Miks oli maatükiandmeid vaja korrastada?
Iga maaomaniku huvi on, et tema maa-asjad oleks korras nii looduses, ametlikes andmebaasides kui ka kaartidel.
Seni suur osa kõlviku- ja pindalaandmetest olid ebatäpsed, sest
pärinesid 1990ndatel toimunud maareformi ajast. See tähendab, et
maa-andmed esitati maakatastrisse katastriüksuse moodustamise
ajal. Kui maaomanik vahepeal maamõõtmist ja maa-andmete uuendamist ei vajanud, siis katastrisse uusi andmeid ei laekunud. See
tõigi kaasa olukorra, kus paljude maatükkide andmed olid aastakümneid vanad - selle ajaga toimuvad looduses muutused ja paranevad
tehnilised võimalused. Näiteks kui inimene erastas kunagi põllumajandusmaa, aga praeguseks on sinna mets peale kasvanud, siis nüüd
on tegu siiski metsamaaga.
Naabermaatükkide ühesugused piiriandmed on olulise tähtsusega.
See tagab piiri asukoha ühese mõistmise ja ennetab probleeme,
sh piiritülisid. Andmete uuendamisega seoses viidi kokku erinevate
maaüksuste piiriandmed ja arvutati uued pindalad.
Uutele andmetele üleminek on samm selleks, et edaspidi läbi viia
elektroonilist maakorraldust ja lihtsustada maaga seotud toiminguid.
Näiteks kui soovitakse maatükki kaheks jagada olemasolevate piiripunktide vahel, siis ei pea enam pöörduma maamõõtja poole, vaid
Maa-amet saab jagamise teha registripõhiselt.

Maa-amet
Maa-amet suunab asjatundlikult maatoiminguid ning varustab
ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.
Maa-amet on Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsev valitsus
asutus.Maa-ameti tegevused on:
• Riigi maapoliitika elluviimine – riigimaade haldamine ja rentimine,
riigile mittevajaliku maa müük, avalikes huvides vajaliku maa omandamine, maareformi läbiviimine.
• Maakatastri pidamine – katastriandmete haldamine ja avalikkusele
kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine).
• Geoinformaatika – ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste
pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine).
• Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja
haldamine – geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine,
geoloogilise kaardistamise korraldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja
kaartidega.

Tänu sellele, et võeti kasutusse kaardiandmed, ei pea maaomanik enam
tellima maamõõtjat, kui tal on soov kõlvikuandmeid ajakohastada.

HEA MAAOMANIK,
TUTVU OMA MAA-ANDMETEGA!
Maa-amet Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn
+372 665 0600 | maaamet@maaamet.ee
www.maaamet.ee | http://geoportaal.maaamet.ee

Maa-amet korrastas maa-andmeid, mille tulemusel
viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla
teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute
andmed. Kui leiad andmetes ebatäpsusi, anna sellest
teada Maa-ametile.

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus
maa-andmeid – maatükkide piiri ja pindala
andmed viidi kooskõlla teiste kaardiandmetega
Maa-amet ühtlustas katastriüksuse ehk maatüki kohta peetavaid
andmeid eesmärgiga tagada naabermaaüksustele ühesugused piiri
andmed. Selle töö käigus selgitas Maa-amet välja kõige usaldusväärsemad piiriandmed ja võttis aluseks kõige uuema aluskaardi.
Nende andmete põhjal arvutati maatükkidele uued pindalad, mis on
uuendatud ka maakatastris ja kinnistusraamatus.
Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa) andmed.

Pane tähele!

Andmete korrastamine registrites ei mõjuta piiri looduses.

Maaüksuse andmete ja muudatustega
saab tutvuda:
•

Maa-ameti geoportaalis
www.maaamet.ee/kolvikute-pindala;

•

Kinnistusraamatu päringusüsteemis
https://uuskinnistusraamat.rik.ee;

•

E-maksuameti/e-tolli kaudu, kus iga
maatüki juurde on lisatud otselink.
Vaata: https://www.emta.ee/et/emta_login/nojs.

Mida teha, kui vaja abi andmetega tutvumisel
või kui selgub, et miski ei klapi?
Kui Maa-ameti geoportaalis andmed erinevad omaniku hinnangul olukorrast looduses, siis pöördu andmete kontrolliks esmalt Maa-ameti
kui katastripidaja poole. Kontaktandmed:

e-post: kataster@maaamet.ee
infotelefon 675 0810
Maa-amet kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need ja kui viga
oluliselt mõjutab maamaksu, teavitab Maa-amet muudatusest kohalikku omavalitsust. Kui kohalik omavalitsus on andmeparandused
sisse viinud, siis on võimalik Maksu- ja Tolliametil väljastada parandatud maksuteade.
Kuna kaardiandmeid täpsustatakse pidevalt, siis võib erinevustest
teada anda samuti läbi aasta. Sel juhul täpsustatud andmeid arvestataks järgmise aasta maamaksu arvutamisel.

Maa-andmete uuendamisega võis muutuda
maamaks
Maamaksu üks komponent on maksustamishind. Maksustamishind
arvutatakse maa-andmete alusel, mistõttu maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka maksustamishinna muutus. Käesoleva,
2019. aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud andmete
alusel.
Pöörame tähelepanu, et kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu
vaid selliste maaüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Pindala muutus mõjutab maamaksu ka teiste sihtotstarvete
puhul.
Maamaksu suurus sõltub maksustamishinnast, maamaksumäärast,
maksusoodustusest ja -vabastusest. Seega, kui maamaks muutus, ei
pruugi see tuleneda ainult maa-andmete muutusest.

