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riigile
2. mai 2018



MTA struktuur
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Aprill 2018 seisuga



MTA-st lühidalt

Meie maksukogumise efektiivsus 
üks on OECD parimaid -

100 euro kogumiseks kulub 
ainult 40 senti

Oleme esimene avaliku sektori asutus 
Eestis, kes hakkas pakkuma e-teenuseid

Viimase 10 aasta jooksul oleme 
teinud tarkvarainvesteeringuid

18,7 miljoni euro ulatuses



Service channels
Teeninduse 

kanalid



Teenindame kliente 
E–N kl 8.30–16.30, R kl 8.30–15.30
Üldinfo (sh võlad, maa- ja raskeveokimaks) 
8800810 info@emta.ee
Erakliendi (sh FIE) nõustamine 8800811 
eraklient@emta.ee
Ärikliendi nõustamine (sh käibemaks) 8800812 
ariklient@emta.ee
Tolliinfo, e-toll 8800814 tolliinfo@emta.ee
E-maksuamet 8800815 e-maks@emta.ee
Mitteresidendid nonresident@emta.ee

Infotelefonid ja e-posti aadressid



Maksulaekumine



Majanduse hea seis suurendas 2017. a käibemaksu ja 
tööjõumaksude laekumist, aktsiise laekus oodatust vähem
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Üle 90% Raplamaa maksutuludest tuleb ca 240 ettevõttest
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Graafik. TOP50 Raplamaa maksumaksjat riiklike maksude tasumise alusel



Maakonna ettevõtete keskmine väljamakstav brutopalk 
2015-08.2017

 2017. aasta esimese kaheksal kuul oli Raplamaa juriidiliste isikute väljamakstav 
mediaantasu 738 €, mis on maakondlikus võrdluses 5. kohal.

9

970

694 688 744
686 731 720 719

654
738 730

832
693

780
682

0

200

400

600

800

1000

1200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Harju
maakond

Hiiu maakond Ida-Viru
maakond

Järva maakond Jõgeva
maakond

Lääne
maakond

Lääne-Viru
maakond

Pärnu
maakond

Põlva
maakond

Rapla
maakond

Saare
maakond

Tartu
maakond

Valga
maakond

Viljandi
maakond

Võru maakond

Ettevõtete mediaanpalgad 2015-08.2017

2015 mediaan üle ettevõtete 2016 mediaan üle ettevõtete 2017 mediaan üle ettevõtete



Maksuauk. Käibemaksukahjule oleme saanud piiri, 
tööjõumaksude kahju vähenes
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MAKSUAUK KOKKU:
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MTA fookused 
2018



Meie sihiks on inimeste kõrge maksukuulekus –
millest see sõltub?
 Maksusüsteemi lihtsus

 Rahalised riskid

 Hoiakud, teadmised, õigluse taju

 Suhted maksuhalduri ja 
maksumaksja vahel
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Meie põhimõte - 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 13maksulaekumine

ko
os

tö
ö
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Lühiajalised eesmärgid

Pikaajalised eesmärgid

Võrdne
maksukonkurents

ja maksuaugu
vähenemine

Ootuspärane ja 
kasvav maksude

laekumine

Lihtsad ja 
mugavad 
teenused

Inimeste ja 
ettevõtete

kindlus oma                                                                                                 
maksu- ja 

tolliasjades

Suunda näitav
organisatsioon ja arenevad

inimesed



 MIKS?
• Aus konkurents – riigi raha peab jõudma ausate 

ettevõtjateni.
 KUIDAS?

• Koostöö ja infovahetus KOV-MTA
• Hinna kõrval olulised ka muud näitajad
• Nõuda õiglase ja ausa töötasu maksmist kogu 

töövõtuahelas – vähemalt 70% valdkonna keskmisest
• Alltöövõtjatest ja nende maksukäitumisest ülevaade, 

alltöövõtjate kooskõlastamine 
• MTA tõendid ja avalikud maksuandmed ettevõtte töötajate 

arvu, keskmise töötasu, käibe suuruse ja tasutud maksude 
info usaldusväärseks kontrollimiseks

• Jätta hangetelt kõrvale ettevõtjad, kes rikuvad tahtlikult 
ausat konkurentsi, nt karistatud maksualaste süütegude 
eest 15

Riigihanked

Koostöö võrdse konkurentsikeskkonna loomisel

Video: Ole tehingupartneri valikul tähelepanelik!

https://www.youtube.com/watch?v=UUlzrYJderQ


Uus riigihanke seadus võimaldab 
välistada ümbrikupalga maksjaid 
ehitusturul
Meie hinnangul ~25% ehitushangete 

käibest on ettevõtted, kus töötasud 
on <70% sektori keskmisest

Hankija on kohustatud nõudma 
selgitust, kui pakkuja või tema 
alltöövõtja töötajate keskmine 
töötasu on alla 70% ehitusvaldkonna 
keskmisest töötasust



Mida KOV võidab?
 Hangitud asjad, teenused, 

ehitustööd on 
kvaliteetsemad

 Positiivne mõju KOV 
eelarvele 

 Parem ettevõtluskeskkond, 
aus konkurents 
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Riigihanked



Täname!

Aare Lenk
aare.lenk@emta.ee
676 3355

Airi Lepassar
airi.lepassar@emta.ee
676 3236


