
ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST 

Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee 

Registrikood 70004235 

 
  

 

 

 

 

VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr.  2.1-3/16/2001 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Merit Valgjärv 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
14.12.2016 Tallinn 
 

Vaide esitamise aeg 01.11.2016  

Teabevaldaja 

Maksu- ja Tolliamet 
Lõõtsa 8a 
Tallinn 
e-post: emta@emta.ee  

Vaide esitaja 

 
Marko Langund 

juhatuse liige 

OÜ Total Services 

e-post: marko@totalservices.se 

 

 
 
RESOLUTSIOON: 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 

85 punkti 4 alusel  

otsustan: 

1) jätta vaie rahuldamata, kuna menetluse käigus on Maksu- ja Tolliamet vaidlustatud 

teabenõuetele vastanud ja teabe väljastanud; 

2) teha Maksu- ja Tolliametile soovitus järgida edaspidi teabenõuetele vastamisel AvTS-

s sätestatud nõudeid; 

3) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 

  

VAIDLUSTAMISVIIDE: 

Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades 

halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Vaideotsuse 

tühistamist saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi 

vaideotsusega rahuldamata. 

  

FAKTILISED ASJAOLUD: 

27.08.2016 esitas OÜ Total Services Maksu- ja Tolliametile teabenõude, milles soovis koopiat 

toimikust, mis seondub maksuotsusega nr 12.2-3/026323- 20 ja 11.09.2015 taotlusega OÜ Total 

Services oktoober 2011 paranduskäibedeklaratsiooni registreerimiseks. 
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26.09.2016 vastas Maksu- ja Toliamet ja pakkus teabega tutvumist aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn. 

06.10.2016 esitas OÜ Total Services Maksu- ja Tolliametile korduva teabenõude, milles  palus 

teabe  saatmist aadressile marko@totalservices.se.  

01.11.2016 esitas OÜ Total Service juhatuse liige Andmekaitse Inspektsioonile vaide.  

  

VAIDE ESITAJA  PÕHJENDUSED JA NÕUE 

2016-08-27 esitasin OÜ Total Services (reg.nr. 10931449) juhatuse liikmena Maksu-ja 

Tolliametile teabenõude, milles palusin koopiat kogu toimikust, mis seondub maksuotsusega nr 

12.2-3/026323- 20 ja 11.09.2015 taotlusega OÜ Total Services oktoober 2011 

paranduskäibedeklaratsiooni registreerimiseks. Koopia toimikust palusin saata aadressile 

marko@totalservices.se Alles 2016-09-26 vastas revident Karina Makarova, et kas saaksin 

tulla toimikuga tutvuma aadressile Lõõtsa 8a, Tallinn. 

2016-10-06 vastasin revident Karina Makarova'le, et viibin suurema osa ajast välismaal ning 

toimik palun saata aadressile marko@totalservices.se. 

Käesoleva hetkeni ei ole Maksu- ja Tolliamet OÜ Total Services teabenõudele vastanud. Leian, 

et Maksu-ja Tolliamet on rikkunud seadust, kui ei ole pidanud kinni tähtaegades ja pole siiani 

väljastanud vajalikke andmeid. 

Palun Andmekaitseinspektsiooni abi ebaseadusliku olukorra lõpetamiseks. 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

Vastuseks Teie järelepärimisele teatame, et OÜ Total Services juhatuse liikme teabenõue on 

täidetud 21.11.2016. Dokumendid edastati teabenõudes märgitud e-posti aadressile.  

Teabenõudele vastamise hilinemise põhjustas ametniku inimlik eksimus töökoormuse tõttu. 

Ametniku ja tema juhiga on vesteldud ja selgitatud täiendavalt teabenõudele vastamise korda.  

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes 

teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või 

selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.  

AvTS § 18 lg 1 kohaselt täidetakse teabenõue viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva 

jooksul. Sama seaduse § 19 sätestab, et kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui 

teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 

tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie 

tööpäeva jooksul.  

Antud juhul ei ole Maksu- ja Tolliamet vastanud vaide esitaja teabenõuetele seaduses sätestatud 

tähtaja jooksul ega teavitanud ka vaide esitajat tähtaja pikendamisest. Seega on Maksu- ja Tolliamet 

rikkunud AvTS § 18 lg-s 1 sätestatud teabenõuetele vastamise korda, mida on  ka ise tunnistanud.  

Menetluse käigus on teabevaldaja vaide esitajale teabe väljastanud, millega on õiguslik olukord 

saavutatud. Seega puudub alus ettekirjutuse tegemiseks ning vaie tuleb jätta rahuldamata. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Merit Valgjärv 

juhtivinspektor 

peadirektori volitusel 
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