt mitte riigiteenistuses ole
vad koerad (politsei koerad . konsulaara.yastastikkuscl alusel, keti koe
rad - õuopeni - hoovikoer ajutiselt viihiinte koerad, - kuni 1 kuu linnas 
viibivaid kaitseväelaste koerad. Maksütäitmisc üle vastutab koera omanik - 
tõeliselt koer iseoma peaga 3pe peale püüdmist, siis hukatakse koor, sel
lepärase >ct pole oigel ajal makstud. Linnades, mis suvituskohad,maksavad 
kodanikud suvibusmalsu, kes peatuvad. > -1 kuu -/erandid, ametiasjus "lähe
tatud ametnikud, töölised, majateenijad, lapsed alla 10 a.,arstid perso- ' 
n^aliga, algkooli Õpctajad ja need, kes cä peatu üle 5 päeva) — seo on siht— 
maks - suvituskoha hubandamiseks. 7

Lobustusmaksuga maksus tata.kse kõiki avoliklze pidustusi ja lõbustusi c 
avalikke lokaale, muusika või lõbustustega. Võetakse vastavail! pilctcil 
pidustustel, lokaalides — istekohtade pealt jt. 10—50%ni. Kontrolli teostab 
1 innavalitsus piictiraomatute registreerimise abil — kui seda oi tehte voe
takse vastav maks viie kordselt. Lokaales istekohtade suurendamisel ja selle 
avalikuks tulemisel 10-kordso.lt. Muud maksud võctkase linna volikogu poolt 
määratud korras ja alustel. Maksuvõla kustutamist otsustab volikogu.

3 к ° oli teostub teisiti kui clcvites, kus vastavad küsimused 
kontrollitakse siseministeeriumis või ajutises maavalitsuses,' kus lubati 
ebaseadusparaste aktide puhul kasutada vetot. Siin aga lahendab mai. 
minist. kõik seaduses lahtiseks jäänud juhud ,vastavail korril siseministr 
koos.

Vaidemenctluse linnavalitsusele võib kodanik esitada 2 a. jooksul. Kacbem

kordso.lt


. . . - 17 - (26.aine) siis on tal
eSitatakse 2 kuu jooksul kui esimesega ei rahuldu kodanik, ka õigus ja 
võimalus esitada kaebust volikogu tegevuse kohta ringkonnakohtule. Linna
valitsuse maksundusõiguslilcud aktid ci allu mitte otse kohtule.vaid onne 
volikogul^ - ja siis kohtule.
Kogukonna _crimak.sus.u adusod•
a. tr ahter imaks" - öigus'allikaks trahtorimaksusoadus R. t. 35.109.898 - I käi- 
tisod, kus "alkohoolseid jooke müüakse kohal tarvitamiseks. Il'kohvilaud,.

kui nende istekohtade arv ületab 85 või põrandapind üle 85 
ruutmtr.

P i s^pci^atj ioonid.
1) pidude ja einelaudade suhtesikui nonde kestvus pole üle 24 t. või kui 
neid pole korraldatud neli korda.
2) autobustes jne. asuvad einelaud, mis on ainult reisijate jaoks. Kohus- 
tusadresaadiks on valdaja (kes, ja kui vana), rendile andja ja rentija klubi 
rentija ja ühing. Läbikäigu alusol võetakse vastav maks; kui külalistelt 
ci võeta jootraha teenijate palgaks, siis arvatakse 10% läbikäigust maha, - 
mitte alla 5 kr. Muks tasutakse E.P. osakondadesse j ümbe-rotsustus õigus 
maksuinspektoril.
b. I s ikumak s, alus ck s linna ja ka kogukonna isikumaksu seadus R. T. 36.50. 
411 - Alov- R.T. 36. 50. 412. Vallas R.T. 36. 50. 41 selle alla kuulu
vad isikud 20-60 a. - kes elavad vastavas kogukonnas,- kodakondsed töö
andjad vastutavad töövõtjate maksu eest. Perekonnas elavad vastutavad so- 
lidaarseit/kogukonna maksu määramine sünnib jõukuse astme järgi, liigita
des - kusjuures alam maks ci või ületada 20 kr. ja kõrgem ei või ületada 
5 kordset alamat maksumäära. Maks tasutakse volikogu poolt ettenähtud täht
päev. kogukonna kassasse, kuna maksuvõlg kasseeritakse koos viivi tusra- 
haga 1% kuus - sundlackumisol aga 12 kordselt. Vastav isikumaks linnas kan
nab kogukonna maltsu nimetust- on sihtmaks. - Jriid. asi ci muutu linnades, 
läheb sotsiaal ja hoolduskuludeks - siia ci kuulu sotsiaals. toetatavad.

Dispensatsioonid - neid määravad linnades ja alevcis valitsused - val
las volikogu.

e. Kinnisvara maks - eriseaduse alusel.
d. Ar imak s eri s о adu s.
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1

2

Av-lil-lude lokaalide maksus cadus ........ u
'' ' avalikeks lokaaleks selle seaduse mõttes on käi ui see, leus müüta- 

tokse -publikule kohaltarvituscks jooke või soojasid sooke. eyiiiLks lokaaleks selle seaduse mõttes oi loeta eelmises pare-. 
gratis määritcldud lokaale kus istekohtade arv on |^1ГоГ1ое- 
liku kasutamiseks olev põrandapind on alla 25 m .Samuti л loo 
ta lokaaleks eclm. paragr. määritcldud lokaale laevadel, raud Üe- 
rongides, lennukeid ja omnibustes. ,

5. Maksukohuslaseks on avaliku lokaali valdaja. Uus i tia^j... v^ 
tab solidaarselt eelnenuga, eelnenu tasumata maksude ic maguV" 1 
edc eest. Ühingu või klubi lokaalimaksudo õest vasnutab ahing 

või klubi ühes lokaali ökonoomi ja lokaali tulude eost vastutava

4.
Lokaali rendile võtjaga koos vastutab ka rendile andja. , 
Avalik lokac maksus tat olese istekohtade arvu või põrandapinna -
ilus oi järgneval määral:

1, kui istokohtado arv 25 -D 
põrandapind 25 m -45 m 
maksust 1%

45 või 
- käibe

3.

4.

45 - 65 itok
45 - 65 m
05 - 85 i.
65 - 85 m.
85 - 100 i.
85 - 100 m.

käibe

ii I!

4^
järgneva 10 istekoha või järgneva 10

II

2 põrandapinna pealt 1%
käibe maksust juure ~

Eclentud alustel kohvikud maksustalse võrra kõrgem, määraga, resto-
raanid 2% vÕrr

Tantsuga loke
a kõrgema määraga. , , „
did maksustalse tantsuta dekaadest vastavadt 1% kõrgema

2

3#
П

m

maäraga.^^ v5i kabareegd dekaadid maksustatakse tantsuga lokaalest vas
tavalt 1,1 kõrgema määraga. \ . л . .....

§ 5. Maks^mr-Tma. arvutab\maksukohuslono ise ja tasub selle iga möödunud 
kalendri kuu eost hiljomalt järgneva kuu 5-ndcls• .

Äsjaavatud lokaalid favalikud) avamise kalendri kuu eest maksu ci 
võeta. . . - Л j. л „• Ülesandeks on analüüsida selle seaduse normistiluosutadeS

1. millised normid määritlevad kohustus adressaate ning ku±das
viimaseid kategoriseerida.

2. millised normid määritlevad maksuolnastikku. . ,
5. Millised normid määritlevad dispensatsioonc ning kuidas neid 

kategoriseerida. . .
4. mil. normid määritlevad maksualust ja kuidas arvestatakse

maksusumma
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Määrused, ja instruktsioonid.(lk. 3 lõppu järgnevad 28 rida).

Maksundusõigusos võivad Õiguse allikatena esineda seadused, sel juhul 
on tegu ka määrustega, millised on ccldaktid, millised alluvad oma kchte- 
jõult seadustele.

Kas võidakse maksuõigusliklte nähteid seada seaduse ähil või mitte ? - 
On olemas 2 eriliiki märusi; inter legen ja protor legen. Esimesed on mää
rused, mis ise ci loo ühtki normi - kuna teised on sellised haldusaktid - 
mis võivad luua ka iseseisvaid norme. Riigi mak sundus -õiguse alal tarvita
da preter legen määrusi oi ole lubatav - kuna kõik maksundusnähtcd peavad 
olema fikseeritud seadustes. Inter legen määruste küsimus jaotatakse 
' ; ‘ 1) materjaalscks

■ ' 2) f о r maal seks.
Esimesi ci saa kasutada. Formaalsete normistikkude alal on mää^s^c andmi
ne võimalik. Teisiti on see lahendatav kogukondlikute maksudenaa tarvit
sevad märkida vaid piire, mida võivad määrata omemäärustega, mis võivad 
luua uusi määrusi. Vastavad määrused võivad olla ka preter legen - ja võib 
neid küsimusi lahendada vaid üksi praetor legeni kaudu.

Instruktsioonid on samad aktid nagu määrused ja nimetus on säilunud 
vaid vanast koolkonnast, milline oli tarvilik vana koolkonna juristidel tah 
tes vabastada kohtu alt halduse. Kui instr. kaudu kodanike õigusi rikutak
se, omab ta õiguse kohtu kaudu nõuda õigust, Instr. abil lahendatakse kõik 
tõlgondus-küsimused maksundus õig. alal - seega teatud ühtlus organite 
teevises - vahe selles, kes neid võib anda. Määruste organiks P.S.
§ lo järele on selleks ainuõigustatud R.V. - kuna ipso see õigus antak
se haldusasutustole - seega kuigi R.V. nimetet ainuõiguslikunav ei oma ta 
sel alal monopoli - kuigi alaliseks, üldiseks määrusi andvaks organiks on 
R.V. Seadused viivad ellu vähe isikuid ja organeid, kes võivad anda mää
ruseid. Instr. andmisel ci või esineda V.V. oga R.V. - siin tuleb arvesse 
vaid mak suval it sus, selle direktor ja Ma j . min.

Vaata lühendid;

p.m. - põhimõte; P.s.-põhiseadus; R.V. - riigivanem

V.V. - Vabariigi Valitsus (lk. 4 keskel; edasi ka vallavolikogu)

R.K. - riigikogu; T.a. (lk. 14) - tolli alal. 

-----------///--------
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Egsui_'тгчкелп.Зпзбi /uses ^ .

Enne aine juurdo asumist olgu öeldud mõ
ned sõnad - 
õiguses. . _ ,
* Põhiprobleeme finantsõicusest poleks vaja 
kunagi ettecenda, vaid nendega outvvnine 
jääks Õppija enda hooleks. Nende probleemi
de all- mõtleme: ■ .
1) Maksvndusõ i(tuse mõiste ja t.^na^aatluse 
ilüie • . , •_
Z)Maksunduseõigusenormistil a' kpnstl- • 
tutsioonilisei normid, b) maksuseadused, 
aa) mõiste, bb) malrsuseadise tehnika - ma
teriaalsed ja formaalsed normid, nende ehi
tis - und -eriseaduste konstruktsioonid. 
Me±S tähtsamate uld. ja erimak sundus te lü
hike sisu (tulu +äri ... maksud.) c) võõ
rad; seadused - nende liigid, sõltuvussuhted 
ja nende rakendus d) määrused e) administ
ratiivsed aktid, nende ligid, omaduse , 
kehtivus ja Õigusjõud.
3) Tolgenduspõhimo11ed.

ldpsa vaadata prof. Vaabeli tööst i üal- 
sundusõigV-Se põhiprobleeme.1 Raamatu kõrval 
peab lugema öeldud ■ seadusi. Kui see,on 
tehtud/"'tuleb teha skeem mater jaalseue nor
mide kohta. ■

seadused 
allikad

kesumaks
oim alus jne.

Tuleb valida .iks seadus ja see vastavalt ' 
tita tabeli alusel. L ....... 44.
Vaadata võib Rauamägi - EisenberS- A-s--" . 

simeltsudest raamat . ..
---- о ---

riörobleemid. Võtame käsitlusele Öinu8-
1 raits*6""Sesti maksundusõiguse_s_._'‘ 
õiguskaitse esineb ainult seadusraamatuas.
193&. ä'. maksiuidusref ormi aluseks oli ülv-us-

Tina n6söi us b. — 1 — ■ '



tamise tendents. Erme 1932.a-t oli maksu 
normistak väga killustatud ja kitsas. 1932a 
pandi kehtima Maksunduskorraldusseadus. " "

se-e geapuse.kaugem algatus tuli Riigikont- rod-istRiigikontroll uurüs maksundusasjan. iv.st ja siis kontrolör Zimmermann saatis 
es4tise, et ühendataks senised 3 maksudeva- 
litsus V, Minister Oinas võttis küsimuse

Ja hil^emduba minister Zimmermann 
võttis Sama uhendamisküsimuse tähtasalssen 
ulesse. Prof. Vaabel töötas kava vj11a %' 

' võttis nad vastu. Seadus avaldad! S?

” 1934, 5k 477, 1®36’ 27,172,‘2898936, ‘2: 736 ” Vaga PalJu siin muudetud ja täiendatud (uue tolliseaduse tõttu). Pääle selle 
on lisaseadus RT. 1936,2. õiguskorra kaitsL 
on liitseadused. rt. 1936, 4,25. Vai. korral 
dus seadus ja Mm. kohtu kord ja Riitikorra- seadus. Maksuasutises on oluliseks aluSeks 
haldusal<t, temale baseerub kogu õiguskomp- 
le^si lahendus (ligemalt Vaabeli töös). Pa_ 
minis trat uv akt on aluseks jälgimisel Ae asutis, nis andis akti, on teÄ oma tS 

kohaselt. Kuidas kontrolli teostada?
. . on nõustav, et uks aleti adressaat 

vald^se esi3-® Uaidluspöbl), et akt ? 
ч50' V?1 on vigane. Peab olema veel

r egi, kes otsustab -selle küsimuse .ui e. Kee 
и?®} telstkor<iselt hindama akti. Ke<= 

3e11eks.hindajaks on, Seda näeme edaspidi 8 
"'õhtuniv ' Tsiviilkohtwidamnise korras on 

5ohtuni kO3tda' slih seega 3®al ist Maksude alal on see ka kujutelav, 
tüüpiline administratiivprotsess ei kavatse 
tilli jagada 3 - ks, kuid see jaotus on võima* 
Lik ( meil 3 -.as pool Maksude Valitsuse 
laol ). Otsustajaks, organiks meil on see asu- 
bis, kes esialgselt on väljanud, administrar . ■ , 
siiv aktis Ta esineb väide puhul, mis esita-

seaduse
Selleks

sakse maksustamise vastu. On veel 2 erilist 
asutist, mis on teisteksprotsessi staadiu- 
neiks - maksu - ja toll ipeakommi tee. On ette

- 2 -

puhtud ka Riigilcohus kaebeorganistnsioon-s 
luliks. Keed otsustajad tulevad esile kaebe- 
menetluses, tavalises juhus esineb ka veel 
kriminaal - ja tsiviillohus - tempelmaltsude 
asjus. Kõigi nende tõstetud vaidluse otsus
tamine, välja arvatud* viimane, mater jaalges 

-•mõttes kohtuorganid moodustavad, rea, millega
-meil tuleb tegeleda mai: sundu soigus es.

§ !• Õiguslaitsevahendd. ■
Üldreegliks vaatlusel oli, e$ pidestumo 

edministretiiv-alctiga, kuid peame siia lisan* 
dama veel mõnigaid momente* Öiguskaitsevah en
did liigituvad vastavalt admini strati.lv artilq 
«Jet määrab ltndlalsmakcsultohustused. Selle 
puhul on küsimus selles, 1 ) kas kohustus on 
õieti määratud kas see summa, mis määratud, 
on Õige ja vastab oludele. See küsimus vajab 
1S1ge täpsemat korraldust. 2 ) trahvi";orrr.l- 
aus, ui ta esineb, siis on togu rahasummaga, 
ülejäänud liigid võib jagada kohustavaks Ja 
Sigustavals aistideks ( tulevad omal 1ugcc ;. 
Lisades neile veel Õiguskaitse kasimuselo 
viivituse, omcnegi kõik arutoluts. Esimeseks 
õiguskaitse vahendiks on vale ( L.K S - es ) 
orimomendid määritlevad tähtaegu. Tclib usl- 
nus, kas ei tule puudutada mõnda eelmist sea
dust. Seaduse tclosti järele tuleb arvestada 
1-a Am. monctluso seaduse üksilruid palcondata- 
väid sätteid. Vale Õiguskaitses tuleb palzondu- 
eele ainult 2 juhul: 1 ) maltsustamislorraldi- 
so ja 2 ) troivicorraldso alal. Siin algab 
öiguscaitc vaidogn, -mis seaduse j-rgi tuleb 
esitamisel© samalo asutisolc, kes määras mak
su. Selleks võib olla ndtsuinspoltor, tulu - 
j- ärimrtsukoisjon, tolliinspolctor ( võib , 
panna ka ^lesende tollirovidendilo, vale sel 
juhul iides, i esitatakse tolliinspektorile \ 
Pääle selle on eriline komasjon - aruandvate 
ottovõtotc -n1c sit 31 m.ii s sJ:Qi.ii s j on. -ldpõhi t - 
tclisplt vaip peaks oi ema vaidlus, mis tõste
takse semc instantsi ees, kes seda lcusimust 
Lclicndet. Keil esineb aga moment, et toda ot- 
Eustemiselts määratakse Ira teisele silculc.

strati.lv


tuid vale esitatakse ilzcagi vastavale isj-u_ 
le. On Oluline, et -vcido puhl tuleb 1 g i Я 7 m i я 
täielikult uuesti lubivaataisolo, pGXb avas* 
tatama olesitus, nida mal-surija on teinud. 
Võib täpselt semedc võtetega maksu määrata, 
pagu see algul toimus. Pra? stiilselt seda 1-- 
Bimuast jälgides näcme et just kusututa.kso 
palju väide võinlust, sest muidu oleks vaja 
väga palju vastavaid aštusi. Tolli alal on 
vaike orand, lus asja sisuliselt uuritakse, 
asi, mille suhtes vale tõstetakse, peab olo-

tolli korralduses, muidu kaoks vöimclus 
.asja kontrolliks. Võttes ja vaadeldes meie 
nldusalzto, näeme et lõpnatu palju neist jääb 
valja sellest korrast. Asjad peavad- olema 
väidest lubi käinud, „siis võivad nad cdesi- 
minna toisis ihstantscs. Sama liini idi lä
heb juhtun, kus metsuavalitsuse direktoril 
palutakse kinni pidada otsus, dirc?rtor age 
eitab, siis sel juhul võib edasi Icacvatc, ‘ 
Võib ka olla veel inspektori lrooldvminc, 
välde ositcmiso tähtpäeva uuenduse ja -i-, 
ndmiso küsilauses - viimased loetud ci oma 
valet, vaid liituvad liini II astmes - tule
vad maJesupeakomiteessG. Sellel Malsupenlrori- 
teel ja tollipoclcomitcol on oma kindel kon- - 
potents, mille aluael asi läheb edasi Riigi
kohtusse. Peame mõtlema võimalust esitada^ , 
administratiivlaobus ülemale - Iral tegu oli ' 

male suinsp okt or iga ja seo minu arvatoscoimis 
ebaõiglaselt, siis kaebus edasi melesudovc= 
litsuso direktorile või lu oli' vaärcsti ta- . 
litejeles direktor, siis majandusministrile. ' 
Siit võib küsimus edasi minna Hkohtusse. .. 
Mosustuslcorraldisod võivad olla vorilisod . 
ivorivbcd. Võime nõuda kindlalt/ otlca 
vormivabu administratiivseid korraldusi sX~ ’ 

mas korras lahendataks. ( Näited prof, ve-- . 
heli töös ). '

Teiste adminiatratiiv olrtido alal võib 
esineda k-a .komplikatsioone. Saame nõude 
suinspoltorilt mingoilto teadeteks ja me 
leiame olevat selle nõudmise mitte Õige. 
Võib ju esitada vaid ', selle vastu, kuid Sea-$ 
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dus seda ette ei näo ja tal pole praksises 
mingit tähtsust... Asja sisult vaadeldes näe
me, et on kull nõutud andmeid, kuid see.:-" ' . ' 
nõudmine- on ainult ideeliselt esinev, ta ei • 
kohusta veel millekski. Ma võin-selle nõude 
kõrvale lükata ja inspektor võib seega ka 
rahulduda ning asi on lõpetatud. Kui aga in
spektor ei rahuldu, esitab ta trahvimise^-, 
ti seaduse nõude mittetäitmise pärast ja 
nüüd võib vaiet ja kaebet esitada, inspek
tori põhjendamatule nõudele toetudes.

Kokkuvõte: a).väide mõiste - vaie on ' ■ . 
maksuasutise korraldisest õiguslikult puu-"' 
dutatu kirjalik vaidlus korraldiste vastu, 
ja palve võtta see imberotsustamisele. 
(Oluline, et puudutata, kirjalik,, vaidlus 
ja palve). Vaie esitatakse samale -asutisele, 
kes korraldise tegi. Vaie on esimene aste 
õiguskaitse süsteemis ja talle järgneb kae
bus maksuk omi teele ning säält vastavas kor
ras edasi.

. .b) Väide seaduslik alus - kori aidatud ' 
' MS-ses^^T-Tl,' 138 jä :läie.nda-

valt Toll. m. Seaduses § 162,339, (Tulumak
su seadus)-Ж8 - 55«59, ÄlIS (Arimaksu 
seadus) - § 559, TeMS (tempelmaksu seadus) 
§ 21, p.ll, Adm.Men. Seadus .

c) Väide rakenduse ulatus. 1) rakenduse 
sisailine ulatus - vaie tuleb rakendamisele 
trahvi- ja maksustuskorral, hoolimata sel
lest, kas ta oli vormiline või vormivaba, 
fääle selle tuleb ta rakendusele õiguskait
ses liidetavate aktide puhul kaudselt. Sää
rasteks õiguskaitses liidetavateks altteks 
en mitme sugus e d nõue, e к о r r ai dus.e d. Erandi i - 
kult tuleb vaie rakendus ele parandus vara 
hindamise komisjoni otsustele P-IS - § 22, 
p,l (Pärandi-Kingimaksu seadus). 2) Väide 

?rakenduse vormiline ulatus. , . ■

f 2« Väide rakenduse vormiline 
' ' ulatus. * ' ■ ■

Vaie tuleb rakendusele eelpoolmainitud 
korra alal ainul sel juhul, cui nad puu
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dutavad makse, mille alal on MKS kehtima f 
pandud. Nendeks on: TuMS - MKS maksmapane- ‘ 
ky/s., I, P.l, ÄMS, - MKS mps, Rahakapitalide 
maks, MKS mps muudatus RT 1936, 31,271; i
TeMS ja Kinni stusmak su suhtes - RT 34,55,478. 
Tollimaks - Kehtiv Tollis. § 362, 339. Päran
di ja Kingim. (PKM) - § 38, § 20 p. 2. Trah- 
terimaks - sama seaduse § 19. Need on, kus 
otseselt rakenduse kord on kehtima pandud. 
Trahterimaks pole riigimaks. Formaalselt on 
ta küll riigimaks, sisult aga omavalitsuse 
maks. Pääle nende otseste rakenduste on veel 
kaudselt rakendatavad - sadama maksud - MKS 
§ 14 määrab, et nende maksude võtmine toimub 
tolliasutuste poolt - tolliasutus on kohus- v 
tatud rakendama tolliseaduse eeskirju. Kae- 
bevahekorris tuleb lahendada tollimaksu kait
se korras. Läbikäigu maksu juures on raken
damisel samane lugu. Aktsiisimaksude äial 
vaie rakendusele ei tule. Seeon ompärane 
juht, ei saa aru, miks siin vaie rakenduse
le ei tule-. On läbisurutud eriseisund, et 
aktsiisi maksustus toimuvat erilisel viisil.^ 
objektiivselt ja ei alluvat üldmalesustusele. 
Tempelmaksu juures on aga täpselt samane 
nähtusi Kui aktsiisi juures toimub mingi vi- 
perus, nõutakse lisavat täiendust ja siin ' 
võiks samahästi rakendada vaie. AMS*s-es on. 
ettenähtud juhud - § 172, kus on näha, et 
suvalisuse aste pole absoluutne. Keeldumine 
võib leida aluse väideks ja on küsimus, mila 
ei alluks see kord üldisele väide korrale. 
Siin on sisuliselt üks instants kõrvalda
tud. Kui on ka vormivaba maksus tuskorraldis, 
peaks toimuma ikkagi vaie, kuid tõlgendatak
se seni teisti ja ei rakendata seda korda.

Kandne effekt on väidel ka teede}orran- • 
dus maksu korral. Samuti on lugu kultuur
kapitali suhtes. (Siin ei tohi esineda ühte
gi teadmatust).

d. Vaiete otsustamise allumine (kolu- 
võttes jaotuse "järg). ' *"

Esitamine ei tähenda veel otsustamist. 
Üldreegliks on, et kellele vaie esitatak- 
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se, see ka otsustab. Pärandusmaksu alal on . 
maksuinspektor otsustav (seega erand). Ka" 
tollimaksude alal kui korraldise tegi tolli 
inspektorile alluv ametnik, esitatakse, vaip 
tolli inspektorile, kes ka otsustab. Kui .on 
maksudevalitsuse direktorile alluv ametnik, 
esitatakse vaie inspektorile, otsustab Maksu 
de valitsuse direktor. ..

§ 3. Kaebus maksu- või tollipeakomiteele 

a) Kaebuse siht. " / ■
/ Siin pole erinevust administratiivlal 
. olevast mõistest. Kaobüsega taotellakse 

väide puhul tehtud "otsuse kontrolli maksus . 
bamisest sõltumatu kaebeasutise poolt. .

Sarnaseiks asutusiks on maksu- jatollipea- 
komiteed. Komiteed toimivad seda kontrolli 

■ nii sisuliselt kui vormiliselt - seega täies 
ulatuses. Kontrolli teostamisel pole nad" _ 
seotud ei asjaosaliste poolt esitatud tõen- 

■ duste ja andmetega ega ka taotlustega.
Kaebuse puhul tehtav otsus on kaevatav .ja te 
pole lõplik. Peakomiteede otsus võib haara
ta kõik, siiapuutuvad küsimused. On väid ükä 
takistus - seaduses; tolli alal ei saa haa
rata otsusega esemete tariifilise alluvuse 
ja kaaluküsimusi, kui nad võetud, välja tol
lilt enne väide esitamist. Sel juhul ka ei 
saa vaiet esitada ja nii.ei-saa seda küsimus 
haarata ka-peakomitee. ..

, b) Kaobuse seaduslik alus. !
MKS -§18-25, 39-41, 72-94,- 90 prim.97, 

97-, 138-140, 159,161 ja viitekorras. Täien
davalt TolliS - 162-169. Ka adm.K.K., mille 
le viitab MKS. 97*1- ja selle seaduse (AKK) § 
94 viitab Tsiviilktohtup. seadusele, ’

°) Kaebuse rakenduse ■ ulatus. „
Sisuline ulatus. .. . . ‘

Tüliasjad, milles kaebus võimalik, on • 
täpsalt loetud seaduses: kõik tüliasjad, 
mis otsustatakse vaidekorras, revisjõnikor- 



ras. Ka võib esitada kaebusi Maksude 
direktori korraldusile sissenõudmisesis- 
mapaneku peale (MKS § 78). Ea inspektori 
keeldumise puhul arutamisel, väide tähtaja 
mitte uuendamise korral võib kaevata. Neil 
juhtudel tuleb küsimus arutusele I astmes, 
väide puhul II astmes.

2) Vormiline ulatus.
Vormiliseks piiriks on: võib esitada 

kaebust ainult nende maksude alal, kus vaie 
on rakendatav (Ei saa midagi kõrvalt sisse 
tuua). . •

d) Asjade alluvus peakomiteedele.

On 2 peakomiteed - tolli- ja maksupea- 
komitee. Tollipeakomiteele alluvad kaebused 
tollimaksude asjus, tollivalitsuse poolt 
võetavate muude maksude asjus (näit. sada-, 
mamaks), korraldiste, trahvide asjus, tolli, 
tasude suhtes - see pole aga enam maks, vaid 
tõeline tasu (blanketi, lao, komandeerimis- 
tasu jne.). Siingi esineb vaie ja õiguskait
se, seetõttu paigutamegi selle küsimuse 
siia maksude alla. Kõik muud kaebused tule
vad otsustusele maltsude peakomitees. Mõle
mad peakomiteed asuvad maj / min-i juures, 
kuid sisult on nad kohtuasutised, mitte hat - 
dusasutised. Nad lähen? avad sekundaarfunkt- 
sioone ( 2 x arutamine). Et kaitsta sõltu
vust maj-min-ist, oli vahendeiks - komitee 
a) pidi olema kvalifitseeritud koosseisuga, 
mis raste ndab liikme eemaldamist, b) taheti 
teha komitee liikme tagandamine raskeks, 
umbes samaseks nagu kohtunikel, c) MKS ei 
võimaldanud Maj-min-ile kuuluvat määruse 
täitmist, ainult Rvanem võis anda PS-e 
alusel siin määrusi. Komitees on alalised 
ja ajutised liikmed. Alaliste liikmete määr ' 
pole kindel, kuid nõue on, et nad oleks ju
riidilise haridusega, erandeid võib teha ' 
ainult 1 ja väljapaistvate isikute kasuks 
(praegu on 3 alalist liiget - 2 jur. ja 
1 teoloog). Komitees peab olema vähemalt * 

3 - 1 esimees, 1 alalineliige ja 1 ajutine 
liige ja see viimane varieerubki - 3 juhul: 
1) Kauband.-tööstuskoja esindaja, 2) Uhis- 
tegevuskoja esindaja ja kolmas Maj.lini 
esindaja. Säärases kolmeliikmelises koossei- 
szs komitee teotseb. Tollipeakomitee koosneb 
3 liikmest, esimehe nimetab Rvanem Maj-Min-i 
ettepanekul ja liikmed Maj. Minister. Esi
mees on alaline, kuna 2 teist tulevad Eaj. 
Min-i poolt Kaub.-Tööst.Koja ja Ühistegevus 
koja kandidaadest. Maksupeakomitee alalist 
liiget asendab kohtumin-i kodif ikatsiooni . 
osakonna liige, kuna ajutistel on asetäitjad 
Tegelik õiguslik seis on samane teiste hai- 
dusametnikega, esimees saab ainult võrdselt, 
kohtunikega palka. Määrusandlust ei kasus ta- 
tud viimase ajani. Muudatusseaduses RT 1936, 
92,726 on antud Maj-min-ile õigus määrusi 
anda, määritella mõisteid — see on inter le— 
gern ja t"a tõlgendab seadust. hääle selle 
ka võib anda,määrusi seaduse täitmiseks.Mai.

; min—i mõjuvõim on siin seega suurenenud. . '

§ 4-* Administratiivkaebus adm.menetlus_ 
, seaduse põhjal.

Eelpooltoodud piirid on äärmiselt kit., 
sad. Õiguskaitse korrast olid jäänud välja 
suuredki maksud. Kuid säärast tühikut õigus- 
ri18is °^"^a . ®аа* Seetõttu peab kodanilul
o-ema ka väljajäänud maksude suhtes vaidluste 
esitamise võimalus. Seni tõlgendati seda õi
gust PS-e alusel, kuid nüüd kehtib Adm.mene.t-- 

seadus, millega senine eeskirja tu tühik 
taidetud. .Neil juhtudel, kus vaie ja kaebus 
PO-e võimalik eeltoodud viisil, on võimel 1 к 
adm. kaebus astmeliselt — ülemusele.

■ Kaebctoe rakenduse ulatus — adm. kaebus 
on võimalik kõikidel neil juhtudel, kus-pole 
nähtud ete õiguskaitse korda. Siin tuleb 
rakendusele adm.m.kord. Seega kõigil juhtu-’ 
de1, mis eelpool pole puudutatud. Kaebuste 
otsustamine allub järgmisele kõrgemale võim- 
Eondlasele. Inspektor - maksudeval. dir. -
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Ma j.Min. On võimalus veel edasikaebus Rkoh- 
tule.

§ 5. Adm. kohtulik kaebus Rkoh.tule.

Seega oli: Vaie, kaebus maksupeakomitee 
le, adm. kaebus ja nüüd tuleb adm. kohtulik 
kaebus Rkohtule. Ta on lõplik edasikaebe 
vahend ja on revis jonikaebus - tuleb nii 
sisulisele kui ka vormilisele lahendamisele 

b) Kaebuse seaduslik alus.
Siin on üldised alused üheltpoolt ja 

erialused teiselt poolt. Üldiseiks on AKK, 
sama seaduse viite aluse Tsiviikohtupid. ses 
dus, Riigikohtupidamiseseadus. Edasi Vene 
Senati seadus, kuid sellele on vaielnud vas 
tu prof. dr. Kliiman, nii et ei saaks ka te 
da lugeda kuuluvaks siia. Erilised alused - 
MKS - §§ 94,95,97л ja viitekorras § 105.

c) adm.kohtulilm kaebuse rakendus
lik ulatus."

Ta on universaalse ulatusega - kõikidele 
administratiivaktele kõikide makstde alalt. 
On ükskõik, kas maksud on peakomiteelt või 
adm.asutusilt. ■

§ 6. Asjade ümborotsustuse taotlus 
(Ä6jti.menetl.seaduse järgi = 
asja uuendamine).

* Kava järgi vaadata adm.aktide jõust 
maksundüses. Näeme, kuidas otsus on siduv 
mõlemale poolele. Kui kaebuskord rakenda
tud, on ta lõplik ja siduv. Kui aga prot
sessi kestel polnud isikul teada teatavaid 
asjaolusid ja need selgusid hiljem, siis 
peab võimaldama ka sellist seadus jõusse 
astunut otsust ümber hinnata.

a. Mõiste. '
Pääle otsuse lõplikku jõustumist (ku1 

kõik vastavad võimalused möödunud) võima]- 
ab sisuliselt otsustada veel ümberotsusta • 
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mine. Kaebeinstants ise sisuliselt ei otsus
» ta asja, vaidainult küsimust, kas lasta asja 
>ümber otsustada. Teatavais piires tuleb __
siin esineda ka tõendisena. Siin võimaldub 
uuesti rakendada õiguskaitse vahendid,kui 
juba asi on sisuliselt otsustatud. Ümberot- 
sustamine sisa.lt pole õiguskaitse vahend, .

- vaid on seda kaudselt. Ümberotsustustaot- ■ 
lus toimub 2 teel - 1)MKS ja 2) Adm.aktide; 
alal (esimeses ainult maksukorralduste!). ;

‘ Г
- b) Maksustusotsüste ümberotsustus. .

MKS §§ 99-107, 154 (vaadata). '
c) Taotluse rakenduse ulatus. •

. aa) Sisuline ulatus.
See taotlus tuleb rakendusele ainult.. 

trahvi-ja maksus tuskorral dus te alal ning 
■ nende suhtes tehtud vaiete ja kaebuste pu

hul tehtud otsuste vastu. Siia ei kuulu Rii
gikohtu otsused.Tuleb pidada õigeks, et ta. 
on rakcendatav ka pärandus ehindamise komisjo
nide otsuste ümberhindeks:

■ ^b) Vormiline ulatus.
Võimalik on ta ainult neil aladel, leus 

maksma pandud MKS õiguskaitse kord. Erand 
sellest tollimaksu ala - tervenisti MKS 
§ 102-s on ärajäetud võimkonna määritlus . 
sel alal, on ette nähtud peainspektor ja "• 
maksuinspektor, mainimata on tolliinspek- . 
tor ja tollipeakomitee asjad (1956.a.m). ■

d) Ümberotsustustaotluse otsustamise 
■ alused. ' . ’
Otsustab asja maksuinspektor, siis ot

sustab maksuinspektori suhtes peakomitee," 
peakomitee enda otsuste suhtes Riigikohus.

2) AMS alusel Asjade uuendus.
. § 97 - 101. AMS. . .

' Rakendusulatus - ,= / ■ '" ■ 
siia kuuluvad kõik aktid, mis ei kuulu eel- 
poolse korra alla. ' /
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Ot;j "gtamise alluvus - 
ctsustes cmetnik, kes viimase astmena otsus
tas asja. .

III osa.

— - g^g^aits-e’ menetlus.

А* ^'■k. menetluse üldised põhimõtted.

S 7. Väide või kaebuse algatamine.

Menetlus algatub ainuüksi asjaosalise 
algatusel. Kui meksuõiendus algatub ametli
kult, siis siin see ei toimu kunagi . Loomu
likul algatus ci saa olla kunagi omavolili
ne, selleks peab olema õiguslik huvi. Huvi 
suundub õigusliku olukorra seaduskorra jä
rele. Et algatada menetlust, peab meil olema 
akt, millega on huve.rikutud. Kui akt on vea
tu, pole huvi rikkumist ega seega ka alga
tust. Millal on akt veatu? l)Kui ta on antud 
kompetentse asutise poolt õiges vormis, õige 
menetluskorra alusel ja Õige sisuga. 2) ka ( 
tühine akt ci riku huve igakord. Seda teeb 
ta iis, kui on olulised vead. Ei saa anda , 
siin "Tealise akti definitsiooni, vaid seo 
tulei: järeldada pos. õiguse olukorrast. Ta ; 
on tüline absoluutse inkcompetentsi puhul, ■ 
kirjavormi puudusel jne. Sellane akt ei evi 
mingi4 õiguslikku jõudu, juba andmist.momen
dist pääle. Piisab sellest, leui teatada sel- 
lestvastavale asutisele.

õiguskaitse menetlus algatub ainult vea- 
liste aktide puhul. See akt on vaieldav, ta 
on tingimusi kehtiv - kehtib otsustamiseni. 
Vaidluse, lahendamine ongi õkaitse lahenduse 
sihiks. Õkaitsekorras vaieldav akt kas tühis- 
tankse või ravitakse ja antakse talle seega 
tl. imusteta kehtivus. Viga võib avalduda ' 
к ;s a*utuse kompetentsi või menetluskorras

akti vormis ja sisus. Koigil juhtudel 
viga tingitud kas seaduse ebaõigest ra
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rakendusest või seadusele subsumceritakse т 
asjaolude väärast määramisest või ebaõigest, 
suvaõiguste käsitlusest. Need 3 momenti põh
justavad akti vaieldavast ja loovad aluse ; 
Õiguskaitse menetluseks.

b) Põhjuste rakendamise piirid Õk meneli
lusealgatusel. S

t loenduse ebaõige rakendus kitsenduseta I 
tekitab õk rakenduse.“Menetluse algatus peab 
taotlema akti õiguspärasuse kontrolli (eriti 
oluline Prantsusmaal). Siin ei haarata lüsi 
must, kas on normist õieti aru saadud, voie 
arvestatakse ka seda, kas rakenduse puhul oh 
õieti koordineeritud ülemastme normidega. 
Küsimus peaks seega minema kä"PS-e kontrol-' 
1 ini .2 )Beaduse subsumeerimise all mõ 11 eme 
neid normatiivtoiminguid,mis määravad akti 
andmist põhjustavaid momente. Üksikute akti 
liikide alal on nad ori osa ja kaaluga, eri
ti olulised MK (maksukorralduse) alal. Sot
siaalsete nähtuste alal peab ta määrama kind
laks maksumäära. Ebaõige määramine võimaldab 
õk algatust, polo erandiks ka Rlcohtusse esi
tatavad otsused. ÕK-s on just asjaolude 
määramine oluliseks.

i 3): Vaidlust tekitanud suvaõiguse 
väärkäsitlus. " ' .

Tegelikult seisukoha võtt on siin õige 
piiratud faktiliselt. Meil Õkaitse korras 
kaalutakse, kas küsimus on otsustatud kompe
tentse organi poolt teatavais piires, sisu
lise külje suhtes ei võeta seisukohta. Palju
des välismaades on maksude alal suvaõiguse 

■ kontroll täieline. On kindel, et see küsimus 
,ku meil korraldust nõuab. Arvatakse, et 'käsi
telu pc-aks kuuluma adm.asutusile .õigusliku 

•olukorra kujundamisel suvaõiguse tähtsus 
suureneb, aga nõuab ka õiguskaitse küsimust 
- õigusteadus peab näitama teid nende raken
duseks.

On rida vormilisi takistusi, näit, tolli 
: alal ei saa esitada vaiet tariif i, arvi. ja .' 
Finantsõigus b. - 13 - 



kaalu, suhtes pääle esemete tollilt välja 
võtmist. Ei saa esitada maksu— ja tolli 
pkomiteele kaebusi küsimusis, milles polnuf 
esitatud vaiet. Ümberotsustamismenetluse 
alggtarnine on võimalik ainult uute asjaolu
de selgumisel. Kui mnaksustamistoimetus toi ■ 
mus kohuslase tagaselja, on võimalik algata
da ümberotsustust • Uutel asjaoludel ei ar
vestata neid, kui oleks saanud juba esime-1 
sel korral neid ette tuua. AMS-e järele võib 
esitada uute asjaolude ilmnemisel, doku- t 
mendi ebaõigusel ja valetunnistusel vaiet 
või kaebust.

c) õiguskaitse menetluse algatamise ■ 
' taga jafjTd." ~

Väide algatuse tagajärjed on 2-sugused'r 
1) Väide vastuvõtja, kui ta pole otsusta
ja, on kohustatud edasi andma otsustajale,; 
see peab otsustama. Asja käsitlus seega alt 
lub ainult otsustajale. Korralduse andja : 
ei saa midagi teha siin uuesti arutamisel.! 
Sellest üldpõhimõttest on erandeid: tollij 
maksude alal oh ettenähtud kontrollrevidee- 
rimine. On mõeldav, et see teostub ka pää- 
le väide algatust - seaduses on jäetud lah
tiseks, kui kontroll teostub, mis saab vai- 
dest. Paale kauba väljavõtmist ei saa enso 
kontrollida kaalu. Kui uus otsus rahuldab 
vaiet, langeb vaie ära, kui ta sisuliselt 
osaliselt rahuldab, võib ka jatkuda, kui 
aga ümberotsustus suurendab nõuet, tuleb 
paratamatult esitada uus vaie. Väide . otsus; 
taja saab koordineerida oma tegevust siin I 
kontrollmenetlusega. 2) Väide esitamine pea
tab korraldise täitmise (seaduses esineb k 
otsus). Sellest on erandeid - tollimaks, 
kus väide.esitamine ei peata otsuse täit
mist - kauba väljavõttu ja maksu tasumist. 
Pääle selle on üldiseks kitsenduseks, et 
kui maksuinspektor, kui talle esitatakse 
vaie, võib nõuda kindlustust maksu tasumi- 

‘seks. Kui seda kindlustust ei anta, ei tax 
vitse vaiet arutada.' See otsus ei tohi o"l*- , 
la kunagi maksuinspektori poolt suvaline,- 
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vaid faktiliselt põhjendatud. Kahjuks pole 
selles küsimuses erikorda kaebuseks ette 
nähtud. Kuni ta pole kehtima pandud, on tal 
suur õigustehniline puudus. Trahvikon aldi- 
sele ei saa enne vaiet esitada, kui on täide- 
viidud (kui aeg mööda, või teises instantsis 
otsustatud).
•Kaebuste esitamine jnaksu,—».pealtomiteele. 
Üldreeglina ei peatalä" otsuse täitmist, ar
vatud välja trahvikorraldised. Siin erandi
na maksudevalitsuse direktor võib lükata eda
si täitmist, kuid kindlustuse alusel. Ka see
gi peab toimuma aktis tõendavate faktide
ga. Sellise korraldise vastu võib esitada 
kaebuse maksupeakomiteele. Meil oli tendents 
alates 1920.a., kus tegu oli suvaõigusega, 
et seda maksimaalselt kasustatis See aga po
le võimalik uue MKS juures, mis taotleb 
õigusriiklikku korda. Siin õ-kaitse on suu
rima effektiga, kindlustades varanduslilcu 
seisu. Kui küsimus on p-komiteele esitatud, • 
ei saa mingi vahepäälne instants küsimust 
üles Võtta ja otsustada. Varem tõstsid otsus 
tarni se allasutised. MKS § 90- on lahendatud, 
et maksudepeakomiteel on õ-s otsustada asja 
sõltumatult taotlusest. Maksudepeakomiteel 
on siin seega adm. funktsioone lisandunud, 
mis pole otstarbekas. Esialgse otsuse teinud 
asutis võib siin ka ise ümber otsustada. Se
da juhul, kui ta leiab, et kaebus on vääriv 
tähelepanu. MKS-e põhjal Riigikohtule esita-; 
vudkaebused e-L P®a^a täitmist, kuid Rkohtul 

on õigus seda peatust teha. AIK järele tule- 
väil asjul Rkohtusse, pole takistusi asja 
ümb его t sus tarni seks vahepäälseis intantses. 
leid juhte on võrdlemisi palju.

§ 8. Menetluse üldine ilme.
j а), Asutise ametkohuslik teоtsemine 
f (official-maxime).,.............. . ""

õkaitse algatus sõltus ainult esjaosalii 
Ze palvest. Kui küsimus oli ametlilult alg- 
tatud, ei sõltu käik aga ilsi enam asjaosa
listest, la võib küll tagasi võtta oma esi-
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tise ja sellega katkestada, kuid ka uusi tõen 
deid ja lisandeid esitada, mis aga palju ei 
mõjuta menetlust. Väide puhul seadus ei nõua, 
et väide esitaja peaks esitama oma toendised. . 
see on ka arusaadav, sest korralduse andis 
maksuinspektor, kellel oli küllaldaselt 
vahendeid õigeks korralduseks. Tuleb oleta-, 
da, et ta pole kasutanud kõiki oma võimalusi . 
ja võib seda nüüd teistkordselt teha: Kuna . 
inspektori ei saa uurima sundida, tuleb luge-- 
da Õigeks kodaniku subjektiivseis huvides, et 
ta esitaks vaidega seoses ka oma andmed.Kui 
andmed on puudulikud, ei otsustata veel and
mete esitaja kahjuks, vaid inspektor peaD 
tegema kõik, et oleks võimalik objektiivne 
otsus - hankima ametvoliliselt oma Õisuste, 
piires olevaid andmeid. Kaebuse esitamisel 
maksupeakomiteele on andmete esitamine ko
huslik. Kui on puvulikult andmeid esitatud, 
siis on võimalus, et korraldus ontäiestl 
põhjendamatult märatu. di in on tegunega 
tiivsega, seda aga kuidagi tõendada ei saa, 
näit, et summat pole sacnud) . Siin PC®b mal
su- (tolli-) peakomitee henkima andmeic,mak- 
suinspektorilt , kes otsuse tegemisel piai^ 
toetuma ob jektiivseil andmeil, kui oli maa- 
ratud ebaõige maks, tõenduste mit teesi üamine . 
ei tühista õkaitse korda. Teine juht on . 
säärane, kus kaebaja taotlus sisult ei vaja 
faktide tõendamist - see on suvaõiguse Vear- 
käsitlus või seaduse eba-õige rakendus. S-1n 
ei ole vaja tõendusi ja tõenduste esitamata 
jätt on loogiline ning ei mõjusta ÕEenets 
lust. Kui kaebuse esitajal aga oli vaja 
esitada positiivseid tõendusi oma nuvid.es, 
Siis tuleb seda lugeda talle absoluutr..
selt kohuslikuks, makaupeakomitee peab ainul 1 
olema täiendavaks materjaliks. Kui mamsupea- 
komiteelc esitatud kaebust ci toendata, j või 
juhtuda, et neid ei otsustatagipeega ousus 
võib kahjuks tulla kaebo esitajale, kui ta 
seaduse poolt pandud kohustusi ei täjda-

b) kirjalikkusjasuusõnaliakus°=
. menetluses.

. õk algatus on alati_kirjalik (seaduses 

ette nähtud). Materjalid, rille põhjal esi
tatud, peavad esinema kaustas. Tunnistajete 
Sõnavõtud (eksperdid, 3-dad isikud) proto
kollitakse - tõendis avaldub seega jälle 
kirjavormis. Otsus ja motiivid on kirjali. 
leud. Toiming aga märgitakse paberile," see
ga omab ka otsus kirjaliku leu ju.

°) asjade arutamise kord.
Asja arutamine on kinino; välja arva- 1 

tud Rkohtus. Asja arutamisest võtavad osa 
asjaosalised (kaebaja, volinik, vastutajad, ' 
maksudevalitsuse esindaja, ka kutsutud as
jatundjad ja tunnistajad) . Kui väide aruta
mine toimub üksikisiklikult, ci esine ka 
väide esitaja juures (seda näeb ette ka AMS)

§ 9- Tõendusvahundid ja nende käsitlus, 
a) Tõendusvahcndid.

MIKS ei määritle tõendusvahende'id,kuid 
maksuasutiste, samuti maksupeskomitei sun- 
ucs kehtivad seadused viidete korras,mis ■ 
seda ala korraldavad. Nad tulevad rakendus — 
le kooskõlas maksuasutiste sihtidega ja 
tegevustega. Sellasteks seadusteks on Alrs 
üheltpoolt. Ta võib kehtida ainult vaiete . . ; 
Suh es,, kuna peakomitee tegevuse suhtes on. 
ctte nähtud Tsiviil Kohtupidamise kord. • 
Eriseduste põhjal võib luua ka erikoh- 
tuid (uues PS). Maksupeakom. tuleb lugeda - 
ka erikohtuasutiseks, mitte aga haldus- 
asutiseks; ei tule rakendada Siin haldus
asutuste korda peakomiteedes. Teiseltpoolt 
leiame, terve rea eeskirju, mis puudutavad- 
seda küsimust otseselt ja kaudselt ja sel 
alusel saame selguse tõendusvahendeis, Õkait 
sc menetluse sihiks on objektiivselt õigla
se kohustuse selgitamine. Vaiet või. kaebet , 
otsustav asutis on kohustatud vaatama, et 
pole ebaõiget rakendust, et seo poleks kal
duv suvalisele ebaõiglusele. Kui olukord on 
sellane,,siis selle sihi taotlusel ci saa 
asutis piirduda ainult maksukohuslase antud 
andmetega, vaid peab ametkohuslilra.lt hanki- ■
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nuvid.es
ametkohuslilra.lt


ma teisigi andmeid. Ta polo Jcüll üldreeg
lilt nii seotud normaalsete tõendustega kui 
tsiviilprotsessis, aga gradatsioon on re
latiivse tähtsusega (sanme näidata palju 
maksuasutis arvestab).

1 ) Kirjalikud tõendised
evivad õkaitse menetluses mitmesugust 

rakendusulatust ja kaalu vastavalt nende 
liigile ja maksuiseloomule. Keed rakenduse
le tulevad kirjalikud tõendised võivad olla 
mitmesugused. Vaatleme:

aa) Ametlikud ja tõendatud dokumendid, 
bb) ametlikud kirjad, 
cc) ülevaatuse protokollid.
dd) amotlikud teadaanded 3-ilt isi

kuilt,
ee) ärikirjavahetus ja
2 f) äriraamat.
aa) Ametlikud ja tõendatud dokumendid.
Ametlikud dokumendid on sellased,mille 

täkkitft 1 hи 1 'õfrtometasutise poolt põhjendatud .. 
tõenda tu võib ka eraisik koostada ja amet- 
asutis tõendab siis. Nad mõlemad omavad 
kõrvaldama tut tõestus jõudu. Nad ei kehti 
küll absoluutselt, kuid säärase doku
mendi kõrvaldamiseks peab ta olema tões
tatud teiste dokumentidega. Tõendada 
võib ainult sellega, et dokument on vale, 
(ei vasta nõuetele koostamisel) või 
võltsitud (osa modifitseeritud). Kuni 
aga sellane asjaolu pole tõendatud, on 
nonde tõendus jõud vääramatu. Nad oma ra- 
kendusulatuselt leiavad kasutust pärandi .. 
ja kingi-, kinnistus-, tempel-, rahakapi
tali maksu juures, kuid ka mujal. (Tõendus* 
te probleem on meie maksunduses täiesti 
käsitlemata. Polo kasuistlikumat käsitlust 
kui siin esineb. Oluliseks õkaitse puudu- 
eeks ongi sec, et pole siin korda kindlalt 
fikseeritud. Tehnika šabloniseerub ja see 
harjumus tuleb rakendusele, mis aga ei 
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võimalda viia läbi soovitavaid uuendusi Sea- 
dustehniliselt. Meie maksuseadusandlus po
le seda küsimust käsitlenud). -

bb) ametlikud kirjad 
võivad olla tekkinud enne vaieldava 

■ eseme esile tuleku ;. Nad võivad olla antud 
1) vaieldavat küsimust otsustava, lahenda
va asutise enda või 2) teiste poolt, ende 
tõendus jõud on seda suurom, kui nad on 
antud mittekäsiteldava vaidlusastme poolt ’ 
ja veel enne vaidlust. Väärtus oleneb sisu 
selgusest ja seesmisest kooskõlast. Mitme 
kirja puhul nonde omavahelisest kooskõlast 
siis neist alustest,.mis tingisid kirja 
sisu ja andmise (küsimus võib tulla alles ; 
siis arutusele, kui oli onne vaidluse te
kitamist kirjutatud. Küsimuse- lahendusel 
võis ametasutus ise kontrollida olukorda - 

. see alus on olulisem, kuna esimene alus 
(tunnistajad) oi eelda sellist suurt täp-

* K^gi ncndG; küsimuste üle otsustab 
boasutis oma veendumise järele.. Kuni 

VAstupidise tõendamiseni on kiri tõendus 
võimne. 7е-,polc aSa niivõrt vääramatu kui 
1c + ^arcs‘ Siin, nagu näeme, kaht- 

ka kaudseil andmeil võib' tõen 
dusjõudu juba vaarata.

cc) Ülevaatuse protokollid. ' 
Ülevaatus on ametlik toiming, sünnib 

Seadsos,stäpsolt nähtud menetluskorras, ■ 
miltsusihiks saavutada ül°vadtuse tulemus-'' 
c Kind- US и ja vantluse täpsust. Sääl iuu- 

res ülevaatusel võivad viibida asjaosalised" 
nende juurdelutsutud tunnistajad (ka amet- asutusc.poolt kutsutud). Nad võivad an™ 
Selctusi.protokolli, SCOga on ka võimalus 
orie-de.P rotokolli täpsuse vastu. Protokoll 

°™ ilino akt, mis kindlustab "köigi----- '—
"dc_],davat.e asda°lude ja tingimuste õiget 

jasihikohast vaatlust. Kui protokoll on 
1 ikohanc, sisult selge ja tunnistjate 

pool и pole esita tud vastuväiteid, kui see
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oli võimalik, on protokolli jõud, vääramatu. 
Juhul kui protokollis osineb uusi puudusi, 
või vastuväiteid, siis oleneb protokolli 
tõendusväärtus puuduste või väidete kaalust 
— otsustaval asutisel jääb puuduste või . 
väidete suhtes õigus hinnata nendo kaalu- . 
ja selle alusel hindab protokolli veende - 
jõude. Ulevaatusprotokoll esineb meil Õ- 
kaitse menetluses oige laialt. Eriliseks 
juhuks on - kui tollimenctlust vandata - 
tollimaks toimub revidderimise tesl. Seo 
aga eeldab vaatlust ja seetõttu leiame 
osiseid protokollis, mis näitavad ilevaa- 
tüse tulemusi. Revideerimise akti juures 
ülevaatuse tulemused moodustavad tahtsama 
momendi maksustamisest ja,tunnistajäte kü
simus ei tõuse üldse ülesse. Hende siht 
tollialal on sooga hoopis teine - maksu 
kindlaks määramine. ,

aa) Ametlikult nõutud teadaanded 
3-lt isikult-.

Kirjalikke teateid on õigus nõuda in
spektoreid ja peakomiteedel. Noid kohus
tab pääleselle andma Maj,Min.määrustoga. 
Kendo õigsus ja täpsus on kontrollitav ja 
karistatav. Küsitlused ei puuduta seda 
isikut otse, kellelt andmeid küsitakse. 
Kad . on usaldatavad seni, kui polo noil 
vastolu või ci tõenda maksukohuslano non
de ebatäpsust Pole tarvis tõendusi nende C . 
arvestamiseks, kuid motiivis peab avaldu
ma põhjus. Veendumus peab aga siiski ole
ma põhjendatud. Usaldatavuse veene on 
nendest endast tingitud. Teated 3-il* cn 
meil m£.ksu-süstoomis olulisemaid (äri-, 
tulu- jm. maksudes).

' ee) Ärikirjavahetus.
Soo tõendis ei pidostu kuidagi ametli

ku momondiga. Siin võivad kirjad asutiste 
vahel esineda. Kui küsimus (kiri) on er.no 
raide ülestõstmist, siis võib arvata, ct 
nad pole esitatavad vaid selleks, et nei 
esitada ametasutisole. Pääle väide esitami" '

i^Gdcs Gn nende tähtsus muidugi 
problemaatiline. hende kontrollitavus li- ' 
Sandcb noile väärtust. Nende kaalu tõstmi- 
goks.on raamatu vaatlus, kust kiri pärit? 
tähtis"'1 korral on -ülevaatuse protokoll

ff) Äriraamat.
,. ^03.teadlasile toom väga soovitav

*. SGst aine on üldiselt 1Lbi_ 
etemata. Ärielus tõendamisel aga omandab 

ta olulise tähtsuse. See on jällfgi S 
mus dc lege ferenda). Ettevõtte äirumi 
kud.on tõendlkS ärdettevõtja enda maksusta- 
riS omavad jõu ka teiste aaksust0_
misel. Tõendav jõud kuulub talle siis -

ja täpselt. Ta peab ^salüama kõik sissekanded, mis tingitud 
äritegevusest, et ka näitab tõelist käibot 
kustŽ.tohi sisaldada vahclcpandud lehti, " 
mustutusi,knapimisi, Vig°ae Parandusi.seega Peab näitama ciss,_.

- endeid . et tõestaks ärikäiku. Ta täpsus 
p-ab selguma revideerimisel. Revide 4imi- 

S?k® puuduvad meil eeskirjad. (Saksas on see 
AgTxägasqtäpseto 0Gek_ir3adcga korraldatud) t 
noaks d+^a-korraslcitud äriraamat 
PeAKS ^Asustamisel omama vääramatut tõm dusjõudu kõigi asjaolude suhtes? Ms tost" 

Puhul №d nõrgeneb, 
knid täislikult ? °1 tohiks kustuda 

481 mgil),sest viga peaks olema ra
vitav. Kui viga on parandatav, ta ei ee7_ 

sihte ^а äriraamat PGakn,selkorral tõendusvahendina arvesse 
tu-emAe Sed^ P°le ta a§a juhul, kui viga 
to MMTaVlda °? kuritarvit’slikke sih_ 
tc. Meil aga esineb praksis, millel pole 
poosilisnalust.(Vig tühistab igal juhul). 
y 1ТЛ+ г 11 äriraamatu üle võib olla 

Ka 1! дл ° ri igiasutiste poolt. (krediit— 
Mtodnr1nk^USa-Utiste suhtes). Meed raa- 
Kui vT К aks GVlma tõendus, j õudu.

& on ravimatu, kas saab raamatut ■ 
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es kasvutadc? Peales sasina -ökaitse monotlu -I • 1 1
kohuslasc kahjuks igal ju-
-da isiku kahjuks.

mitte aga

2) Esemed.

omadusi, ase-
jalik maksus-Iga ese tõendab oma enda < 

tust ja olemist. Sääl, kus vad---------  
tamisol selgitada küsimusi asjadoga.Riden; tuvail asjaoludel, tuleb neile vaadata u 
tsndusvahenacile. Eriti tolli- ja ak sii- 
si alal võib ese olla tõondusvohendiKs- . 
Ka pöhiärimeksu alal võib seo küsimus usi neda° Vaidluse lahendusel on oluline eseme 
vaatlus.

5) Tunnistate ja, asjatundjate sele
tused.

Tunnistajana esineb isiklikult tülist 
mittehuvitatud isik, Iss isikliku.ya-tuS- 
või tegevuse tõttu teab asjaolusid, mis, 
olulised tüliküsimuste lanenduseks. Tunnis taja seletuse lendav.tähendus oleneb _e^ 

. seletuse selgusest, täpsusest 3 -
kusest, samuti sellest, kuidas need tea
ted omandanud. Tunnistaja seletuse wen 
dusväärtuse otsustab as jaoisustaja oma 
veende järele. Millalgi aga ci tille ar
vestada tunnistaja arvamusi, vaia tcodmLs 
si. Ebaõige tunnistuse andmine on karis
tatav. See toimub aga õkaitse menetluses 
õige harva. (Kaks inimest võivad naha 
ju asju hoopis erinevalt, äritarniskraad 
muundab tajumisvõimeid). • Bin+linru

Sagcdamini leiavad kasustamist asjatund
jad kes avaldavad, oma arvamusi küsimusis, 
ms’ nõuavad erialalisi, temilisit eadm_ 
Si. Ta peab sooritama oma ülusande erap SkÜ, Mas usus - bona fiele ebaouglus 
on karistatav. Ta annab oma.seletuse suu 
sõnal või kirjalikult. Ta ei esine 80,0 
nistajana, sest ta avaldab oma seisukoha 
antud, esitatud tõendi s tel о/ш ei tohi -oli . 

andmete andjaks). Asjatundjate abil ei saa.mää
rata arvuliselt himnasavaid malcsustusaluseia 
(küll aga tollialal , kus tuleb arvesse ese): 
Asjatundja arvamust saab kasutada ainult kind
la teate kohta. Tõendusväärtust otsustab asja— 
otsustaja seesmise veende järgi. / - 
4) kohalik ülevaatus -
ta esines juba ülevaatuse protokolli juures. 
Ülevaatus lastakse tavaliselt kaudselt (ala
mate asutiste poolt) sooritada. Kuid väide la
hendamisel maksu- või tolli inspektor võib ko
halist vaatlust toimida.
5) Tunnustamine.
Võetakse tagasi oma väide (confessio). Ta 
'võib erandlikult esineda. Kui ta esineb'tingi
musteta, kaob sisuliselt vaidlus ja ametsutu- 
se kohustused lõpevad. Kui aga on seatud tingi
mustega, on menetlus suunatud.tingimuste lahen
dusele. Peame eeldama, et küsimusega seoses, on 
need tingimused. Siin MKS § 90^ ütleb, et kae- 
beasutis peab ametvoliliselt kindlaks määrama 
maksustusalused ja võib seda teha ka vastu 
taotleja huve (tema kahjuks). See on omapära
ne seisund - kaebeasutis on maksumäärajaks. 
Loogiliselt võttes tunnustusele tuleb nii suh
tuda, et ta tuleks kohuslase kasuks. Praksis 
selle kohta pole veel süvenenud.

d) Tõandamiskohustas»
■ • . .......rS!**1............ * "* """

Teda ei tule võtta mitte nii formaalselt kui 
tsiviilprotsessis - siin on ta rohkem-taotlus 
materjaalses mõttes, kuigi esineb ka moment 
formaalses mõttes. Kohustusmoment seisab prot- 
sessipoole ülesandes esitada asja objektiiv
seks otsustamiseks vajalikke andmeid. Ametko- 
huslikkuse põhimõte nõuab7 kõigi vahendite raken
dust objektiivse tõe saamiseks, eriti juhul 
kui on võimalus asutusel hankida võimalikke, 
andmeid. Siin esineb ta'paralleelselt.kohusla
se tõendustega. Kuigi asutis taotleb objektiiv
selt õiget otsust, on Kohuslasel sundus täita 
seaduse poolt pandud ülesanded, mida ta ei saa 

- 25 -
22



veeretada ära. Ta võib selle mittetõendamise 
tulemusel kaotada protsessi ja selle eest ei 
saa teha vastutavaks asutist. Asutis, täites 
oma kohustusi täpselt, ei saa vastutada tõen
duste lüllaldsuse eest objektiivse tõe saavu
tamiseks. Asutis hoolitseb vaid niipalju, kui 
see tema veenete kohaselt osutub vajalikuks 
objektiivseks käitumiseks, mitte kohuslase hu
vide kaitseks. Võib väldata, et tõendamiskohus- 
tus cel2001100nd rGsoTv ioori oga langeb 
konuslasele nende vahenditega. Nende mitteka
sustamine ohustab kohuslase õkaitset ennast. 
Siin otsus võib tulla ainult kooskõlas toimin
gus leiduvate asjaoludega, mitte tingimatult 
kohuslase kahjuks.

В. Õiguskaitse menetluse käik.

§ 10. Õiguskaitse menetluse käik väide puhul, 
1• Väide esitaja.

Vaiet on õigustatud esitama kohuslane, trsh- 
vikorr aldis e puhul trahvi tu - mõlemal juhulka 
vastutajad maksukohuslase eest. Maksukohuslane 
avaldub juba korraldisest endast kua nad pea
vad alati sisaldama isiku nime, nimetu korraldis 
muutub kehtetuks. Vastutus sõltub aga kas sea
dusest või õiguslikust toimingust. Näit, kinke- 
maksu juures on kingi saaja seaduse pulmi. 
Maksutähtaja pikendusel võib võtta vastutuse en
dale käemees - õigusliku toimingu põhjal. Sea
duslik vastutaja võib alati vaiet esitada. Te
ma legitimatsioon rajaneb seadusel, muu isik 
võib aga ainult seaduse põhjal vaiet esitada. 
Väidest peab selguma, kes vastutab.
P. Väide esitamise tähtajad.

Üldiseks tähtajaks on 2 nädalat arvates päe
vast, kui sai teada otsuse. Tähtaeg lõpeb vii
mase nädala sama nimelisel päeval, mil korral- 
+use sai. Postile panekul arvestatakse postile 
paneku päeva. On erandeid - tulumaksu alal * 
täh'' eg 1. augustiks, kui korraldis anti kätte 
enre 1. juulit või 1. juulil. Kui aga pärast se- 
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da tähtaega, siis on väide esitamise- tähtaeg 
2 nädala pärast — tuleb aga arvata, et soodus
tus seisab ikkagi selles, et kui tähtaeg 1õ- 
peb enne 1. augusti võib kasutada väide esita
mist ka 1. aug.-i.(Kui võrrelda § mis vaade 
esitamisega seoses, siis isegi Riigilohtu 4_e~ 
geluses on tahetud kitsendada seda ^oisimusu 
väide puhul, kaebuste puhul aga kui korraldas 
antud õigel ajal, võib esitada, mil tahab,lui 
aga paale 1. juulit, siis nagu,oleks kitsendus). 
Ki alal on see loogilisem - kuikorralous on 
antud - tähtpäev 15* juuliks, parast 1 

ooksul. Kuu viisi määratud tähtpäev lõpeb sa
ma numbriga päeval, millest hakati arvama., täh V - 
aega. Kui tähtpäev langeb aga sellasele päeva 
le mida pole, (31 langeb näit. 30. võiveeb- 
~erile) siis arvestatakse selle kuu viimane 
päev tähtpäevals • Puhltepäeve puhul arvestatakse

aremine tööpäev. Ainult tähtajaks esitatud 
väidel on kohuslik jõud,toda võetakse arvesse, 
teistel üldse mitte. Võib ainult tcovolla tant- 
aja pikendust. See on võimalik siis, kui: 
a) on viivitus tingitud ametnikest Võ nende 
süütegudest, b) kui korraldis antiisikule, 
kes polnud õigustatud seda vastu võtma, ,c)kui 
korralist kätte ei saadud anda — on jäänud 
seetõttu postile või asutusse või d)kui on 
viivitus tekkinud ettenägematulst takistusist 
(vis maior). Palve tähtaja uuenduseks -tuleb 
esitada 2 nädala jooksul. Otsustab inspektor, 
eitava otsuse korral võib esitada edasi pea
komiteele. Inspektori otsust palve puhul ei 
tule lugeda suvaliseks. Inspektor võib ainult 
selgitada asja formaalset ulatust. Kui täht
aeg on Õigustav uuendamiseks, siis tuleb ka 
uuendada. Muidu ähvarduks juba õiguskaitse.
3 , Väide esitamise- kord.
Võib esitada kas: 1) isiklikult, 2) 3-da isi
ku kaudu või 3) posti teel. Vaiet trahvi as
jus võib esitada koos maksukorralduse vastu.. 
Vaie csitatalse selle vastu, kes andis kor- 
raldisc. Tollimaksu juures vaie tuleb esitada 
tolliinspektorile. Kui on saadetud vale kohta 
vaie, võib asutis ta isikule tagasi saata või 
Finantsõigus-b - 25 -

ka õigesse asutisse saata - sel korral loeb 
sisseantuJ.es päevast, mil asutis selle saatis 
või posti pani. Ebaõigele asutisele väide esi
tamise korral tähtaja pikendust ei saa.
4 .Väide vorm. ' .
Vormiliseks momendiks on-vaie peab olema kir
jalik ja kandma isiku allkirja. Et allakirju- 
tada väidele, peab, isik olema Õigus- ja teo- 
võimne. Selle üle otsustab asutus vastavate 
tsiviilseadusto järele. (Eriseadus! siin pole). 

. Võib allakirjutada ka volinik, kelle võimupii
rid laiemad, volitust võib andapääle notari 
ka valla- ja alevivalitsus. Volitust võib an
da ka kirjaliku tõondisega asutisele või suu
lisega asutises/ (protokollitakse). Sisulised 
momendid on ka quasi vormilised - peab selguma 
1) missuguse otsuse vastu, 2) mille vastu 
vaieldakse, 3) mida palutakse. Ainult sisu eda
siandmiseks ei nõuta vormikohastust, vaid ta 
peab ainult ilmnema sisust - see on sisupara- 
tarnatus. Kas vaie peab olema ka motiveeritud? 
Ei tarvitseks olla, sest asutis saab ju eel
pool toodud küsimuste alusel ülevaate põhju- 
,sist. Sisuliselt on see põhjendus aga parata
matu, kuna ta on isiku enda huvides toimuv. 
Seetõttu tuleb esitada ka tõendusi, mis võima
lik saada ja teistest teatada.
5 , Väide selgitamine.
Kui väide otsustab teine asutis, kes väide vas
tu võttis, peab vastuvõtja asutis väide edasi 
saatma kogu materjaliga otsustajäle. • Otsustaja 
peab selgitama, kas piisab materjalist otsusta- 

• iniseks, kui ei, hangib andmeid eelpoolmainitud 
korras. Ta kasutab siin täpselt samuti õigus- 
lilke vahendeid, kui vaidepõhjustaja asutis.
(Siit on ka erandeid - inspektor kasustab teis
te andmeid). Maksuinspektor võib nõuda teateid 

‘ maksukohuslaselt, 3-ilt, acutusilt, krediit-
osutusilt Maja.Min-i loal - 2 nädala kestel.
Teated antakse suuliseltki. Teadete mitteand
mine on karistatav. Ei karistata sugulusside- 
mete, hoolealususe, teenistusliku, arst,advo- 

( y kaat riigiteenijail salajasuse huvide kaitsel 
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jne. Inspektor võib ka kasustada ülevaa
tust ja asjatundjaid. Ta peab lahtuma and
mete kogumisel samust põhimõtteist, mis 
enne - lähtub erapooletult nii riigi kui 
isiku huvidest. See kohustis asutusele on 
reserveeritud erandiga, et ta võib seda , 
kõike siiski saavutada ainult bonafide. 
Erilist märkimist väärib, et inspektor 
peab juhul, kui ta märkab, et puudub tõen
dus väide avaldaja huvides, seda teatama 
väide esitajale, et see võiks neid esita
da. Sellane moodus on meil vähe rakendust 
leidnud. Küll aga välismaal. Kui aga väide 
esitaja jättis meelega mainimata,.siis pole 
sellist menetlust vaja. Inspektor võib kõr
valdada tõendusi, kui asi on enesest selge 
või on vale tõendused (eccdusevastased). 
Võib seda tagasilükkamist võtta aluseks 
kaebe esitamisel.
6 .Väide otsustamine.
Väide otsustaja otsustab asja koigi kogutud 
andmete põhjal arvestades riigi kui ka 
üksikisiku kasuks tulevaid asjaolusid. Ta 
pole seotud talle esitatud tõendustega.Kui 
ta enne oli fiskaalne asutis, siis nüüd» 
muutub ta juba kohtulikuks. Andmed, mille 
põhjal otsustatakse, peavad olema usaldus
väärsed ja seda mitte ainult tema veenetes, 
vaid ka järgnevas kaebeinstantsis. Ta peab 
sutma näidata usaldusvartust. Väide ot
sustus on raske juhul, kui hinnatakse kuud- 
sete andmete puhul. Ei tohi hindamist võt
ta lcui kohuslest kahjustavalt, sest teata
vad isikud ci saa lihtsalt oma maltsustus- 
alust tõendada ja seetõttu ongi kasustatav 
hindamine, peab aga olema reserveeritud 
väide csitanise õigus. Kui pole pahatahtlik
kust, peab arvestama isiku vastuväiteid. 
Eriti võrrelandmete puhul ei tule neid ta
gasi lükata, vaid tuleb arvesse võtta sel 
määral kui nad pole tagasilükatavad vastu
väidete poolt. Väide" otsustamine piirdub 
ainult küsimustega, mis toodud väides, mit-.
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te laiemalt. Väide otsustamine toimub ainult ■ 
komisjones väide esitaja fal ltatiivsel juures
olekul, muidu tagasel ja-ka.ntseleilikul teel..

§ 11» Õiguskaitse menetluse käik peakomiteedele

esitatavate kaebuste puhul.
1. -Kaebuse esitaja.

Esitajaks võib olla 'see, kelle väide peale 
tehti otsus (nii maksukohuslane kui ka vastuta
ja). Kes vaiet ei esitanud (2-st), võivad esi
tada nüüd kaebuse. See on järeldatav seadusest 
-^Õiguspiire ei või siin kitsendada. Vastutaja 
võib ühineda kaebusega ka hiljem, kui ta polo 
esitanud ei vaiet ega kaebusst. Seda võib teha 
ka maksukohuslane. •
2. Kaebuse  tähtajad.esjtamq.se

. 2 nädalat, arvates otsuse kätteandmise *' 
• ajast. Uuendus tähtajas toimub nii nagu väide 
, puhul, inspektori kaudu ja peakomitee otsustab.

5. Kaebuse esitamise kord.
Täpselt sama kui välde' juures. Võib esita

da: 1) ise, 2) 3-as isik, 3) posti teel." Antak
se kaebus sellele, kelle otsuse vastu kaevatak
se. Kui esitatakse kaebus ilma vaideja, loetak
se kaebus olevat väideks. Kui kaebus on esita
tud - ebaõigele asutisele, siis avaldub sama 
kord, mis väide juures. Kui kaebuses pole mär
gitud kaebaja nimi ja elukoht, asutis kelle 
otsusele kaevatakse ja mille pääle' kaevatakse, 
siis nõutakse kaebajalt nende puuduste kõrval- 

■ damist.. Kui-nimi ja elukoht kaebes puudub;kuid 
see on selguv toimingust, pole kaebuse edasi- 

■ saatmine takistatud. Kui aga 2 nädala jooksul 
' pole teisi puudeid kõrvaldatud, ei saa kaebust 

edasi saata. Võib ka uue kaebuse esitada. ..
, Trahvikorraidusele saab kaevata koos kaebu

sega maksus tus-korraldus ei e. Kaebus esitatak
se maksupeakomiteele maksude vai."- päädirektori

• kaudu. Lisatakse seletused, (kelle otsusele kae
vatakse, ka direktor võib omalt poolt seletusi 
lisada). Tähtis on, et kaebuses võib tuua ainul'

esjtamq.se


neid taotlusi esile, mis esinesid väides.Muid 
: küsimusi üles tõsta ei saa.

4- Kaebuse vorm.
Kui väides vorm oli vaba, on kaebuse vorm 

karmim. Peab olema kirjalik ja kaebaja allkir- 
jc sisaldoma. Peab veel sisaldama 1) kaebaja 
nime ja 2) elukoha (need on tingimusilt fckul- 
tatiivsed tingimused), 3) asutuse nimetuse, 
kelle paale kaevatakse, 4) missuguse otsuse 
vastu ja 5) kas terve otsuse või osa vastu, . 
6) mida soovib, 7) taotlused ja asjaolud, mil
lega põhjendab oma kaebust. Asutuse nimetus ja 
otsus on kategoorilised nõuded'/ kui neid ei ra
huldata, kaebus ei saa käiku. 3 viimast punkti 

' on fakultatiivsed kaebusc käik pole takistatud 
- nende ärejätmistulemus on aga, et otsustaja 
asutis võib kaebuse lugeda põhjendematuls ja 
alusetuks ning jätab ta kõrvale. Need nõuded 
on seega paratamatud ka.eoaja enda seisundilt

. kuigi kaebus otsustusele võetaksce läheb muid - 
kaebus tühja. Kaebusele tuleb esitada tõendusi 
lisaks või" näidata noid, mida lisada ei Sad-.
5. Kaebuse selgitamine.

Kaebuse saabumisel meksupeakomi teesse mää- • 
rab esimees ettekandja - ühe alalise liikme. 
Tollipeskomitec suhtes pole selgust - varem , 
oli, et selleks peab olema alaline liige, neid 
nüüd, aga uues seaduses paale esimehe pole.Võib 
arvata, et seega esimees ise siin on ettekand- 
juks..või määrab kellegi. Ettekandja küsimus on 
oluline. Ettekandja peab otsustama, kas kaebes 
esinevad tõendused on küllaldased objektiivseks 
otsustuseks. Kui on vähe tõendeid, peab ta - 
püüdma jõuda selgusele andmete ärajäämise põh
justes. Kui ta leiab, et tõendused on mittekül- 
laldased või puudulikud ja leiab, et kaebaja , 
pole selles s/üdi, võib ta nõuda peakomitee esi
mehelt, et see nõuaks täiendavaid andmeid - 
seda võib nõuda kaebajalt endalt, maksuasutu- 
silt, riigi omavalitsusasutusilt voi nende kau
du. Kui aga täiendavaid andmeid pole vaja,või 
nad on saabunud ja ettekandja nonde suhtes oma 

, seisukoha võr.r-1, lõpetab esimees selgi tusmenet- 
• luse ja algab otsuotusmenetlus. Peab teatama 
otsustamisest 3 i icva enne kaebajale. Aga selgi- 
tusmenetlus kostub ka peakomitees - võidakse " 
anda seletusi, täiendavaid tõendusi, ka maksu- 
peakomitee v ih hankida andmeid 3-ilt, kuulata 
üle tunnistajaid ja asjatundjaid. Võib ka asja . 
arutamist edasi lükata uute asjaolude ilmnemi
sel. (Seaduses kiili on öeldud, et seda võib te
ha ainult kohuelase palvel, kuid peame arvama 
interpretatsiooni korras, et ka peakomitee se
da teha võib). 1) peskomitee pole seotud esi
tatud tõendustega, vaid otsustab ise-andmete 
hankimise ulatuse 2) andmete hankel ta teotseb 
objektiivselt, kogudes andmeid nii riigi kui 
maksukohuslase kasuks. Ta sihiks on objektiiv
selt oige otsuse taotlus. See põhimõte on eriti 
Õigus teadlasile oluline (advokaadi ülesanne 
teataval määral samane kohtunikule).
6, Kae mse otsustamine.

Kaebus otsustatakse ainult otsustaja poolt, 
avaldatakse asjaosaliste juures olles. Otsus 
toimub häälteenamusega. Peakomitee otsustab 
koigi kogutud andmete järele. Ta hindab neid 
oma veendumuse kohaselt. Veende objektiivne alus 
peab selguma motiividest. Ainult veendeku jun- 
damisel pole peakomitee seotud mingite eeskin- 
jadega. Seaduse järgi peakomitee peab ametko- 
huslikult kindlaks määrama maksustusalused.
Muude küsimuste otsustusel tuleb oletada, et 
peakomitee võib teotseda AKK (Administratiiv 
kohtu korra) järele. Ta selle alusel võib: 
1) jätta kaebuse tagajärjeta 2) otsuse tühis- ! 
tada osalt või tervelt, 3) kirjutada,ette; et ’ 
asutus hoiduks, loobuks sellest ettevõtmisest. 
Arvatakse, et maksustusalus haarab kõike - ci 
saa aga tõlgendada terminoloogia vastu - sea
dus ise määrab siin maksustusaluse mõiste - 
seega mõiste on pretsiis ja ei saa teda laien
dada sellaselt. Siin on teooria ja p aktiga ee- 
^a kooskõlas.

■ Maksustusaluste määramisel pole maksu pea- ■ 
komitee seotud temale esitatud andmetega ega
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isegi väidetega. Ta võib otsuse aluse laien
dada kaugemale isegi kaebuse taotlusest.
Ta võib otsustada ka maksukohuslase kahjuks. 
Maksukohuslane sai kaevata ainult ulatu
ses, mis oli piiratud vaidega. Peakomitee 
aga ei pruugi seda arvestada, ta võib kü
simust palju laiemalt võtta. Õiguskaitse 
organina peakomitee saab lahendada küsimu
si 2 poole vahel ainult objektiivselt 3- 
dana. Kui ta astub välja neist piirest 
esineb ta juba maksumäärava organina ja 
see moment tumestab peakomitee apellat- 
sioonilist instantsi. Seega siin pole te
gu enam põhtõiguskaitse taotlusega, vaid 
lisandub adm. funktsioon. Kui küsimused 
nõuavad pikemat otsustamist (selgitusmenet- 
lus on lõppenud) võib peakomitee edasi lü
kata otsuse kuulutamise, teatades aja, mil 
otsus kuulutatakse. Maksu pealtomitee (ad- 
ministratiive kohtuasut. ) peab eelküsimusi 
lahendama, mis käesoleva asja otsustamisel 
on olulised.

Eelküsimus tuleb lahendada ametkohusli- 
kult. Võib aga ka menetluse seisma paima, 
kcui seda otsustab juba kompetentne asutis. 
Kohuslane ei tohi sääljuures kannatada 
saada, sissenõudmine tuleb panna seisma.

§ 12. Ilenetluse käik ümb его t sus tarnis taot

luse puhul.

1. Ümberotsustamise taotleja.
(See tuleb ainult LES esile) Ümberot- 

sustamist võib taotella nii 1) maksukohus
lane kui 2) malzsuvastutaja,

2. Ümberotsustuse tähtajad.
Esitamise tähtaeg on 2 kuud, arvates 

uute asjaolude ilmnemisest, tagaselja toi
munud .otsuse teadasaamisest ja selle ri- 
minaalkohtu otsusest, mille põhjal alet või 
tunnistus tunnistatud valeks. On küll ette
nähtud aktsiisi- ja tolli alal "5 a. muidu
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5 a tähtaeg. Tegelilult tuleb raemünec-e 
ainult 5 a-ne tähtaeg, tollialal pole se
da korda viimistletud, aktsiisikorralduse 
'juures eitatakse imberotsustustaotlust üld
se (maksus tuskorräld. rakendust).

3• Ümberots.taotluse esitamise kord.
Palve ümberotsustuse algatamiseks.' tuleb 

esitada selle asutise kaudu, kelle otsuse, 
"ümberot austust taotellalse. See saadab • • 
siis palve edasi otsustajale.

4. Palve vorm. ' •
Peab märkima millise otsuse või- -selle 

osa ümberot sustamist taotellalcse ja mis 
alusel, põhjusel. Ka peab selguma, kes' pa- : 
lub ja mis asutiselt otsust tahetakse. Ka 
allkiri peab olema. Palvele peavad olema 
lisandatud tõendused, mis näitavad; 1) üm- 1 
berotsustuse sisulist õigustust ja 2) täht- - ' 
aegade seaduskohasust. Siin peab lisandama, 
et tõendused tulevad igal juhul lisada, ku
na asutise a.m e tk ohus1ik t e g e va s on piira- . 
tum kui muidu. Tuleb lisada äralirjad pal
vest. ja tõendustest maksudevalitsuse jaoks. .

5. Palve selgitamine. . ' .
Paive selgitamine toimub toimingus lei- v 

duvate.materjalide alusel. ' .

6. Palve оtsustamine. , • -
Palve otsustamine'nii peakomitees kui . ■ ■

Rkohtus toimub tavalise kaebe menetluskor
ra kohaselt. Otsustaja (inspektor) otsus- - 
tab ainult asja ümberotsustamisele võtmise. 
Kui see tehtud, otsustab juba algeline ins- i " 
tants sisuliselt. Sisuline otsustus toimub 
tavalise menetluskorra järele. Erandiks on,, ' ' 
et sisuline otsustaja võib jätta palve ' ' .
ümberotsustamata, kui sellega maksumäär 
muutub alla 20 Kr. Seadus siin ei ütle,.kas ;
saab kaebust esitada, võib arvata,' et saab.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

_XV osa._ ,

Õiguskaitselinelotsus •
§ 13. Otsus väide puhul.

1- Otsuse ulatus.
Otsusega lahendatakse algatatud vaidlust.

: Seega leiab lahendust ainult väides algata
tud küsimusi samas ulatuses, imuud kisimused 
ei tule üldse kaalumisele. Peab arvestama 
se3J.es ulatuses 1) seaduse rakenduse eb- 
õigusege 2) faktilise asja ebaõige määrite- 
luga, 3) suvaõiguse väära käsiteluga. Kui 
näit, väides on esitatud vaid üks neist kü
simusist, siis peab asutis neid siiski lahen-

• dama seoses teistega ametlohuslikult. Seadu
ses on see nii määratud, heie praksises on 
püütud viia laiemale väide rakenduse ulatu
sest. Arvatakse, et otsustaja asutis võib 
väide võtta ülesse terve väide ulatuses. 
See seisund pole kooskõlas MKS põhialuste
ga. Kui asutis leiab olevat selle küsimuse 
mitteküllaldase või avastab ‘muid puudusi, ta 
võib ise siis ainult ümberotsustust taotolls.

2. Otsuse sisu.
Sisult otsus võib jätta väide tagajärjeta 

või rahuldada osaliselt või täielikult. Igel 
juhul peab uus otsus vormiliselt asendama 
endise otsuse. Endine otsus tühistub, kuid 
tal jääb siiski veel sisuline tähendus. Ni
melt kui vaie oli suunatud kogu korraldise 
vastu, siis uus otsus aimab täielikult uue 
sisu kohustusele. Kvi puudutab vaid ük
sikuid osi korreldisest või rahuldab ainult 
otsus osaliselt, siis evib.vanä otsus tähen
dust, et uus otsus peab sisuliselt arvestama 
endise korraldise muutumatute osistega (Mul- 
lo oli maksustusalus küll näit, õieti määra
tud, aga perekonna seisu arvel polnud õiges
ti maha arvatud. Kui nüüd hiljem otsustati, 
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jäi maksustusalus endiseks). Seetõttu pole 
selge seaduse väljendus, et online otsus . 
tühistub uue lcorraldisoga -- võetelse siis
ki osad sisuliselt üle. Püsima jülvad ka 
kindlustused - seda ec ipso. Vastav asutis . j 
peab selleks vastava korraldise tegema, et 
kindlustused ära langeks• ■ _ , •

3• Otsuse vorm. ’ ■
* I

Otsus väide puhul cvib täpini b samvoxmi, 
mis esialgne korraldis, arvatud välja kor- 
raldis tolli maksu alal, kus ta' ei tarvitse 
jälgida tollirevis joni akti. On maksukorral- 
dis ja tollimaksukorraldis. Esimene sisal
das tegija, otsuse kuupäev otsuse peale jne. 
(vt. seaduses), trahvikorrsldis pidi määra
ma - trahvi otsuse vormi, määra, aja, kel
lele määratud, protokolli nr., seadus, mil-. ' '
le alusel, trahvi summa, tasumise korra, ta
gajärje kui. ei teosta, kaobomiskcrca- Pääle 
selle peavad mõlemad otsusc sisildana nime, 
kelle kohta ta käib ja on kirjalik. Vorm tu
leb ainult kohaldada, mitte üle võtta. .

4. Otsuse jõustumine.
Kui otsustaja on inspektor, võib kohal- 

kada otsustamisel sätet, et otsust võib muu
ta kuni otsuse kätteandmiseni kohuslasele. 
Sellest pääle ta jõustub - on kohustav mõ~ - 
1emale. Otsuse- tegemisel kollegiaalse asuti
se (mcksulomisjon) poolt prof. Vasboli ar
vates ei saaks muuta otsust-, vaid tuleb jõue- 
tunuks lugeda otsustaja suhtes otsustuse 
lõppemisega, kohuslase suhtes aga selle tea- . 
dasaamisaga. See on siht, mille poole püü
takse - komisjoni koosseis võib muutuda ja 
otsus erineda. Otsuse täitmisele asumine toi- . 
mub erinevalt. Otsus väide puhul maksumäära ■ 
mise asjus toimub pääle otsuse kätteandmist, -
kaebuse hilisem esitamine ei evi olulist 
tähtsust otsustusele. Enne kaebe tähtaega 
sisse tavaliselt nõudma ei hakata. Otsus 
trahvi puhul võib tulla täitmisele alles siis, 
kui maksu tähtaeg mööda. Kui aga on esitatud
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kaebus trahviasjus, Siis ei tule enne, kui 
maksudeval. direktor on otsustanud.

Otsus väide puhul pole lõplik, vaid, kae
vatav - tolli- või maksu peakomiteele.

§ P"tsus kaebuse pulral maksu- või tolli- 

pealiomi teele, 
(IKS põhjal).

!• Otsuse ulatus. ,
... Arvatud välja maksus tu salus te kindlaks 

maaramine,kus otsus Võib ületada taotluse, 
on otsus piiratud taotlustega, mis esitati 
kaebuses. '

' 2• Otsuse sisu,
4. -;t'^:SUStUSa^USe<^ ОП makeupeelcomitec kohu- 

■ tatud oma otsuses kindlaks tegema amot-
Kohuslikult, Kui taotelldkse aluste kind_ 
laks mädramist, seadus ütleb; maksustus— 
aluse peab selgitama ametkohuslikult pea
komitee, võib nii suurendada, kui vähenda л 
aluseid. Millal võib peakomitee tegeleda 
aluse kindlaks tegemisega ? Võib asuda ‘ . 
mak sus tu s aluse ki*ndlaks määramisele vaid 
siis, kui oli selle sihi kohane taotlus 
esinev kaebuses (see on prof. Vaabeli tees). 
-11Ped ütleme, et ükskõik mis kaebus 
läheb maksupeakomit eesse, siis võib malrsu_ 
peakomitee teha, mida ta tahab. Eeltoodud 
teesi puhul ta seda aga ei saa. Kui ma pa
lusin ainult maksustusalusest maha arvata, 
siis ei saaks juurde panna. Muude juhtude" 
Kohta pole seaduses juhtnöör i.RKogu tld- 
komisjoni protokollis avaldub selles suh
tes arvamus, et võib kas rahuldada kaebu
se täielikult või osaliselt või jätta kae
bus rahuldamata^,, või tühistada otsus ja 
ise otsustada voi saata tagasi otsustami — 
seks vastavale asutisele. Formaalselt ei 
ole takistusi selle nõude täitmiseks.

3» Otsuse vorm. . . •
Otsus on tingimata vormiline akt. Tuleb 

märkida istungi aasta, kuupäev, osavõtjad: 
esimees ja liilmed, asjaosaliste nimed ja 
nende esindajad, otsuse sisu. Otsus kannab 
otsustajate (esimehe ja liikmete) allkirju, 
otsus peab olema motiveeritud. Kätte antal- 
se ärakiri otsusest, mitte otsus ise.

4. Otsusü jõustumine.
Otsus on siduv mõlemale poolele pärast 

kuulutamist. Kui otsustajaks on kollektiiv
ne koosseis, otsus tehakse siis, kui kuulu
tatakse (Kui oli maksuinspektor, siis jõus
tus kui kätte andis, kuna enne seda võis te 
muuta). Otsuse tegemist võib edasi lükcta 
- aga kuuluta ise ja tegemise koosolek peab 

lema korraga. Edasilükkamine pole otsuse 
tegemine, vaid asja arutamise edasilikka- 
nine. Täitmisele tuleb pääle motiveeritud 
Otsuse kättesaamist 1 kuu kestel. Ta on kat ■ 
vatav nii vormilisil kui sisulisil kaalut
lusil. Võib kaevata Rkohtusse 1 kuu jook
sul. Kaevata võivad need, kes kaebasid (as
jaosalised) ja ka vastutajad. Kaebuse esi
tamine. Rkohtusse ei peata selle tattm^s-u, 
vaid ainult Rkohtu otsusel võib sudai pea
tada.

§ 15» sus о kät t e t oi ’де Caminc.

Otsus toimetatakse katte horilikus kor
ras postiga või Ad. men. seaduse eriliste 
eeskirjade kohaselt. Kosti kaudu saadetak
se kas lihtsaadetisena või väijastustea
teta tähtkir jadena, loetakse väi jaanouiks 
posti laialikandmise köhis 5 paeva möödu
misel, mujal 10 päeva jooksul.

-oOo- , ,
Soovitav on lugeda eksamiks eriti 
nude osa, ükspuna milliseist öpilülst - ve
ne keeles Oserov TT

Walter Lotz - Finanzwissensqahlü. 11 •
f Auf1.•
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- Meisel ja Gerloff - Handbuch der
" Finanzwissenschaft. "

. Tegelikult raamatu võib valida oma soo
vi kohaselt.

Juristidele on soovitav peatselt ilmuv 
prof. A.-T. Kliiman’i "Adminis ratiivprot- 

i sess".

1 *

' ■

- ■ ■
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Vcia t lus i maksundus a ,j г.1 о о s t.

Selles seerias puudutaq 3 prcbl. komp
leksi: 1) Riigi majapidamise aja.oolise 
vaatluse esemeid. Siin sialdub ki. sissejuha- 
tuskogu kursusse. 2) Finantssüst Jemic areng 
skemantselt, 3) Tähtsamaid sündmusi Eesti ■ . 
finantsajaloost. ; ;

Esimeseks küsimuseks on soigus metodoloo 
giliscs seisukohas. Ei saa kõiki meeles pida
da, kuid saab ometi teatavat süsteemi luua.

gl.žiet Ökoloogilised alused. Ri igi majapida
mise mõiste luisimuse~ümbоr keerleb kogu,kü
sitlus. Lähtepunktiks peab olema ükspuha 
milline seisund, ■ ometi peame jõudma riiklik 
taotluste suunas, ■ (-Sõna ülesanne pole -soovi
tav siin tarvitada, kuna ta sel juhul poleks 
ette nähtud, vaid momendil kerkiv). Taotlus 
nõuab kulutusi ja need eeldavad kulutuste., 
katet. Milline ka oleks meie majandus Süs
teem, ükski neist pole loobunud arvostusühi- 
kust - rahast. Soe on kõigil mail tunnusta-, 
tud ja on fiktiivvaade, et kulutuste tegemin 
tähendab raha andmist ja kulutuste kate - 
rohu hankimist. Sellest punktist lähtudes 
võime asuda mitmete seisundite riigi suhtes. 
1) Kas näit, üksikisikuna - nagu isik oleks 
riigi asemel - kui ma saan teatava rahasumma 
kodust, siis mis läinud, seo on lõplikult 
läinud ja muud midagi. Selline on aga puht
tehniline vaatekoht, ont majanduslikult -ei 
ole ta huvitav. 2) Võime asuda ka teisele . 
seisundile - riiklikult organiseeritud.ma-' 
;j andus ühiku seisund. See näitab hoopis" teist 
perspektiivi. Võib küsida, kust tuleb summ; 
mida kulutusteks kasutatakse. See on ükspuha 
kuidas teda hangitakse. Näeme, et riiklikud
Summad on saabuvad maksundus tulude st - siin 
Vastutasu eelduseta nõutakse summe, sageli 
Pinantsõigus c,-1- .



juhtudel, rais meie tahtest ci olene. Veel võib 
riik osa võtta majanduslikust operatsioonest, 
kus turg mitte ainult ei reguleeri, vaid oten-( 
dab tähtsat osa.Riiklik Interventsioon siin ei 
oma suurt mõju. Riik astub siin ka turule,va- 1 
hei eelistatuna monopolidega jne.Monde kahe 
suhe on oluline. Vool on oluline Vene süsteem, ■ 
mis haarab 1/5 maakerast, me ei sas teda silma 
paari vahele jätta. Siin on jaotuskvootega 
tegu. Riiklik võim määrab niipalju tarvitami
seks, kui ta heaks arvab. Osa antakse töistel 
aladel (riigi aparaat, kaitsev.) tegutsejaile. 
Selline kvooteline jagamine tuleb ikka samade 
inimeste kaest, mis meilgi ja nimetused siin 
osa ei etenda. Ta tuleb töö tulemus- na ühte 
tsentrumi ja ootab ühte momenti - ku_ amist. 
Kord võivad summad minna palkadeks - siin 
läheb edasi teene alusel ja püsib majandusli
kus ringkäigus. On ka teisi juhte - riik ehi
tab sildu - ostetakse seks puhuks ka materja
li - seegi on tagasiminek majanduslikku ring
käiku teist teed kaudu. Summad, mis veerevad 
üle maj. ühiku piiride on kadunud talle.Siin 
võib olla 2 alternatiivi: 1) kas lasta summa 
väljapoole ilma positiivse kasuta (maj.suhtes 
näit, sootkondade maksud, palgad jne., saab 
ainult ideaalväärtust vastu) võitkeitseväole 
ostetavate sisemaal mittesaadavate väärtuste eest 
ma j, väärtuseks. Siit järeldub et fiskaalteoo- 
riad on viinud teooria selleni, et polo näh
tud riigis majandusporbl^emi, vaid ainult ta- ■ 
sakaalu probleemi. Soe on vanema finentsseadu- 
se oluline puudus. Vanem maj.teadus riigi suh
tes tähendab ainult funktsioonide ülekandmist. 
Ta näitab ainult vastavate summade jaotust, ka 
näitab ta kulu, mis laseb absorbeerida rahva-

’.aj, scisundilt. 3) Võime asuda veel kolmanda- 
.c seisundile - võime astuda maailmajanduge 
ette. Sol juhul polo riigi majapidamises ab- 
sorbeorimismomenti üldse. Siin osa, mis läheb 
üle teisele riigile, läheb jälle kuhugi mujale 
juurde. Seo seisund meid aga ei huvita, meie 
piirdume riiklikult organiseeri tudrahvamaj. 
ühikuga. *"
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, Siit lähtudes näeme, et millist kuju ka 
■ riiklikud ettevõtted ci kanna, põhimõtteli

selt on oluline, kuhu need summad lähevad, 
.. mis üle kantakse. .

Oleme piiritolnud ma j. elu funktsiooni 
kirjeldusega ja sellest piisab. (Dcf-i polo 
siin vaja). -

§ 2. Küsimusi riikliku majapidamise 
teaduslikust vaatlusest. -

а) Riigimajapidamist käsitlevad nomis- 
tikud. ■ ■

Kui elus tegelda kas või korteri ja ela
tise ülalpidamiseks vajalike summadega, siis 
kuigi mc ei vüstitaks kirjalikke norme, püsib 
ae südame sopis norra, mis keelab ebaratsio
naalse kasutuse. Riigi juures aga näeme, et 
siin tegutseb grupp juhtivaid isikuid õigus
norme alusel - on küll suvalisuse piirid, ent 
ometi noraide määritelus. Sellelt seisundilt 
on element - õiguslik normistik , mis regu
leerib ka majanduselu korraldust. Normid aga 
on ainult kujutlusele rääkiv eeskiri. Meie 
aja õigusteadus vaatleb normi koosseisu,tea
tud tervikliku süsteemi scisundilt. Kõik nor- 
ristikus, mitte midagi väljaspool noristikku. 
Normistiku vaatlus piirdub normistiku enda 
sisu ja kehtivuse vaatlusega. Normistiku keh
tivuse päämiseks võtteks on tekstikriitika. — 
See selgunud, läheme alles sisu juurde ja 
vaatleme, millised sisud on olemas - tõlgendu
se, analoogia mõistete loomine ja klassifit
seerimise abil. See on kogu Õigusteaduse

" ülesanne, see on tehniline printsiip. Muud
ei ütle Õigusteadus midagi. Meie vactlusiln 

. varem oli kõrvaldanud õigusvaate finantstea- 
. dusest - polnud õiguslikul vaatlusel sisu.

Nüüd aga selgitatakse, et enam ei tule finants- 
teaduses loobuda õiguslikust vaatlusest. Kui 
aga võitlus on raugenud, siis kaldutakse . 
liialdusse ja tahetakse õigustada ainult 
õiguslikku vaatlust. Peame aga arvestama ka 
teisi probleeme.



b) majanduslik käsitel.u.

Suhtumisс аг. Selle küsimuse areng on 
teravalt lahus sammunud orimaados. Kameralist-» 
lik mõttevool piisitas retsepte selles, et 
riigile'anla tulusid ja selles kuidas neid 
kasutada. See rets. andmine baseerus olustiku 
kirjeldusel. Sellest arenes välja Saksa keel- 
konnis finantstecus (Finanzwissenschaft), 
mis aga midagi muud ei esitanud kui riigima- 
jandusliku nimestiku eba juriidilist imber- 
jutustust. Ta vaatles seda ajalooliselt sei
sundilt. Sarnasel juhul küsides, kuidas tek
kis selline seisund, näeme, et polo riigi ma
japidamises substraati, mis haaraks otse ala
sid maj-ses - on ainult statistika. Varem 
see aga puudus ja toda asendas seadus - ar
vati, et seadus asendab selle vaatluse.Tege- 
likut aga ei ütle seadus midagi selle kohta, 
milliseid mõjusid avaldab meksundus ja muu 
isikule. Finantsteadus oli analüütilist ise
loomu kandev ja ta ci viinud osi koondamisele 
- siintosile. Oli küll eraldi kirjeldatud 
kõik mittejuriidiliselt, kui ei leidunud sün
teesi nonde osade vahel.

Et turumehanism eeldas teatud seadusi, 
see on õige. Turul11kiuscle võisid mõjuda 
takistavalt riigi vahelesegamisel - näit,mak- 
sustus. Inglise klass, kool nägi siin takis
tust liiklusele ja teda huvitas see „küsimus. 
Kõik need vaated on postulaatidele rajatud 
õpetused. Saksa keelkonnas olid vaid toored 
faktid, siin saame aga väga abstraheeritud 
turupildi. Mc oi tea kunagi faktilisel alu
sel, et esindatav oleks õige. Ometi Inglise 
kool lõi palju rohkem arusaamiseks kui Saksa 
kool, õpperaamatust selgub nende koolide suur 
vahe - Inglise kool annab teatavad töö print
siibid. Kui ühendada antud printsiibid fak
tidega, siis võib edukalt töötada. Seetõttu 
on Inglise kirjandus eelistatavam. Kuid Ing
lise kool ei lahendanud lõplikult küsimust.

Mõ-] emad koolkonnad ei piirdunud ainult 
- 4 _

mainitud momendega. Finantsala on praktiliie 
ala, kus avalduvad otsesed huvid.
kaasa aitama olustiku lahendusele. Seesvib 
teadusmeest politilisele mõtlemisele (teadus
likus mõttes). Koolkond tahtis anda juniscid 
väi j aku j undamiseks. Saksa. keelkondade kir
janduse koolkonnas on tehtud suur huik tööd - 
näitab, millised peavad ka nõuded olema. Pos
tulaadid on ette nähtud, vaid üksikute" maksu- 
instituutide kohta. Inglise koolkonnas kuju
nenud seaduste alusel loodi postulaate.Need 
kandsid veel ..vähem üldist ilmet, -kuna ingli
se koolkonna esindajaid huvitas ainult takis
tus turumehanismis. Peamiselt huvitas neid 
maksukiisimuse üksikasjalik korraldus. Kõik 
juhised olgu selged ja täpsad ja nad" ei' 
tohi segada turumehanismi. .

Kirjeldus üksi ei saa aga anda lõppvas
tust, kuigi mõlemad koolid on annud mõndagi. 
Itaalia finantsteadus on .jäljend neile koo- 
lele, kuid ometi väga kaugele arenenud. Ka 
tšehhidel on see teadus arenenud (Kaitsel?), 
ja Vene teadlased Oserov jt, tunduvad vast 
ainult epigoonidena. ' ' '

Moodne vaade kõikjal on suundunud süntee- 
tilisile tendentsele. Kirjeldusega üksi ei 
saavutata midagi. Turumehanismi vaatlusel 
postulaatide püstitamine üksi ei anna tulemu
si. Peame jõudma sellele, et postulaate ka 
faktide najal selgitada. Enam-.konkreetsele 
vaatlusele just siirduski moodne vaatlus. 
See ei tohi piirduda aga ainult turuprobleemi- 
ga, kuna ta pole ainult puhtmehanistiik 
olustik. Abstraktne kobi tahtis näha ini
mest ainult tarbe impulsside mõjul teot
sevana. Kuid .'isik esineb' teiste seas - 
sotsiaalse ühikuna. Ta esineb sotsiaalses 
agregaadis, grupis. Need kihististe kuulu
vusel määravad ära isiku tegevuse. NiiKrul- 
li vabriku tööline ei saa õlimagnaadiks • jne. 
See mõjundab .lõpmata suurelt ka majandus
likku suhet, seega maj. probleem on ühis
kondlik probleem laiemas mõttes, mis suunab 
inimest tegevusele. Meie .probleemiks on
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milliseid, suhteid üldse sotsiaalselt üles 
tõstetakse. Me peame vaatama, kuidas tootlu
sele ja tarbimisele mõjub maksustus üldse. .

Kuidas läbi viia seda vaatlust? Empiiri
liselt ei saa me tajuda riigimajandust,me 

ei jõua kõike faktilist materjali kokku 
võtta. Seetõttu on oluline vaadelda majandus
liku funktsiooni avaldumist ja selleks va
hendiks on eelarve. Ta on sünteetiliseks , 
lähtepunktiks eriti uute meetodite kasutamisel

■ c) Riigimajanduse ajalooline vaatlus.
On selge, et kuidas me ka ei konstatee- 

riks riigimajapidamise funktsioone, ta ei 
annaks muud kui kitsa läbilõike. Aeg on sel
line, mida ei saa lõigata, sest aeg ei liigu 
kätkedes, vaid pidevalt. Reaalpildi võimal
damiseks selline kunstlik lõige ei anna 
alust. Kui ajaliselt on lõike tegu võimatu, 
siis ka sotsiaalne elu on tervik. Ta sisal
dab kõik momendid, mida me tahame iseseisvaks 
teha. Reaalse pildi saamiseks peame võtma 
aega võrdlemisi terviklikult, samuti ühis-. 
konda. Peame võimaldama sünteesi - sotsiaal
ne sidestus ja ajaline kontinuiteet. Säära
sel juhul peame asuma ajaloolise vaatluse 
juurde. Ajalooline fakt on mõiste transkri- 
beerimine, sest pole üldse puhast ajaloo
list fakti; ta on meie positsioonilt erinev 
akt, mitte kvalitatiivselt. Maksustamine 
on alati sama, kas 1000 a. eest või nüüd. 
Seega meie positsioon määrab ajaloolise 
fakti ilme. Otsime mõistele sidestusi, kuni 
saame, meil on kasutada olevik ja sama mõiste 
alusel tahame minna tagasi niikaugele kui 
võimalik. Sellaselt seisundilt näib, et on 
vanemaaegsel faktil samad alused kui nüüdis
aja omalgi. Kui näeme erinevusi, siis on 
mingi muudatus toimunud, ajaloolised faktid 
on oma ilmet muutnud. Muudatusi sotsiaal
seis faktes võimaldab jälgida ajalugu. See 
olgu ajaloo päämiseks ülesandeks. Inimene 
tahab kõike siduda põhjusega, miski asi peab 
tingima muudatusi ja muudatuse tagajärjel on

on mingi 
dus. Kui me
partsiaalne 
kirjeldust, 
majapidamis 
ki on vähe, 
ja ainult.

tekkinud tcatuv nähtus. Too tulemused on vaga 
hüpoteetilised! le võime ajaloolist vaatlust 
mitmeti piirata (vt. Saksa ajal. kool). On 

pn nui "h näit, ühte ins tit uut i. Kui 
seadus, on seo ainult ühtlane sea- 

va. leme aga erinevalt, siis 
ajalugu, ei võimalda muud kui.
Me peame seetõttu asuma riigi-

I-ui -ervriku väitlusele. Se--eS- 
Sotsiaalsed faktid on liitunud 
sellise vaatluse abil me ei jõua 

nende suhtes selgusele. Nähtused muutuvad 
järjest, nii vormilt kui sisult. Peame arves
tama majanduslikku muudatust na sisulise. • 
Ei tohi unustada, et ühe momendi muutumine 
on tingitud ka mittemuutuvaist momendest- 
Peab tegelema mõjujõududega, mis arengul 
esile toovad, on tõukejõuks, aga ka sella
seid momente, mis arendavad. Vanema- a54S- 
tui finantskäsiranmatuis 01 
märkmeid, kui seadusandlusega seo tua isikute 
vaatlust, nagu oleks see idcoloogiliseks 
aluseks. See pole üksnes meie erinevus,vaid 
terved ajaloolised koolid on samal Se1sun 
dil olnud. (Kellel on huvi selle küsimuse 
vastu, soovitav Toynbee - "Story oi histo- 
ry-> 3. köites, I osa metodoloogiline.ja 
näitab kui naeruväärne on arvata kõike . 
sõltuvaks ajaloos inimtahtest). Inimese nu 
viala on kujunenud ja instinktide a-ue- 
seob teda alati. Finantsajaloos ei tohi me 
kunagi jääda peatuma isikule, vaid minema . 
tagasi sotsiaalsesse olustikku, mis kutsus 
esile muudatuse. Ühiskonna elus pole kind 
lat platvormi ja inimesed on oma nuvides 
lahkuminevad. Põllumehele näit.diktecriD 
huvi tema eriala, kaupmehe oma jne. Mo-me 
kindlalt öelda, et finantsinstituudi Kuju
nemisel on igal erisiht. Olgu ma janduskoor- 
dinatsioon milline tahes, ometi on nuvidem 
taotlemise võimalus ja kõik.sõltubühendems. 
sest, mis mõjustab finantsinstituute. Arves sede’ veel sotsiaalseid fakte tervikuna,

me vajaliku ülevaate.
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Finantsajaloos on vaje 2 asja: kirjelda- 
la staatilises momendis ja lcir jeldada aren- 
,ut ajaloos,niitie ainu.it. seaduste sisu,vaid 
tõelist ralzenduse tulemust.lirjeldane kogu 
о lu s t i lcleu, m Sui ng i tu d ralcendu sest. Arve s t ame 
arve kogu aeg, sest ainult arvu alusel Raame 
э и u elu ju tase Arengut sasb lin j eldada etapi- 
liste olustike võrdluse teel - areng seisab 
helsenemises.Kirjeldus ja sellega koos võrd
lus - need on ,3 töö etaapi.llad aga ei võimal
da veel kõiki, peame Looma dedulctiivset 
Konstruktsiooni.Siin on tuletuste loomine, 
kuid liitub tihedalt kirjeldus ega. See nõuab 
intensiivset mõtlemist .JJu rimi smat er j ai. 
Vaatleme tagasi - on positsiooniline. vahe 
mitte oluline me konstrueerime vastavalt 
kaasaja vaatele.Esimeseks materjali koguks, 
mida peame arvestama,p_lei;s kirjandus.Toonita 
des pkeks,sesu oletame,et kirjandus annab 
täpsa pildi kirjeldavast.Sel juhul on ta 1cö... 
buline ajalooliseks materjaliks.Teda tuleb 
aga kasustada lriitiliselt, sest kirjutajaks 
on J*a me ei tea tema objel-ti v-
set -dcdi:veheri teosed saksa ajaloost möc 
dunud sajandi lõpul on äärmiselt subjel-inv • 
sed, laienedes eriti Bismarcli politila õigus- 
tamises(Tagner oli ise ka konservatiivne) 
Ta ei teinud rohkem,kui istutas teaduse 
rüüsse Bismaroki programmi z ja seda võtta o-- 
jehtiviteedina,oleks suur vale.Saame sealt 
küll palju materjali, aga ka palju sihilil- 
leust .Seetõttu me ei sao. püsida finantsaja
loos kirjandusel, vaid peame laiendama :a 
teisele allikaile See nõuab ma j .politilise 
suundade täpsat teotsemist .On mitmeid huvi 
organisatsioone,mis aitavad seda selgitada. 
Nüüdisajal aitab sellele kaasa ajolirjczdur 
ja me ei pääse mööda momendist Vedu''arvest 
la.Seni pole meil mingit ülevaadet majandu
sest meil. Oli tähtsaid ajastuid - Stranma - 
ni,siis Teetsov-Sepa jne.Katse pole ajaloos
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kanagi sooritatav.Väikese riigi 1 inomosajaloo 
efioltid võivad olla suuremad kui su".:V _ . rii
kides.Pole täpne ega õige,lui Öelda, U L- 
nult Sepp tahtis juhtida,vaid sotsil.aine olus
tik suunas sellele. Industrialiseerimise poli- 
tilc tõi kaasa 1927.a. tööstuse lrehhi ja seo
ses sellega viis E.Panga reorganiseerimisele. 
Ta aga andis baasise elujõulisle töstusilo. 
Peale liberaalsete allikate ja ajakirjanduse 
peab arvestama ka ametliku vormilise momendi
ga - scadusandlilcud materjalid,mis samavõrra 
t iht sad. Statistilise ali suKt e s peab 
ütlema, et ta pole 'kriitikat a võetav. Rahvasti. u 
statistikas tuleb alati arvestada sihilike 
vigadega - püütakse olla, tendentsi.':as.Majan- 
duslikul alal on statistika võrdlemisi täpne , 
eriti meil.Teda võib võtta suure usaldusega, 
kaid ta pole küllaldane arengus,on kohati OS., 
rai s ei ole omandanud tarvilist ilmet.

Eksamikava iiasutusest.
Kavas on kasustatud eripoisutust ,mida e 

loenguid louulenu:. ei tarvitse arvestada eG' 
lasta end selle st eksitada. Aluse.' :s jäägu i‘ 
gi loengud,jaotused ei sega meid.$§ 12,13,. 
on sisuliselt teisiti ümbergrupeeritud ,kuni 
sisuliselt on nad esinenud mujalgi.

Tingimata tuleks aga lugeda osa mõnest 
õpperaamatust,eriti soovitav oleks laenude 
osas - riigilaenudest. *• —- *
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