Näidis
Maksu- ja Tolliamet
Aadress:
Vaide esitaja:
Nimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon/e-post: /kuupäev/
VAIE
Maksu- ja Tolliameti .................... /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/ vaidlustamiseks
VÕI /toimingu kuupäev/ toimingu vaidlustamiseks.
1. Vaidlustatav haldusakt
Maksu- ja Tolliamet väljastas vaide esitajale /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/.
Vaidlustatud haldusaktiga kohustas maksuhaldur vaide esitajat /siin välja tuua lühidalt
haldusakti sisu/.
Vaide esitaja sai vaidlustatud haldusakti kätte /kuupäev/.
VÕI
1. Vaidlustatav toiming
Maksu- ja Tolliamet /siin välja tuua lühidalt toimingu sisu, selle aeg/.
Isikul on õigus vaidlustada:
1) viivitust;
2) tegevusetust;
3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;
4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;
5) muid maksuhalduri toiminguid.
Vaide esitaja sai vaidlustatud toimingust teada /kuupäev/.
2. Vaide põhjendus
Käesolevaga leiab vaide esitaja, et Maksu- ja Tolliameti väljastatud haldusakt/toiming rikub
vaide esitaja õigusi. /Siinkohal välja tuua põhjused, kuidas vaidlustatav haldusakt või toiming
(tegevus või tegevusetus) vaide esitaja õigusi rikub või vabadusi piirab. Näiteks:
maksuhaldur on ebaõigesti kohaldanud või tõlgendanud maksuseadusi, määratud
maksusumma on väär, haldusakt ei ole nõuetekohaselt motiveeritud, maksuhalduri
järeldused on tõendamata (või on tõenditele antud hinnang ebaõige), maksuhaldur on
oluliselt rikkunud menetlusnorme jne/.
3. Vaide esitaja nõue
Lähtudes eeltoodust vaide esitaja t a o t l e b /siin välja tuua vaide esitaja selgelt
väljendatud taotlus/.
Vaide esitajal on võimalik vaidlustada haldusakti ning taotleda selle täielikult või osaliselt
kehtetuks tunnistamist; täielikult või osaliselt muutmist; uue haldusakti väljaandmist.
Lisaks on vaide esitajal õigus vaidlustada järgnevaid maksuhalduri toiminguid:
1) viivitust; 6 (6)
2) tegevusetust;
3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;
4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;
5) muid maksuhalduri toiminguid,

taotledes toimingu sooritamist, kestva toimingu lõpetamist või toimingu tegemisele eelnenud
olukorra taastamist.
Käesolevaga kinnitab vaide esitaja, et antud asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu
kohtumenetlust.

/oma käega lisatud või digitaalne allkiri/
/vaide esitaja nimi/
/juhatuse liige / volitatud esindaja/

Lisad:
1. /Asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), mis tõendavad vaide esitaja vaides toodud
seisukohti/
2. /Volitatud esindaja esindusõigust tõendav volikiri/

