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Millest sõltub inimeste maksukuulekus? 

 Maksusüsteemi lihtsus

 Rahalised riskid

 Hoiakud, teadmised, õigluse taju

 Suhted maksuhalduri ja 
maksumaksja vahel
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Meie põhimõtted - makse makstakse, mitte ei korjata

 Toetame inimesi usaldusliku 
koostööga

 Teeme teenused võimalikult lihtsaks 
ja automaatseks

 Info maksude tasumise kohta on 
alati sobival moel kättesaadav

 Meie tegevused on suunatud 
tuleviku maksubaasi kasvule

 Ebaaus käitumine on kulukas ja 
tülikas 3maksulaekumine
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Riigi ootused

Strateegilised eesmärgid

Võrdne
maksukonkurents

ja maksuaugu
vähenemine

Ootuspärane ja 
kasvav maksude

laekumine

Lihtsad ja 
mugavad 
teenused

Inimeste ja 
ettevõtetekindlus

omamaksu- ja 
tolliasjades

Suundanäitav
organisatsioon ja arenevad

inimesed
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Riigi ootused

Võrdne
maksukonkurents

ja maksuaugu
vähenemine

Ootuspärane ja 
kasvava maksude

laekumine



Maksutulud kasvavad ja maksuauk on langenud <5%
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Fookus: järelevalves suurim väljakutse ümbrikupalk

 Tööjõumaksude mittetasumine 
ehk ümbrikupalk 

 Kasumi maksuvabalt ettevõttest 
väljaviimine

 Maksu- ja tollialased kuriteod 
(sh arveveskite kasutamine ja 
organiseerimine)

 Salakaup (sigaretid, kütus, alkohol)
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Strateegilised eesmärgid Lihtsad ja 
mugavad 
teenused



Uue e-MTA valmimise ajakava
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2016 2017 2018

e-MTA stiiliraamat
Internetikaubandus

Käibemaksu register
Eesti tollitariifistik
Maksumärkide süsteem
Palgaandmed pangast

Uus isikute halduse ja 
autentimise süsteem
Andmete peegeldamine
Uued makselahendused

2019

Uus e-MTA keskkond -
töölauad
Uus FIDEK
Suhtlus ja postkast



Deklaratsioonid asendame andmepõhise 
infovahetusega

ANDMETE 
KOGUMINE

MTA saab andmed 
majandus-tarkvarast 

ja kolmandatelt 
isikutelt

MAKSU-
KOHUSTUSE
ARVUTAMINE

MTA arvutab 
maksusummad 
saadud andmete 

alusel

E-ARVE 
SAATMINE

MAKSUDE 
TASUMINE

MTA saadab 
väljaarvutatud 

maksusummaga e-
arve panka 

MTA arvestab 
raha kliendi 

pangakontolt 
maha ning 

teavitab sellest 
klienti

kütuse infosüsteem

aruandlus 3.0

postipaki deklareerimine

pangatehingupõhine 
maksustamine
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Strateegilised eesmärgid
Inimeste ja 

ettevõtetekindlus
omamaksu- ja 

tolliasjades



Maksuinfo – ettevõtjale ülevaade maksukeskkonnast
ja -andmetest

STATISTIKA
sh konkreetsed võrdlused 

ettevõtete lõikes

RISKIHINNANG
Nii maksukuulekuse kui ka 
maksukontrolli sattumise 

tõenäosus 

TAUSTAINFO
Avalikud ja tehingupartneri 

poolt lubatud ulatuses 
avaldatud andmed

MAKSUMORAAL TOETUS MAKSUBAAS



Tänan! Küsimusi?
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