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Peadirektor
Peadirektori asetäitja

kokku 1425

MTA struktuur



Toetame ettevõtte arengut ja kasvu



Mugavad teenused



2016 2017 2018

e-MTA stiiliraamat
Postipaki deklareerimine

KMK register
ETT- Eesti Tollitariifid
Maksumärkide süsteem
Palgaandmed pangast

Uus e-MTA keskkond
Uus FIDEK
Isikute haldus
Suhtlus ja postkast
Andmete peegeldamine
Uued makselahendused

e-MTA valmimise ajakava
#mugavadteenused



Tee pangaülekanne palga     
maksmiseks

+ 
Lisa ülekandele täiendavad 
rekvisiidid 

=
Automaatne deklareerimine ja 
maksuarvestus

TSD läbi pangamaksete?

#mugavadteenused



Pangaülekannete põhine maksuarvestus

 Kui andmed jõuavad probleemideta e-MTAsse, kinnitab MTA süsteem TSD 
tähtpäeval automaatselt 

 Esmakordsel teenuse kasutama hakkamisel nõustub klient 
andmevahetuse ja MTA poolt TSD automaatse kinnitamisega

Maksumaksja esindamise volitusi kontrollib MTA. Andmeid saab TSD-le
saata ainult volitatud esindaja. 

 TSD andmete hilisem muutmine ja täiendamine toimub e-MTAs
 TSD kinnitamise/mittekinnitamise kohta saab ettevõtja enne tähtpäeva 

teavituse.

#mugavadteenused



Ettevõtluskonto füüsilisele isikule alates 2018
 FIE-l võimalus kasutada, kui ta pole KMKR-is ja FIE-na 

tegutseb teisel alal
 Juriidilisele isikule osutatud teenus maksustatakse lisaks 

juriidilise isiku tasandil määraga 20/80 
 Maksumäär 20%, 25 000 EUR ületavalt summalt 40%
 Laekunud tuludelt kannab pank maksu automaatselt MTA-

le
 Makstav maks läheb sotsiaalmaksu, kogumispensioni ja 

tulumaksu katteks. 
 Ravikindlustuse saamiseks nõutav kuu tulu vähemalt 

1300 EUR 
 Kasutaja ei saa ettevõtluskulusid maha arvestada
 Enim kasulik neile, kellel puuduvad suured kulutused 

töövahenditele ja kelle tulu on piisavalt väike, et 
raamatupidamiskulud ei tasu end ära.

 MTA kannab ettevõtluskonto omamise info TÖRi - avalik 
info
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#mugavadteenused
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Tutvume, 
nõustame

Ettevõtluse 
kontroll

Ettevõtja meile 
tuttav ja 

probleeme ei 
esine

Ettevõtja meile 
tundmatu 

või väiksemad 
varasemad 
probleemid
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Avalduse läbivaatamise põhimõtted

Ettevõtja meile 
tuttav, 

varasemalt 
probleeme

Ei registreeri



#mugavadteenused

Maksuandmete tõend
Missugustel juhtudel?
 Eelkõige esitamiseks laenu taotlemisel 

enda tulude, käibe jms tõendamiseks
 Võimalik kasutada tehingupartneri 

tausta hindamisel
 Saab kasutada ka enda tulude, käibe, 

töötajate olemasolu tõendamiseks 
erinevates situatsioonides

Eelised
 Olulised taustaandmed korraga ühest kohast
 Senisest põhjalikum andmekoosseis
 Andmed pikema ajaperioodi kohta
 Andmed usaldusväärsest allikast – ei ole isiku 

enda poolt manipuleeritavad
 Elektroonilisel ja töödeldaval kujul fail
 Võimalik võrrelda andmeid isiku enda poolt 

esitatud andmetega



Füüsilise isiku tõend
»FIDEK tulud
»TSD väljamaksed
»TÖR kanded
»Dividendid
»Maksuvõlg

Juriidilise isiku tõend
»Töötajate arv TÖRst
»Väljamaksed TSDlt
»KMD andmed
»Ühendusesisese käibe aruande andmed
»Maksuvõlg
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#mugavadteenused

Maksuandmete tõendil kuvatavad andmed

Täpsemat infot leiab:
http://www.emta.ee/et/maksuandmete-toend-fuusilisele-isikule
http://www.emta.ee/et/maksuandmete-toend-juriidilisele-isikule

http://www.emta.ee/et/maksuandmete-toend-fuusilisele-isikule
http://www.emta.ee/et/maksuandmete-toend-juriidilisele-isikule


MTA abistavad teenused: avalikud maksuandmed

 Maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad, käibe 
kogusumma ja töötajate arv avalikustatakse hiljemalt igale kvartalile 
järgneva kuu 10. kuupäevaks.

 Andmed on abiks tehingupoole tausta ja maksukäitumise
analüüsimisel.

www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv
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#mugavadteenused

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv
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###korrasmaksuasjad



Korras maksuasjad



#korrasmaksuasjad

Infopäevad ja ümarlauad ettevõtjatele

Koostöö maakonnameediaga info jagamisel

Maksumaksja saab pidevat tagasisidet 
temaga seotud maksumenetlusest



#korrasmaksuasjad

Mida saan ise teha, et 
maksuasjad oleksid korras?
 Sõlmin e-maksuameti/e-tolli kasutamise 

lepingu 
 Jälgin, et maksud oleksid deklareeritud ja 

tasutud tähtaegselt 
 Kui on mure, siis küsin. MTA pakub oma 

nõuandeid tasuta 

www.emta.ee/et/e-maksuamete-toll/arikliendi-e-teenuste-konto-loomine

www.emta.ee/et/calendar

www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/kontaktid-tagasiside/infotelefonid-ja-e-posti-
aadressid

http://www.emta.ee/et/e-maksuamete-toll/arikliendi-e-teenuste-konto-loomine
http://www.emta.ee/et/calendar
http://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/kontaktid-tagasiside/infotelefonid-ja-e-posti-aadressid


Aitame raskustest üle



#korrasmaksuasjad

Mida saan ise teha, et 
maksuasjad oleksid korras?
 Tagan korras raamatupidamise
 Registreerin oma töötajad enne tööle lubamist 

töötamise  
 Olen kursis seadusemuudatustega, mis aitab mul 

eksimusi vältida 
 Osalen maksualastel koolitustel, MTA korraldab 

neid tasuta 
 Registreerin ettevõtte õigeaegselt KMKR-s

www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine

www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused

www.emta.ee/et/ariklient/koolitused

http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine
http://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused
http://www.emta.ee/et/ariklient/koolitused


#korrasmaksuasjad

Millal võin sattuda 
maksuameti huviorbiiti?
 Deklaratsioonid on esitamata või 

maksukohustus täitmata
 Minu poolt deklareeritud andmed ei ole 

usaldusväärsed või usutavad
 Olen oma juhirolli unarusse jätnud
 Ma ei ole oma tehingupartnerite valikul 

hoolas

www.emta.ee/et/ariklient/maksukorraldus-maksude-
tasumine/mida-saate-teha-et-teie-maksuasjad-oleksid-
korras

http://www.emta.ee/et/ariklient/maksukorraldus-maksude-tasumine/mida-saate-teha-et-teie-maksuasjad-oleksid-korras


Tehingupartneri 
valik



Maksurisk tehingupartneri tausta mittearvestamisel (1)

 Ettevõtja A soetas ettevõttelt B kaupa. Tehingu maksumus oli 50 000 eurot 
(sh käibemaks 8333,33 eurot).

 A ei pööranud tähelepanu B taustale ega B-d esindanud isiku esindusõigusele, 
mistõttu maksumenetluses ei suutnud A usaldusväärselt tõendada, et oli 
kauba soetanud just B-lt.

 Täiendavalt määratud maksukohustus:
• Käibemaks 8333,33 eurot
• Tulumaks 2083,33 eurot (tundmatule isikule tasutud käibemaksu summalt)
• Intress viivitatud päevade eest 625 eurot.
Kokku maksukohustus: 11 041,66 eurot.

23

#korrasmaksuasjad



Maksurisk tehingupartneri tausta mittearvestamisel (2)

 Ettevõtja A soetas ettevõttelt B teenust. Tehingu maksumus oli 50 000 eurot 
(sh käibemaks 8333,33 eurot).

 A ei pööranud tähelepanu B taustale ega B-d esindanud isiku esindusõigusele, 
mistõttu maksumenetluses ei suutnud A usaldusväärselt tõendada, et oli 
teenuse soetanud just B-lt.

 Täiendavalt määratud maksukohustus:
• Käibemaks 8333,33 eurot
• Tulumaks 12 500 eurot (kogu tehingu summalt)
• Intress 100 viivitatud päeva eest 1250 eurot.
Kokku maksukohustus: 22 083,33 eurot.
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#korrasmaksuasjad



Maksurisk tehingupartneri tausta mittearvestamisel (3)

 Ettevõtja B müüs ettevõttelt A kaupa/teenust. Tehingu maksumus oli 
50 000 eurot (sh käibemaks 8333,33 eurot).

 B jättis tehingu eest A-le tasumata
 A-l on sellest hoolimata kohustus tasuda tehingult käibemaks 8333,33 

eurot.
 Lisanduv intressikohustus sõltub maksukohustuse tasumise ajast.
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Tunne oma tehingupartnerit

Milline on tehingupartneri ajalugu/taust?
Kas tehingupartner on suuteline pakutavat kaupa ja/või teenust 

müüma?
Kas tehing on hinnastatud usutavalt?
Kas tehinguga seotud dokumentatsioon on korrektselt 

vormistatud?
Kas tehingupartner on käibemaksukohustuslane?
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Kuidas vältida maksupettuse ahelasse sattumist

Vali hoolikalt oma tehingupartnereid 
See tagab, et:
 Tehingupartner on võimeline kokkuleppeid täitma 
 Hilisemate pretensioonide korral on, kelle poole pöörduda
 Aus äri, aus konkurentsikeskkond
 Kahtluse korral ei teki raskuseid tehingu asjaolude 

tõendamisega
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#korrasmaksuasjad

Kuidas leian infot? Avalikud 
andmebaasid.
 Interneti otsingumootorid
 MTA kodulehe päringud (KMKR numbri kontroll, 

maksuvõlgade kontroll, tasutud maksude 
kontroll jne) 

 Äriregistri teabesüsteem
 Euroopa Äriregister
 Krediidiinfo teenuse pakkujad (nt teatmik.ee, 

inforegister.ee jt)
 Majandustegevuse register
 Karistusregister
 Kohtulahendite register.



Mis võib viidata ebausaldusväärsele tehingupartnerile (1)

 Uus ettevõte või just vahetunud juhatus
 Tegevusala ei vasta tehingu sisule
 Tegevuskoha aadressiks postkast, korter või teise äriühingu juriidiline 

aadress
 Puuduvad vajalikud registreeringud (MTR)
 Pakutava kauba kogus pole tehingupartneri suurust ja kogemust 

arvestades tavapärane
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Mis võib viidata ebausaldusväärsele tehingupartnerile (2)

Pakutava kauba hind on tavapäratu 
Juhatuse liikme taust tekitab kahtlusi tema usaldusväärsuses
Maksuvõlg ja/või esitamata deklaratsioonid
Kaupa tarnib tehingupoole asemel kolmas isik
Maksetingimused on erandlikud (nt suures summas ettemaksete 

küsimine, maksete tegemine tehinguga mitteseotud isikutele)
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Töötamise 
registreerimine



Tänan

evelin.muttik@emta.ee
kristi.varik@emta.ee



 Loodi 01.07.2014 
 Tööd võimaldavad füüsilised ja 

juriidilised isikud registreerivad oma 
töötajad 

 Töötamine tuleb registreerida tööle 
asumise hetkeks. Töötamise peatamine 
ja lõpetamine tuleb registreerida 10 
kalendripäeva jooksul alates töötamise 
peatumise või lõpetamise päevast.

 2014 juuli- 2015 juuni maksutulu tõus 
11,8 miljonit eurot.

 2014 tuludeklaratsioonidesse 
lisandunud 21 000 
palgaväljamaksetega isikut, kes 2013 
olid palgaväljamakseteta. 
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Töötamise register



 Ümbrikupalka saanud isikute arv 
langeb

Maksukahju 109 mln EUR
 Ümbrikupalga mõju:

•Sotsiaalsed garantiid puuduvad/minimaalsed
•Ebavõrdne konkurents
•Avalike teenuste kättesaadavus

 Kõige enam mõjutab noori, mitte-
eestlasi ja madalama 
haridustasemega inimesi

 Enim puudutatud valdkonnad:
•Ehitusvaldkond
•Transpordisektor
•Majutus-toitlustus
•Tööstus

 78% mustalt töötanud inimestest 
said ümbrikupalka väikestest 
ettevõtetest
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#korrasmaksuasjad

EKI varimajanduse uuring 2016



Varimajanduse varjuküljed

Fotod: internet

#korrasmaksuasjad



Varimajanduse varjuküljed

Fotod: internet

#korrasmaksuasjad



#korrasmaksuasjad

Kes ja kuidas TÖR andmeid 
kasutab?
 HK: ravikindlustuse määramiseks
 TK: töötuna arvele võtmiseks, arvel oleku 

lõpetamiseks, töötutoetuse ja 
töötuskindlustuse seaduses ettenähtud 
hüvitise määramiseks

 SKA: töötamise fakti kontrollimiseks
 TI: tööõnnetuste uurimiseks
 PPA: välismaalaste töötamise tingimuste 

järelevalve teostamiseks
 MTA: maksukohustuse täitmise 

kontrollimiseks



Mõned täiendavad teemad seoses töötamise 
registreerimisega
 Vabatahtlik töö > tasuta töötamine
 7-14 aastaste töötamine 
 Töötamise registreerimine lihtsustatud korras

 Isikukood vs sünniaeg

 Analüüsime ja võrdleme TÖR ja TSD andmeid
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Maksuaudiitor 
tunneb minu 
vastu huvi.

Mis edasi?



Mida peaksin teadma? Kuidas peaksin käituma?

 Maksuaudiitori eesmärk – viia menetlused läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja 
efektiivselt

 Koostöö ja avatus
 Selleks ootame, et Te

• Hoiate kontaktid värskena
• Kontrollite e-kirju
• Vastate telefonile/helistate tagasi
• Olete maksuaudiitoriga suhtlemisel avatud ja aus
• Esitate tõeseid andmeid
• Peate kinni kokkulepitud tähtaegadest
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Algus

Menetlustoimingud

Menetluse lõpp

https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjenovk3dPWAhVPZFAKHdYyBAYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/27955898@N07/5906190028&psig=AOvVaw3p8gV63nHDFvb4YgcEZMAm&ust=1507095269371693
https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjenovk3dPWAhVPZFAKHdYyBAYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/27955898@N07/5906190028&psig=AOvVaw3p8gV63nHDFvb4YgcEZMAm&ust=1507095269371693


Kontrollimenetlusega kaasneda võivad 
toimingud

Eelaresti seadmine
Sunniraha
Intressinõue
Väärteomenetluse alustamine
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Küsimused?

Ettepanekud?



Täname!

evelin.muttik@emta.ee
kristi.varik@emta.ee


