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Olen juba alates aprillist 2012 vallavalitsuse ametnikke ja koalitsioonipoliitikuid püüdnud
meelitada kaasa mõtlema teemal „Kodualuse maa maksuvabastus alates 2013 aastast ja
sellega kaasneda võiv tulubaasi vähenemine“. Kurvastusega pean tõdema, et minu püüdlusi
on pigem rumalate ja üleolevate märkustega naeruvääristatud ja poetud erinevate mõttetute
põhjenduste taha, et mitte hinnata maksuvabastusega seotud negatiivseid mõjusid valla
eelarvele. Isegi meie eelarvestrateegias on pühendatud ruumi põhjendusele kui raske on
prognoosida muutusi. Erinevatest vastustest minu e-kirjalistele pöördumistele on asutud
seisukohale, et „ Lisanduv 140 000 € katab selle igal juhul.“ (mõeldud siis ÜIT kasvust 0,17
% võrra suurenevat tulu).
26.10.2012 ilmnes 2 fakti, mis tõestavad Rae valla ametnike soovimatust selliste oluliste
analüüside tegemisele aega pühendada, pigem otsides rumalaid põhjendusi, mis rahuldavad
nende poliitilisi juhte. Nimelt on rahandusministeerium omavalitsuste lõikes teinud
sügisprognoosi maamaksuvabastuse mõjust omavalitsuste 2014 aasta eelarvetele. Sellest
prognoosist nähtub selgelt, et kõige suuremaks kaotajaks on Tallinn (mis tegelikult oligi ju
selle populistliku vabastuse eesmärk), aga tema tuules kannatab1 Eestis veel 14 omavalitsust,
kellest 9 asuvad Harjumaal. Ja vastupidiselt Rae vallavalitsuse ülbetele seisukohtadele on
kannatajate hulgas ka Rae vald. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on
maksuvabastuse negatiivne mõju 2014 aasta tuludele 253 638. Kompenseerimine on 2014
aastal ette nähtud üksikisiku tuludelt kohalikku eelarvesse laekuva osa suurendamisega % ja
vajak on ikka 51950 eurot
Esimene järeldus – vastupidiselt Rae vallavalitsuse seisukohale „Maamaksu laekumise
prognoos on hetkel väga ligikaudne, kuna puudub infotehnoloogiline seos elanikeregistri,
valla kodanike elukohtade ja kinnistuteregistri vahel.“ on siiski võimalik arvutusi teha
Teine järeldus. 2014 tõuseb tulubaas üksikisiku tulult laekuva kontekstis 11,57-lt 11,6-le %,
seega võrreldes 2013 tõusule, mis pidi juba maamaksuvabastusest johtuva vajaku katma,
lisandub veel 0,03 %-i punkti. Seega pole ju loogiline, et kui 0,2%-line tulumaksust laekuva
osa kasv ei kata vabastusest tulevat vajakut, kuid 0,03 väiksem tõus (2013 on see 0,17%) seda
vajakut kataks. Kui 0,2%-se tõusu puhul jääb vajak 51950 eurot, 2014 aastal, siis 2013 aastal
on see vajak veelgi suurem. Seega on järeldus, et Rae valla asjaomased pole proovinudki
vajakut arvutada ja seega pole seda üsna olulist puudujääki valla tuludes kajastatud ka valla
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Maksuvabastusest johtuv kahju on suurem kui kompensatsiooniks pakutav tulu suurendamine üksikisiku
brutotulult

eelarvestrateegias. Et anda vajakust parem ülevaade, siis kroonides on see 812 841 krooni,
mis ehk Rae valla otsustajatele tundub köömes, kuid tegelikult saab selle eest üsna mitu
lasteaiakohta.
Eelnevat teades ja arvestades esitan järgmised küsimused ja teen ettepaneku:
1. Mida Rae vallavalitsus võtab ette, et riigilt puudujääva osa kompenseerimist
saavutada?
2. Kas üldse võtab?
3. Kui võtab, siis millal?
4. Valla 2013 eelarve seletuskirjas esitada korrektne prognoos maamaksu
populistlikust vabastamisest johtuvast puudujäägist vallaeelarves 2013 aastal.
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