
Mis saab nüüd Maksu- ja 
tolliametist
Marek Helm



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



kasutajasõbralik
automatiseeritud deklaratsioonid

mitmekeelne andmete peegeldamine

nutilahendused
e-arved

avaandmed

kontekstile kohanduv disainühetaolised teenused

maksustatistika
kaasaegsed makselahendused

#mugavadteenused

terviklik ülevaade



Terviklik ülevaade
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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
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Andmete esitamine
lihtsamaks 
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Koostöö pankadega



Kaasaegsed makselahendused
#mugavadteenused



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



#korrasmaksuasjad



koostöö maksumaksjaga
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#korrasmaksuasjad

Uurime maksualaseid 
kuritegusid

Kontrollime tulu 
siirdamist välisriikidesse

Riigihangete korraldus 
toetab ausat ettevõtjat

Ettevõtluses on võrdsem konkurents



Kuidas oma tegevuse 
tulemust mõõdame?
#mõõdikud



Toetame ettevõtte tegutsemist ja arengut
#mõõdikud

Mõõdik:
Maailmapanga äritegemise lihtsuse 
indeks, maksude tasumise osa:
- maksete arv 
- tasumisele kuluv aeg 
- maksumäär kokku

„2016. aasta seisuga paikneb Eesti 
Maailmapanga äritegemise lihtsuse 
indeksi maksude osas 21. kohal.“



Pakume maksumaksjale lihtsaid ja mugavaid teenuseid
#mõõdikud

Eesmärk Mõõdik Algtase
Toetame ettevõtlust ja 

ettevõtlikkust
Lisandväärtuse kasv 

protsentides

eMTA on kaasaegne eMTA kasutajate rahulolu 
soovitusindeksi uuring põhjal

Algtase : SI +50
Eesmärk: SI+60

Eestis on soodne 
väliskaubanduskeskkond

Maailmapanga Logistic
Performance Indexi (LPI) tolli 

tegevuse näitaja

Algtase : 21. koht
Eesmärk: koha paranemine



Anname ettevõtjale kindluse maksu- ja tolliasjades 
ning tagame võrdse konkurentsi

#mõõdikud

Eesmärk Mõõdik Algtase
Parem koostöö on kasvatanud 

maksumoraali
Nõustatud ja kontrollitud 

isikutelt paranenud 
maksulaekumine

Ettevõtluses on võrdsem 
konkurents

Varimajanduse tase Algtase:  maksukahju 7,1% 
eelarvesse laekunud 

maksudest
Eesmärk: pidev näitaja 

paranemine



Toetame ettevõtte 
tegutsemist ja arengut


