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Maksu- ja Tolliameti aumärgi kirjeldus, andmise ja kandmise kord 

 

I. Maksu- ja Tolliameti aumärkide andmine 

 

1. Maksu- ja Tolliameti aumärke (edaspidi aumärk) antakse järgmiselt: 

1) I klassi aumärk antakse ameti endisele või praegusele teenistujale erakordsete 

teenete eest ameti tegevusvaldkondade arendamisel; 

2) II klassi aumärk antakse erandkorras isikutele, kes ei ole ameti teenistujad, ametile 

osutatud erakordsete teenete eest; 

3) III klassi aumärk antakse ameti endisele või praegusele teenistujale 

teenistuskohustuste pikaajalise silmapaistvalt hea täitmise eest. 

 

2. Aumärgi võib anda postuumselt. Selliselt antud aumärk antakse kätte autasustatud isiku 

perekonnaliikmele või teisele lähedasele isikule. 

 

3. Sama klassi aumärk antakse ühele isikule ühel korral elu jooksul. 

 

4. Aumärk antakse kätte ameti aastapäevaga seonduval üritusel. Muul ajal võib aumärgi anda 

erandjuhtudel. 

 

5. Taotlusi aumärgi andmiseks võivad esitada järgmised isikud: 

1) ameti peadirektor; 

2) Rahandusministeeriumi kantsler; 

3) ameti teenistujad. 

 

6. Taotlus koostatakse vabas vormis. Taotluses peavad kajastuma ameti autasustamiseks 

esitatud teenistuja nimi, teenistuses oldud aeg, milliste teenete või saavutuste eest ja millise 

klassi aumärgiga autasustamist taotletakse. Kui isik, kellele aumärgi andmist taotletakse, ei 

ole ameti teenistuja, märgitakse taotluses tema nimi ja nimetatakse tema erakordsed teened 

ameti ees. 

 

7. Taotlusi saab komisjonile esitada vähemalt 6 nädalat enne aumärkide kätteandmise üritust. 

Taotluste esitamise tähtajast antakse teada ameti siseveebis. 

 

8. Aumärgi komisjoni moodustab ja selle töökorra kehtestab ameti peadirektor käskkirjaga. 

 

9. Taotluse alusel, millega komisjon nõustus, teeb ameti peadirektor rahandusministrile 

ettepaneku anda aumärk. Taotluse alusel, millega komisjon ei ole nõustunud, ettepanekut ei 

tehta. Otsus aumärgi andmise kohta vormistatakse rahandusministri käskkirjaga. 

 
10. Aumärgiga autasustatute kohta peetakse arvestust. Märge aumärgiga autasustamisest kantakse 

teenistuja  teenistuslehele. 



 

11. Aumärgiga autasustatule antakse aumärgi saamist tõendav tunnistus. Tunnistusele 

kirjutavad alla rahandusminister ja ameti peadirektor. 

 

12. Aumärgid annab koos tunnistusega üle rahandusminister või tema poolt volitatud isik. 

 

II. Aumärkide kandmine 

 

13. Aumärki on õigus kanda üksnes isikul, kellele rahandusminister on selle andnud ja kellelt 

ei ole seda ära võetud. 
_ 

14. Aumärki võib kanda originaalis või lindilõikena. 

 

15. Aumärki kantakse piduliku riikliku, ametkondliku või perekondliku sündmuse puhul. 

Lindilõiget võib kanda igapäevaselt. 

 

16. I klassi aumärki kantakse lindi küljes. Mehed kannavad I klassi aumärki kaelas, naised 

kannavad I klassi aumärki põiklehvi seotud lindi küljes vasakul pool rinnal. II ja III klassi 

aumärki kantakse lindi küljes rinnal. 

 

III. Aumärkide äravõtmine 

 

17. Rahandusministril on õigus ameti peadirektor ettepanekul isikult aumärk ära võtta, kui: 

1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo 

toimepanemises; 

2) saavad teatavaks enne aumärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral 

ei oleks isikule aumärki antud; 

3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle aumärgi 

andmise. 

 

18. Isik, kellelt rahandusminister on käskkirjaga aumärgi ära võtnud, peab aumärgi tagastama 

ameti haldusosakonnale. - [RT I, 30.03.2012, 25 – jõust. 02.04.2012]  –  rakendatakse alates 

01.04.2012 

 

IV. Aumärkide kirjeldused 

 

19. Maksu- ja Tolliameti aumärk koosneb neljast tammelehest, mis on asetatud ristina, ja 

nende vahel kaldristina neljast Mercuriuse sauast. Märgi keskel on Eesti Vabariigi väike 

riigivapp. 

 

20. I klassi aumärgi kõrgus ja laius on 60 mm, milles riigivapi kõrgus on 22 mm. Aumärki 

kantakse 40 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Kuldkollase põhivärvusega lindil on 1 mm 

kaugusel kummastki servast 5 mm laiune tumesinine triip ja sellest 5 mm kaugusel 2 mm 

laiune tumesinine triip. 

 

21. II ja III klassi aumärgi kõrgus ja laius on 43 mm, milles riigivapi kõrgus on 16 mm. 

Aumärki kantakse muareesiidist 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Kuldkollase 

põhivärvusega lindil on 1 mm kaugusel kummastki servast 4 mm laiune tumesinine triip ja 

sellest 4 mm kaugusel 2 mm laiune tumesinine triip. II klassi aumärgi lindil on lisaks samast 

lindist rosett läbimõõduga 22 mm. 



 

22. Aumärgid valmistatakse tombakust ja viimistletakse kullaga. Vapilõvid on kaetud sinise, 

tammelehed kollase läbipaistva kuumemailiga. Märkide siledale tagumisele küljele 

graveeritakse aumärgi number ja lüüakse valmistaja meistrimärk. 

 

23. Lindi tumesinise triibu värvikood on PMS 541 ning kuldkollase värvikood PMS 123. 

I klassi aumärk 
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