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2015
Maksupoliitika toetagu majanduskasvu // Äripäev, 9. jaan. 2015, lk. 18.
http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/01/08/maksupoliitika-peab-toetama-majanduskasvu
Sõerdi hinnangul jätab IRLi maksuskeem palgad madalaks // Põhjarannik, 13. jaan. 2015, lk. 3. Allikas:
BNS.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:226379
[Riigikogu rahandus]komisjon võtab ajateenijate laenuteema taas üles // Postimees, 30. jaan. 2015, lk. 4.
Maksepuhkuse võimaldamisest pangalaenu tagasimaksmisel.
http://pluss.postimees.ee/3073755
Eesti ettevõtted ei suuda kasvada : [küsitlus] // Maaleht, 19. veebr. 2015, lk. 20. Erakondade
maksupoliitilistest lubadustest.
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/eesti-ettevotted-ei-suuda-kasvada?id=70826351
Sõerd, Aivar ; Rõivas, Taavi. Mis saab Kreeka laenuprogrammist? // Äripäev, 19. veebr. 2015, lk. 14.
Riigikogu liikme küsimusele vastab peaminister Taavi Rõivas.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:231618
Mida peaks tegema, et musta üüriturgu kontrolli alla saada? : [küsitlus] // Äripäev, 4. märts 2015, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:234324
Техника устарела : [kommentaar] // Деловые ведомости, 18. märts 2015, lk. 13. Ettevõtjate raskustest
maksudeklaratsioonide esitamisel.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:236774
2014
Orelipoiss Aivar // Kindlalt paremal kursil : Reformierakonna kandidaadid ja programm Euroopa
Parlamendi valimistel 2014. Tallinn, 2014, lk. 26-27. Muusikaõpingutest.
Kriis mõjuks ka pensionitele : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 7. jaan. 2014, lk. 19. Eesti pensionifondide
seotusest Rootsiga.
Maksumuudatused piirasid salakaubandust // Põhjarannik, 9. jaan. 2014, lk. 2 ; Северное побережье, 9.
jaan., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:133921
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:133957
Rootsi kinnisvaramull ohustab meidki // Äripäev, 14. jaan. 2014, lk. 18.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/1/13/rootsi-kinnisvaramull-ohustab-meidki
[Riigi maksupoliitikast, autode kasutamise piiramise võimalustest : kommentaar] // Postimees, 27. jaan.
2014, lk. 9.
http://pluss.postimees.ee/2675132
Samm stabiilsema rahanduse poole // Äripäev, 21. veebr. 2014, lk. 18. Uue riigieelarve seaduse
vastuvõtmisest.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/2/22/samm-stabiilsema-rahanduse-suunas

Eeltäidetud käibedeklaratsioon – samm edasi e-teenuste arendamisel // Eesti Majanduse Teataja, 2014, nr.
3, lk. 32-33 ; Reformikiri, kevad, lk. 66-67.
[Mõtteid Euroopa Parlamenti kandideerimisel] // Reformikiri, kevad 2014, lk. 30.
Ukraina kriis annab löögi Venemaa majandusele // Äripäev, 11. märts 2014, lk. 19.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/3/6/ukraina-kriis-on-tagasilook-vene-majandusele
Aivar Sõerd: uus Randvere kool on väga hea! // Õhtuleht, 20. märts 2014, lk. 10. Poja koolivalikust.
http://www.ohtuleht.ee/568795
Tulumaksu langust nõuab konkurents // Äripäev, 26. märts 2014, lk. 18.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:189565
Aga teie ise? : kas praegu arutelule tulev kooseluseadus võiks Teid isiklikult panna mõtlema enda praeguse
(võimaliku) kooselu registreerimisele vastavas seaduseelnõus ettenähtud korras? : [küsitlus] // Eesti
Ekspress, 27. märts 2014, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:189704
Raha kas on või ei ole // Äripäev, 4. apr. 2014, lk. 14. Riigieelarve struktuursest tasakaalust, riigi
rahandusest.
http://www.aripaev.ee/?PublicationId=2b9da17f-aec8-4176-b360-f3d01118f652
Kolm vastust Sesteri kurtmisele // Äripäev, 11. apr. 2014, lk. 18. Majandusprognooside koostamise
põhimõtetest – vastukaja Sven Sesteri art-le „Selle raha me sööme ära“, 10. apr.
http://www.aripaev.ee/?PublicationId=e28a46c5-c7f0-4011-bf99-f82169372dfc&ref=rss
Как вы относитесь к идее Э. Сависаара создать муниципальный банк? : [küsitlus] // Деловые
ведомости, 23. apr. 2014, lk. 19.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:192000
Tallinna Ühistupank kui marginaalne monstrum // Õhtuleht, 24. apr. 2014, lk. 10 ; Äripäev, 29. apr., lk. 18.
http://www.ohtuleht.ee/577085
Sõerd, Aivar jt. Poliitikud tunnustavad „Eduka Eesti“ võiduideed. Tanilase ettepanek riigile kulukas /
vahendanud Vilja Kiisler // Äripäev, 13. mai 2014, lk. 12-13. Vabatahtliku pensionikonto süsteemi
loomisest.
http://www.aripaev.ee/article/2014/5/9/poliitikud-tunnustavad-vabatahtliku-pensionikonto-ideed
Eeltäidetud käibedeklaratsioon säästaks hulga ettevõtja aega // Äripäev, 19. mai 2014, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:194360
Investeeringud ei teki iseenesest // Postimees, 2. juuni 2014, lk. 13.
http://arvamus.postimees.ee/2813872
Majandus ei toimi kapitalituruta // Äripäev, 4. juuni 2014, lk. 18.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:195779
Sõerd, Aivar ; Sester, Sven. Maksude laekumine toppab / vahendanud Eliisa Matsalu // Äripäev, 9. juuni
2014, lk. 10. Käibemaksu laekumise vähenemisest.
http://www.aripaev.ee/article/2014/6/9/maksude-laekumine-pidurdub
Maksuerisus on kallis lõbu, sageli ka ebaefektiivne // Äripäev, 9. juuni 2014, lk. 15.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/6/5/maksuerisus-on-kulukas-lobu

Tootlus tagab palgakasvu // Õhtuleht, 11. juuni 2014, lk. 9. Maksuvaba tulu ja miinimumpalga
suurendamisest.
http://www.ohtuleht.ee/583357
Sanktsioonid mõjutavad Venemaa majandust // Eesti Majanduse Teataja, 2014, nr. 7/8, lk. 89-90.
Ärge liialdage! Eesmärk on tõhus maksukogumine // Lääne Elu, 3. juuli 2014, lk. 2. Maksuseadustest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:197595
Aivar Sõerd: „Alles õpin laulmist“ : [kommentaar] ; Palgakasvu loob konkurentsivõimeline majandus //
Õhtuleht, 7. juuli 2014, lk. 2; 8. Kommentaar: laulu- ja tantsupeost.
http://www.ohtuleht.ee/586535
http://www.ohtuleht.ee/586525
EAS kapitali kättesaadavust parandama // Äripäev, 23. juuli 2014, lk. 18.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:197857
Alustavat ettevõtjat pank ei soosi // Äripäev, 25. aug. 2014, lk. 14.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/8/21/alustav-ettevotja-ei-ole-pangas-soositud
Aivar Sõerd: ka meie oleme lapsevanematena ärevil : [kommentaar] // Õhtuleht, 2. sept. 2014, lk. 11. Poja
kooliminekust.
http://www.ohtuleht.ee/593353
Piirkondlikud maksuerisused on täna juba ajast ja arust // Äripäev, 2. sept. 2014, lk. 19.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/9/2/piirkondlikud-maksuerisused-on-ajast-ja-arust
Süsteemselt rakendatud sanktsioonid siiski mõjuvad Venemaa majandusele // Õhtuleht, 20. sept. 2014, lk.
10-11.
http://www.ohtuleht.ee/595804
Riigieelarve parandab inimeste toimetulekut ja suurendab kindlustunnet // Raplamaa Sõnumid, 15. okt.
2014, lk. 8 ; Vali Uudised, 24. okt., lk. 4. Järgmise aasta riigieelarvest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:209185
„Võtmed tagasi” mõjub ebasoovitavalt // Äripäev, 27. okt. 2014, lk. 18. Lätis vastu võetud maksejõuetuse
seadusest, mis kergendaks võlgnike olukorda.
http://www.aripaev.ee/arvamused/2014/10/24/votmed-tagasi-mojub-ebasoovitavalt
Kas Indrek Neivelti maksureformiettepanekutes leidub kasutuskõlblikke ideid? : [vastus küsimusele] //
Õhtuleht, 12. nov. 2014, lk. 8.
http://www.ohtuleht.ee/603459
Sõerd, Aivar jt. Riigieelarve 2015 // Maksumaksja, dets. 2014, nr. 12, lk. 16-19. Väljavõtteid Riigikogu
täiskogu 10. dets. istungi stenogrammist.
Как вы думаете, заводы надо спасать или закрывать? : [küsitlus] // Деловые ведомости, 10. dets. 2014,
lk. 23.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:218078
Maksusüsteemi alused jäägu samaks // Õhtuleht, 10. dets. 2014, lk. 8.
http://www.ohtuleht.ee/607295
Sõerd, Aivar ; Vassiljev, Rannar. Русский телеканал: хватит ли денег, и надолго ли? // Нарвская
газета, 11. dets. 2014, lk. 7. Venekeelsele telekanalile riigieelarvest raha eraldamisest.

Maksumuudatuste fookuses on tööjõumaksud // Harju Elu, 12. dets. 2014, lk. 5 ; Sõnumitooja, 17. dets.
2014, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:219604
Sõerd, Aivar jt. Ühe eelarve mitu nägu // Võrumaa Teataja, 13. dets. 2014, lk. 2. Väljavõtteid riigieelarve
arutelult Riigikogus.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:221091
2013
Hästitöötava maksusüsteemi asemel maksumonstrum // Reformikiri, talv 2013, lk. 36-37. Astmelisest
tulumaksust.
http://reform.ee/UserFiles/Ajalehed/reformikiri-talv2013.pdf
Majandus vajab tõsist muusikat / vahendanud Juune Holvandus // Eesti Kirik, 30. jaan. 2013, lk. 7.
Orelimängust.
http://www.eestikirik.ee/?p=16987
Investeeringud peavad olema jätkusuutlikud ka euroraha toeta // Reformikiri, kevad 2013, lk. 52-53.
Valitsuse igakevadisest eelarvestrateegiast.
http://reform.ee/UserFiles/Ajalehed/RK-kevd2013.pdf
Lätil eurole üleminekuks soodne hetk // Äripäev, 22. märts 2013, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:117995
Sõerd: ümbrikupalga maksmine üsna tülikas. Ausad mängureeglid : [intervjuu / vahendanud Kaisa
Gabral] ; Riik kui näiline palgavedur annab sõnumid majandusele // Äripäev, 8. apr. 2013, lk. 9; 19.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:118670
Sõerd, Aivar jt. Пожизненное налогообложение / vahendanud Irina Kablukova // День за днём, 19. apr.
2013, lk. 12-13. Tulumaksuvaba miinimumi suurendamisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:123500
Sõerd: Kreeka juhtum kompab seaduste piiri : [intervjuu / vahendanud Andrus Karnau] // Postimees, 6. mai
2013, lk. 9 ; Postimees : на русском языке, 8. mai, lk. 6. Kreeka ja Küprose rahanduse toetamisest.
http://pluss.postimees.ee/1225326
Vene k.: http://rus.postimees.ee/1228168
Mida olete teinud, et [tundliku] info leket vältida? : [küsitlus] // Äripäev, 7. mai 2013, lk. 18.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:120332
Sõerd, Aivar jt. Ressurssi peaks õigesti suunama. Poliitikud toetavad maksuametit / vahendanud Alyona
Stadnik // Äripäev, 14. mai 2013, lk. 8. Probleemidest käibemaksu laekumisega.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:120686
Sõerd, Aivar jt. Arupärimine Eesti Panga Nõukogu tegevuse kohta : väljavõte Riigikogu istungi
stenogrammist 20.05.2013 ; Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (422SE) esimene lugemine :
Riigikogu täiskogu 05.06.2013 istungi stenogramm ; Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (410SE)
esimene lugemine : Riigikogu täiskogu 05.06.[2013] istungi stenogramm // Maksumaksja, juuni/juuli 2013,
nr. 6/7, lk. 14-20; 27-29; 29-31.
Kõrged tööjõumaksud soosivad varimajandust // Äripäev, 26. juuni 2013, lk. 19.
http://www.ap3.ee/blog/2013/6/25/korged-toojoumaksud-soosivad-varimajandust
Sõerd: maksuvigurite asemel võiks hoiuraha paigutada kapitaliturule / vahendanud Sirje Rank // Äripäev,
19. aug. 2013, lk. 9.

http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:126256
Kapitaliturud majandust turgutama // Postimees, 22. aug. 2013, lk. 10.
http://arvamus.postimees.ee/1357162
Maailma parima rahandusministri süda kuulub orelile : [intervjuu / vahendanud Kristel Kossar] // Aplaus,
sügis 2013, nr. 8, lk. 47-49. Muusikaõpingutest.
Maksutulud suurenevad, aga eelarvepositsioon halveneb : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 3. sept. 2013,
lk. 9. Majanduskasvu prognoosist.
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/jurgen-ligi-riigitootajate-palgad-tousevad-vahem-kui-erasektoris.d?
id=66675699
Sõerd, Aivar jt. Hinnatõus päästab "krokodillid" kärbetest / vahendanud Kadri Paas // Eesti Päevaleht :
Ärileht, 11. sept. 2013, lk. 2. Riigieelarve täitmisest, majanduse tulevikust.
Sõerd, Aivar jt. Firmaauto eelnõu tekitab omajagu segadust ka rahanduskomisjonis / vahendanud Urmas
Jaagant // Eesti Päevaleht, 2. okt. 2013, lk. 5. Firmadele kuuluvate autode erasõitudeks kasutamise korra
muutmisest.
http://www.epl.ee/news/eesti/firmaauto-eelnou-tekitab-omajagu-segadust-ka-rahanduskomisjonis.d?
id=66822993
Koidulas toimuv näib absurdne : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 12. nov. 2013, lk. 9. Vene-Eesti piiril
asuva ooteala haldamisest.
Indrek Neivelti ettepanek maksusüsteemi muuta leidis nii poolt- kui ka vastuhääli : [kommentaar] // Eesti
Päevaleht : Ärileht, 13. nov. 2013, lk. 2.
Lähtuma peab ausast maksmisest // Äripäev, 13. nov. 2013, lk. 18. Käibemaksutagastusega seotud
seadusandluse muutmisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:131972
Sõerd: autode käibemaksu tulu asendus võiks olla Kreeka raha // Eesti Päevaleht, 14. nov. 2013, lk. 7.
Ametiautode käibemaksustamise korra muutmise edasilükkamisest.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/soerd-ametiautodest-puudujaava-tulu-voiks-vottakreeklastele-minevast-rahast.d?id=67084466
Kustutame Kreeka miljonid eelarvest! // Äripäev, 29. nov. 2013, lk. 18. Kreeka toetamisest riigieelarve
kaudu.
http://www.aripaev.ee/blog/2013/11/29/kustutame-kreeka-miljonid-eelarvest
Sõerd, Aivar jt. Бюджетный вариант / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 11. dets. 2013, lk. 18.
Järgmise aasta riigieelarve eelnõust.
Kapitaliturg on pangakeskne : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 18. dets. 2013, lk. 8. Laenamisest Eestis.
Tulumaks enampakkumisel // Postimees, 20. dets. 2013, lk. 12. Omavalitsuste rahastamisest.
http://arvamus.postimees.ee/2638078
2012
Mida arvata stabiilsusvõlakirjadest? // Reformikiri, talv 2012, lk. 22-23 ; Eesti Majanduse Teataja, nr. 2, lk.
44-45. Euroopa riikide ühistest võlakirjadest, Euroopa Komisjoni nn rohelisest raamatust.
http://www.reform.ee/UserFiles/Ajalehed/Reformikiri-talv2012.pdf
[Euroopa võlakriisist] // Северное побережье : Экстра, 5. jaan. 2012, lk. 8.

Sõerd, Aivar jt. Riigikogulane, kas sul helkur hõlmas ripub? / vahendanud Kaarel Tigas // Õhtuleht, 12.
jaan. 2012, lk. 2. Seadus nõuab helkuri kandmist.
http://www.ohtuleht.ee/459778
Rahvaesindajad, kas teil on sularaha kättesaamisega raskusi olnud? : [küsitlus] // Õhtuleht, 25. jaan. 2012,
lk. 5.
http://ohtuleht.ee/461625
Kas madal palk on Eesti eelis? : [küsitlus] // Äripäev, 13. veebr. 2012, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:80851
Olukorrale ei paista lahendust : [kommentaar] // Äripäev, 21. veebr. 2012, lk. 5. Tubakatoodete hinna
kujunemisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:81137
Нужно ли наделять Налого-таможенный департамент дополнительными существенными
полномочиями? : [küsitlus] // Деловые ведомости, 14. märts 2012, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:81481
Hiigellaenu propageerimisel tasub olla ettevaatlik // Äripäev, 23. märts 2012, lk. 15. Riigi laenukoormuse
suurendamisest.
http://www.ap3.ee/?PublicationId=8F6B8611-C9A4-4978-8279-CEBFEB64D159&SiteId=90C2BB913761-4C60-9CC9-0E25A8AE6951
Diveci juhtum raputas ärieliiti. Offshore-ajastu lõpp : [intervjuu / vahendanud Birjo Must, Väinu
Rozental] // Äripäev, 27. märts 2012, lk. 8-9. 9 aastat tagasi toimunud läbiotsimisest offshore-firmade
asutamisega tegelenud firmas Divec, mõjust Eesti ärikeskkonnale.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:81740
Sõerd, Aivar jt. Arupärimine reinvesteeritud kasumi tulumaksust vabastamise mõju kohta : Riigikogu
täiskogu stenogramm 02.04.2012 // Maksumaksja, apr. 2012, nr. 4, lk. 20-23.
[Riigiettevõtete juhtide töötasudest : küsitlus] // Eesti Päevaleht, 3. apr. 2012, lk. 5.
http://www.epl.ee/news/arvamus/kusitlus.d?id=64172363
Sõerd, Aivar ; Aru, Peep. Депутаты на здоровье не жалуются / vahendanud Madis Filippov // Postimees :
на русском языке, 20. apr. 2012, lk. 4.
http://rus.postimees.ee/814474
Sõerd, Aivar jt. Võimuvelled ja opositsionäärid laskuvad talguliste sekka / vahendanud Juhan Haravee //
Õhtuleht, 5. mai 2012, lk. 4. Koristustalgutel osalemisest.
http://www.ohtuleht.ee/475636
Стоит ли увеличить налогообложение природных ресурсов? : [küsitlus] // Деловые ведомости, 9. mai
2012, lk. 23.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82329
Kriis suurendas Euroopas tarbimismaksude osakaalu // Äripäev, 11. mai 2012, lk. 14 ; Деловые
ведомости, 16. mai, lk. 26.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82322
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82443
Sõerd: euroriigid peavad oma rahaasjade eest vastutama // Äripäev, 30. mai 2012, lk. 6. Väljavõtteid
esinemisest Eesti Panga aastaaruande arutelul Riigikogus.
http://www.ap3.ee/?PublicationId=551fe379-3d0b-49d0-b653-016180e9c23e&ref=rss

Hiljuti abi vajanud Lätil kiire käik sees // Äripäev, 6. juuni 2012, lk. 14. Läti majanduse arengust.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82954
[Kus valija suvel Riigikogu liikmetega kokku võiks saada ja mis teemal saaks arutleda : küsitlus /
vahendanud Kaarel Tigas] // Õhtuleht, 15. juuni 2012, lk. 4.
http://www.ohtuleht.ee/481053
Kroonist sai meie majanduse nurgakivi // Järva Teataja, 19. juuni 2012, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82871
Milline mõju on Riigikohtu otsusel? : [küsitlus] // Äripäev, 11. juuli 2012, lk. 14. Riigikohus peab
otsustama Eesti osalemise Euroopa Stabiilsusmehhanismis (ESM).
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:107276
Kas Jordaania projekti ümbritsev saladuslikkus on õigustatud? : [küsitlus] // Äripäev, 16. juuli 2012, lk.
14 ; Деловые ведомости, 11. juuli, lk. 19. Eesti Energia projektist.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:107278
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:107307
Riigikogu peab ESMiga [Euroopa Stabiilsusmehhanismiga] liitumist tõsiselt arutama // Äripäev, 16. juuli
2012, lk. 15.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:107278
ESM [Euroopa Stabiilsusmehhanism] tagab raharingluse // Äripäev, 8. aug. 2012, lk. 19.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:108325
Kuidas hästi töötav maksusüsteem kraavi ajada // Postimees, 11. sept. 2012, lk. 12. Debatt teemal, kas Eesti
maksusüsteem vajab muudatusi.
http://arvamus.postimees.ee/968962
Tulusid saab suurendada maksutõusuta // Äripäev, 11. sept. 2012, lk. 18.
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