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MTAst 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



Maksukogumise efektiivsus
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MTA struktuur
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Uued sihid?



Toetame ettevõtte 
tegutsemist ja arengut

Pakume maksumaksjale 
lihtsaid ja mugavaid teenuseid

#mugavadteenused

Anname ettevõtjale kindluse 
maksu- ja tolliasjades ning tagame 

võrdse konkurentsi
#korrasmaksuasjad

Visioon



#mugavadteenused



Kaasaegne e-MTA
#mugavadteenused



kasutajasõbralik
automatiseeritud deklaratsioonid

mitmekeelne andmete peegeldamine

nutilahendused
e-arved

avaandmed

kontekstile kohanduv disainühetaolised teenused

maksustatistika
kaasaegsed makselahendused

#mugavadteenused

terviklik ülevaade



Terviklik ülevaade

#mugavadteenused



Ettevõtjatele ülevaade maksukeskkonnast ja  -andmetest
#mugavadteenused

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



#mugavadteenused

Andmete esitamine
lihtsamaks 



Deklaratsioonid asendame andmepõhise infovahetusega
#mugavadteenused

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



#mugavadteenused

Koostöö pankadega



Personali-ja majandusarvestuse 
andmete automaatse liikumise 
tehnoloogiline lahendus, lähtudes 
minimaalsusest ja lihtsusest

Palga ja tööjõu andmete esitamise
automatiseerimise viime lõpule 
2018. aastal

Aruandlus 3.0
#mugavadteenused



Kaasaegsed makselahendused
#mugavadteenused



Usaldusväärne andmekaitse ja 
infosüsteemide turvalisus

#mugavadteenused

Arendame infosüsteemide 
turvalisust

Nõustame ja õpetame 
oma inimesi



2016 2017 2018

e-MTA stiiliraamat
Internetikaubandus

KMK register
ETT
Maksumärkide süsteem
Palgaandmed pangast
Madalapalgaliste toetus

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

e-MTA valmimise ajakava
#mugavadteenused



Toetame ettevõtlust ja 
ettevõtlikkust

#mugavadteenused



Rahvusvaheliselt atraktiivne maksukorraldus
#mugavadteenused

Tagastame käibemaksu kiirelt

Pakume siduvaid maksustamise 
eelotsuseid

Loome eeldused kiireks ja mugavaks 
teenindamiseks, sh mitmekeelsena



Ettevõtja vajadusest lähtuv nõustamine
#mugavadteenused

Alustava ettevõtja käsiraamat 
ja ennetav abi

Koolitused maakondades 
koostöös teiste 
organisatsioonidega

Personaalne tugiisik ettevõtjale

Jagame nõu ennetavalt, et 
vältida eksimusi 

maksuarvestuses



Suurendame noorte maksutarkust
#mugavadteenused

Teeme koostööd koolide jt partneritega

Korraldame ja osaleme väljapanekutel

Loome kaasaegsed võimalused noortele 
maksu- ja tollialaste teadmiste saamiseks



#mugavadteenused

Eestis on soodne 
väliskaubanduskeskkond



#mugavadteenused

Usaldusväärsele kliendile (AEO) on deklareerimine 
infosüsteemi põhine

Tollideklaratsiooni saab esitada enne Eestisse 
saabumist

Uus tollitehnika kiirendab kontrolli

Kaupade lahtitollimine Eestis 
on mugav ja kiire



#mugavadteenused

Aitame statistika ja info abil logistikakulusid 
optimeerida

Lihtsustame tolliprotseduuri

Kogume impordi käibemaksu 
käibedeklaratsioonil

Keskse tollivormistusega saab deklareerida 
kaupa mistahes ELi riigis

Logistikakulud on konkurentsivõimelised



#mugavadteenused

Statistika ja ülevaated peamiste 
sihtturgude ekspordivõimalustest

Info peamiste ekspordi sihtriikide 
kaubandus- ja tollireeglitest

Toetame eksportööre infoga kolmandate 
riikide tollikorraldusest



#korrasmaksuasjad



koostöö maksumaksjaga
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#korrasmaksuasjad



#korrasmaksuasjad

Infopäevad ja ümarlauad ettevõtjatele

Koostöö maakonnameediaga info jagamisel

Maksumaksja saab pidevat tagasisidet 
temaga seotud maksumenetlusest

Usalduslik suhtlus maksumaksjaga



#korrasmaksuasjad

Kasvatame 
tuleviku maksubaasi



#korrasmaksuasjad

Ettevõtja saab meie 
abiga veenduda oma 
maksuarvestuse õigsuses

„Kõik on OK!
Jõudu tööle.“



#korrasmaksuasjad

Loome ettevõtete käekäigu 
prognoosimise võimaluse

„Teie käibed näitavad 
langust. Kas saame 
kuidagi tuge pakkuda?“



#korrasmaksuasjad

Pakume paindlikke lahendusi 
makseraskustes maksumaksjale

„Hea uudis. Saame teile teha 
soodsamate tingimustega 
ajatamisgraafiku.“



#korrasmaksuasjad

Ühtlustame 
maksu- ja tollitagatised

„Teie maksurisk on madal. 
Seetõttu palume teilt 
minimaalset tagatist.“



#korrasmaksuasjad

Uurime maksualaseid 
kuritegusid

Kontrollime tulu 
siirdamist välisriikidesse

Riigihangete korraldus 
toetab ausat ettevõtjat

Ettevõtluses on võrdsem konkurents



Toetame ettevõtte 
tegutsemist ja arengut


