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MTÜ ja maksud

� MTÜ tegevuse eesmärgid sätestatud põhikirjas,   eesmärgiks või põhitegevuseks ei  
või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine, tulu saamine vajalik üksnes 
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks (MTÜS § 1 )

� MTÜdele  kehtivad samad sätted mis  äriühingutele:

� Tulumaks väljamakse põhiselt: erisoodustustelt, tehtud kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt 
(kulutused külaliste toitlustamisele, majutamisele, transpordile ja kultuurilisele teenindamisele), 
ettevõtlusega mitteseotud kuludelt, palgalt jm (töö)tasudelt (erisused TMIN nimekirja kantud isikutele), 

kohustus esitada TSD vastava lisaga 1-6  väljamakse kuule järgneva kuu 10-ks kuupäevaks

� Käibemaks: majandustegevuse käibelt arvestades KMSis toodud erisusi (kohustuslik registreerida kui 
käive 16 tuh€, alates 01.01.2018 – 40 tuh€)

kohustus esitada KMD maksustamisperioodile järgneva kuu 20-ks kuupäevaks
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Käibemaks
� Käive on ettevõtluse/majandustegevuse käigus kauba võõrandamine või teenuse osutamine 

(projektiraha, toetused, annetused ei ole käive)

� Tasuta teenus ei ole käive 

� Reklaami müük vs sponsorlus

� Käibemaksuga ei maksustata (ammendav loetelu KMS § 16), sh:

*Teenust, mida MTÜ tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmetele

*Spordirajatiste ja spordivahendite kasutamise teenust, mida MTÜ või SA osutab füüsilistele isikutele* (sh 
ka treeningrühma osalustasu. Kui MTÜ annab mõnele klubile kasutada spordirajatist või spordivahendeid, 
siis ka antud teenust tuleb käsitada maksuvaba käibena, sõltumata asjaolust et arve väljastatakse 
juriidilisele isikule (klubile). Tähtis on asjaolu, et konkreetset teenust saavad sisuliselt klubi liikmed, kes on 
füüsilised isikud (vt EL kohtuasi C-253/07).

� Käibemaksuga ei maksustata tootenäidiste või reklaamkingituste üleandmist, kui üleantava asja 
väärtus (käibemaksuta) ei ületa 10 eurot

� Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus lähtuvalt maksustatava käibe osakaalust
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Tulumaks
� TSD lisa 1-3: füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud 

tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja 
töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks

� Lisa 4 Erisoodustus: töötaja, JL  saab rahaliselt hinnatava hüve tööandjalt 
tulenevalt töösuhtest (TMS § 48)

� Lisa 5 kingitused, annetused ning vastuvõtukulud 
� Lisa 6 põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed  

(koodid 6000-6050, 6070-6120 ja 6140-6170), loetelu lõplik
� Lisa 7 – MTÜd ei täida
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Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja (TMIN) 
kandmine – TMS § 11
� Nõuded  nimekirja kantavale ühingule (kui ka 1 alltoodud tingimustest ei ole täidetud, ei kanta nimekirja):

• Tegutseb avalikes huvides (st tegutsemise eesmärgid on seotud eeskätt ühiskonna üldiste huvidega ja ei tegutseta 
kitsa isikute ringi  (nt liikmete, asutajate jne) huvides ega erahuvides. Tegutsetakse avatult publikule ja tegevusega 
on haaratud võimalikult lai isikute ring. Tegutseta ühiskonna heaks tervikuna või aidates neid, kes ise toime ei tule.

• Ühing tegutseb heategevuslikult (pakkudes kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu 
mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil

• Ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi asutajatele, liikmele, juhtimis- või 
kontrollorgani liikmele (§ 9), annetajale ega temaga seotud isikutele

• Tegevuse lõpetamisel antakse allesjäänud vara põhikirja kohaselt üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslik 
juriidilisele isikule

• Halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikijralistele eesmärkidele

• On esitanud nõutavad aruanded (majandusaasta aruanne) ja deklaratsioonid tähtaegselt, täitnud 
maksukohustused õigeaegselt

• Ei ole kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, a/ü, poliitiline ühendus
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TMIN nimekirja taotlemine
� MTÜ, SA või usuline ühendus esitab nimekirja kandmise taotluse (vorm 

TMIN) Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks või 1. septembriks
� Vorm TMIN leitav: http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-

ettevõtlus/tulumaksusoodustusega-ühingute-nimekirja-taotlus
� Digitaalselt allkirjastatult saab taotluse esitada emta@emta.ee, postiga 

aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn 15176
� Pärast asjatundjate komisjonilt soovituste küsimist kinnitab nimekirja 

saamist otsusega 1.jaanuarist või 1. juulist. Nimekiri avaldatakse MTA 
veebilehel

� Otsus nimekirja kandmta jätmise kohta tehakse kirjalikult ühingule 
teatavaks 1. maiks või 1. novembriks
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Tulumaksusoodustusega nimekirja (TMIN) kuuluva 
MTÜ (TuMS § 11) eelised (maksusoodustused):
� Võimalik anda maksuvabalt stipendiume õppe- ja teadustööks ning loome- ja 

sporditegevuseks. 

Maksuvaba stipendiumi maksmise tingimused:
*Avalik konkurss: vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus lehes, stipendiumi maksja veebilehel või 
valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel

*stippi ei tohi maksta ühinguga seotud isikule või annetajale (TuMS § 19 lg 6) ja töötajale (maksustatakse töötasuna), 

*stipp vastab  TuMS § 19 lg 7 definitsioonile: tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste 
omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipp ei ole väljamakse, 
millega tunnustatakse  või tasustatakse mingit tegevust.

� Vastuvõtukulud  maksuvabad - külaliste, koostööpartnerite ja/või vabatahtlike 
vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile ja 
meelelahutusele. Maksuvabasid vastuvõtukulusid ei deklareerita TSD lisal 5
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…
� Teisele nimekirjas olevale isikule põhikirjalistel eesmärkidel tehtud annetused ja kingitused on 

maksuvabad

� Noorte- ja projektilaagrite ning spordivõistluste meened osalejale 32 € väärtuses maksuvabad

� Enda vara üle andmine oma heategevuslike ja avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks  on 
maksuvaba (vahendite üleandmine peab olema tõendatud dokumentidega, MTÜ peab suutma 
tõendada, kuidas see on seotud tema heategevusliku ja avalikus huvides tegutsemisega). Vastasel 
korral loetakse üleantud vara turuhind kingituseks ja deklareeritakse lisas 5 koodil 5180

� Toimetulekuabi (materiaalne abi, sh rahaline) maksuvaba andmine - abi isikule, kes seda toetust  
toimetulekuks ka tegelikult vajab:

Võib seisneda rahalise toetuse maksmises, tasuta või soodushinnaga kauba üleandmises, teenuse 
osutamises (toitlustamine, hum abi, ravimite vm eest tasumine, kulude katmine).  

*Rahalise abi piirmäär on TuMS § 49 lg 6 p 3 – piiratud leibkonnaliikme kuu keskmise väljaminekuga , s.o  
394,82€ kuus

*Osutatud materiaalne (aineline) abi on maksuvaba piirmäärata ning maksustamisele ei kuulu.
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TMIN nimekirja kuulujatele tehtavad annetused  on 
maksuvabad (teatud piires)
� Füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust (MTÜ esitab 

igal aastal 1. veebruariks vormi INF4 „Kingituste ja annetuste deklaratsioon“, mille 
andmed kantakse füüsilise isiku  eeltäidetud tuludeklaratsioonile)

� Ettevõtjast annetaja jaoks maksuvabastus valikuline: 

- 3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete 
summast või

- 10% 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist 
(majandusaasta kasum peab olema kinnitatud)
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TMIN nimekirja kuuluja kohustused:

� Peab täitma TuMS § 11 toodud kohustusi korrektselt ja õigeaegselt:

Tingimused, millele  peab vastama – avalikes huvides, heategevuslik ei jaga vara või tulu, halduskulud 
vastavad tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele, juhtide  tasu ei ole kõrgem sama töö eest 
ettevõtluses makstavast

� Kohustus esitada INF 4  - 1. veebruariks Kingitused ja Annetused

� Kohustus esitada INF 9 - 1. juuliks Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon

� Info TMIN nimekirjas olevale MTÜle  (kohustused, deklaratsioonid, juhised): 
http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-nimekirjas-
olevale-uhingule

� Maksudeklaratsioonid: Esitab TSD lisad 1-6 (vastavalt väljamakse liigile, ei esita lisa 7) väljamakse 
tegemise kuule järgneva kuu 10-ks kuupäevaks http://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-
kaivekasum/Maksudeklaratsioonid
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INF 9
� http://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/registreerimine-ettevotlus/mtu-

sa/vormi_inf_9_taitmise_juhend_2015.pdf

� Eurodes sendi täpsusega tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel

� I osas deklareeritakse tulud ja kulud

� II osas deklareeritakse makstud maksuvabad stipendiumid (isikustatult)

� III osas liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele jne tehtud

väljamaksete või soodustuste summa

� IV osas kirjeldatakse olulisemaid avalikes huvides heategevuslikke

tegevusi

� INF9 on avalik ja leitav http://www.emta.ee/et/ariklient/paringud
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INF 9….

� 1. kingitused/annetused (ilma vastusoorituseta tehing, võib olla 
rahaline/mitterahaline) – s.o saaja tulu

� 2. toetus on eraldis, mis on antud tegevuse elluviimiseks, võib olla sihtotstarbeline, 
rahaline/mitterahaline (nt maaparandustööde toetus, sporditegevuse toetus, tegevus-
projektitoetus, KOVi toetused)

� 3. majandustegevusest saadud tulu – toodete, kaupade, teenuste müügist, 
vahendamisest saadud tulu. Sponsorlusest saadud tulu puhul tegemist 
majandustegevusest saadud tuluga, seisneb vastusoorituses (nt antakse vastuteene 
– reklaam)

� Alates 2015  stipendiumisaajad isikuliselt II osas
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INF 4 Kingitusi ja annetusi saanud isiku kingituste ja 
annetuste deklaratsioon

� http://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/registreerimine-ettevotlus/mtu-
sa/vorm_inf_4_2012.pdf

� Täidetakse kassapõhise raamatupidamisarvestuse järgi

� INF 4-l näitab nimekirja kantud ühing kalendriaastal residendist füüsilistelt isikutelt, 
residendist juriidilistelt isikutelt, samuti mitteresidentidelt, kellel on Eestis püsiv 
tegevuskoht, saadud kingitused ja annetused.

� Mitterahalised annetused (esemed, nänn) tuleb arvestada rahasse ning ära näidata, 
võib näidata ühe reana ühelt isikult aasta jooksul saadud  annetused (OÜ X´lt saadi
vihmavarjusid turuhinnas kokku 150 eurot)
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INF 14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja
koolituskulude deklaratsioon

� Esitatakse 01.02.2017 (2016 aasta kohta)
� täidetakse kassapõhise raamatupidamise arvestuse alusel
� Koosneb:
� I isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis
� II koolituskulude katmine või hüvitamine
Elektroonsel deklaratsioonil täidetakse koolituse sisu automaatselt sõnaga “tasemeõpe”
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TSD lisa 5 (kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude 
deklaratsioon): Nimekirja kantud MTÜ täidab II osa

� Nimekirja kantud MTÜ ei maksa tulumaksu külaliste ja koostööpartnerite vastuvõtuks 
tehtud kulutustelt

� Ka MTÜ puhul oluline jälgida isiku seost, kellele kulutused tehakse – nt töötaja, juhatuse 
liige nendega seonduvad isikud – tegemist erisoodustusega – TuMS § 48 (TSD lisa 4)

� Osas II näidatakse MTÜ tehtud kulud  kingitustele ja annetustele koodil 5180 ning 
maksustatakse täies ulatuses (20/80 määras), va kingitused ja annetused (kehtib 
nimekirja kantud MTÜ puhul), kui selle saajaks on:

- TuMS § 11 lg 1 nimekirja kantud isik

- Füüsiline isik (piirmäär Stat Ameti leibkonnaliikme kuu keskmise väljamineku ulatuses)

- Noorte püsilaagris/ spordivõistlustel osaleja meene alla  32 €

- Reklaami eesmärgil antud kaup/teenus väärtuses ilma km-ta kuni 10€ 16
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2018



Kohtunike kuluhüvitis alates 01.01.2018

� Spordiseadus § 92, tulumaksuseadus § 19 lg 3 p 101

� Maksuvaba hüvitis kuni 20€ kohtunikuna tegutsemise päeva eest 
mitte rohkem kui 1040€ aastas

� Aastane piirmäär isikupõhine, st  isik võib saada mitmelt 
spordiorganisatsioonilt, kuid maksuvaba hüvitise summa kokku ei 
tohi ületada 1040€ aastas. Arvestust peab pidama isik ise – kui 
hüvitis läheneb aastasele piirmäärale, peab ta  spordiorganisatsiooni 
teavitama  või tekib kohustus lahendada olukord tuludeklaratsiooni 
esitamisel.
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Kohtunike kuluhüvitise maksmise tingimused
� Õigus maksta spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil 

või spordikooli pidajal
� Spordialaliidu või maakondlikud spordiliidu või piirkondlikul 

põhimõttel tegutseva spordiühenduse kalenderplaanis kajastatud 
spordivõistlusel

� Vabatahtlikult tegutsevale kohtunikule, kes on:
� spordialaliidu poolt atesteeritud või alla  20-aastane
� ei saa  samal võistlusel töötasu spordikohtunikuna tegutsemise eest
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Maksumuudatuste info ja koolitused

Raamatupidajatele juhised veebis
TSD uued failistruktuurid veebis (muudatused lisal 3, 7 ja INF1)
Koolitused – klassikoolitused ja veebikoolitused
Inimeste suuremahuline teavitamine plaanis al 1. november

• Eraldi selgitusmaterjalid veebis, lihtsad puust-ja-punaseks 
skeemid, videod, teemaartiklid Delfis jmt

• https://www.emta.ee/et/ariklient/koolitused

Koostöö teavitustes Sotsiaalkindlustusametiga - pensionärid
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� 2018 on tulumaksuvaba tulu kuni 6000 eurot aastas ja 500 eurot kuus

• Maksimaalne võit inimesele ühes kuus +64 eurot võrreldes tänasega, max kaotus -36 
eurot

• Maksuvaba tulu arvutatakse igakuiselt valemi järgi 500–500/900*(väljamakse –
1200) 

• „Väljamakse“ on tulumaksuga maksustatav brutotulu, st koos KoPSi ja TK-ga

• MVT ei saa minna miinusesse, kehtib samadele väljamaksetele mis praegu

• Valemit kasutatakse AINULT juhul kui väljamakse on vahemikus 1200-2100 eurot

� Kui tulu on üle 25 200 aastas / 2100 euro kuus, maksuvaba tulu ette nähtud ei ole

� Alla 14 400 aastatulu või 1200 kuise tulu, on ette nähtud maksimaalne MVT, valemit ei 
kasutata

Maksuvaba tulu reeglid 2018
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Tervisekulutuste maksuvabastus 2018
� Erisoodustusena ei maksustata töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 

• 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis (ületav summa on erisoodustus)

• kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele

� Töötaja on erisoodustuse mõistes töötaja (TuMs §48 lg 3), aga mitte töötaja sugulased

• Lähisugulased ei ole töötajad, kuid neile antud soodustused maksustatakse 
erisoodustusena

� Kvartal on kalendriaasta põhine. Ei ole oluline, mitu päeva töötaja tööl on olnud (uus 
töötaja)

• Ühes kvartalis kasutamata jäänud soodustust edasi kanda ei saa

� Soodustust võib saada kõikide tööandjate juurest (kui neid on rohkem kui 1)

� Kulu kandmiseks vaja kuludokumenti ja maksuvabastuse arvutamiseks isikupõhist 
arvestust 22
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� Maksuvabalt saab hüvitada/kulu kanda:

• avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu

• sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi

• tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi

• kulutusi teatud spetsialistide teenustele (tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse 
kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, 
tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi)

• ravikindlustuslepingu kindlustusmakset

� INF14 tuleb näidata soodustuse kogusumma ja soodustust saanud töötajate koguarv

• 1.02.2019 esimest korda kohustuslik, võimalik alates aprill 2018
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Majutuskulude osaline maksuvabastus al 1.07.2017

� Saab hüvitada töölepinguga töötaja ajutise majutuskulu, kui
• töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja 
• töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena 

kasutatavat kinnisvara ning
• need tingimused on täidetud kogu majutamise perioodil

� Maksuvaba kulutus majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot 
kalendrikuus Tallinnas või Tartus majutamisel ja kuni 100 eurot mujal

24

Maksumuudatused



Transpordikulude maksuvabastused al 1.07.2017

� Erisoodustus ei ole ka

• töölepingu alusel töötava töötaja transport elu- ja töökoha vahel, kui töötaja 
elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast

• kui tööandja korraldab töötajate transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa 
istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses

� Parkimistasu hüvitamine kuludokumendi alusel maksuvaba, kui kulu tekkis isikliku 
auto kasutamisel töösõitudeks

• varem oli see maksuvaba hüvitise 335.- osa, hüvitamine kilomeetri põhine
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Autode erisoodustuse muudatus al 2018

� Tööandja sõiduauto töötaja isiklikes huvides kasutamise võimaldamisel on 
erisoodustuse hind kuus: 

• 1,96 eurot/kW kohta (st tulu- ja sots.maks 1,3 eurot/kW kohta)

• 1,47 eurot/kW kohta üle 5 aastase auto puhul (st maksud 0,98 eurot/kW kohta) 

� Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist 
kustutatud või registrikanne on peatatud

� Sama metoodikat võib kasutada ka N1 kategooria sõidukite puhul

� Ainult töösõitudeks kasutatava auto kohta tuleb teha vastav märge Liiklusregistrisse

• Kanne on riigilõivu vaba

• Info on avalik
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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.

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

� E-krediidiinfos, teatmik.ee
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Maksuandmete tõend

� Võimalik kasutada tehingupartneri tausta hindamisel

� Saab kasutada esitamiseks enda tulude, käibe, töötajate olemasolu 
tõendamiseks erinevates situatsioonides

» Olulised taustaandmed korraga ühest kohast

» Andmed pikema ajaperioodi kohta

» Andmed ei ole isiku enda poolt manipuleeritavad – otse usaldusväärsest allikast

» Elektroonilisel ja töödeldaval kujul fail

» Võimalik võrrelda andmeid isiku enda poolt esitatud andmetega
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MTA abistavad teenused

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

»Dividendid

»Võlad

Juriidilise isiku tõend

� Töötajate arv TÖRst

� Väljamaksed TDSlt

� KMD andmed

� VD andmed

� Võlad
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MTA abistavad teenused

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



Ettevõtjatele ülevaade maksukeskkonnast ja  -andmetest, 
võimaldame enda andmete jagamist

MTA abistavad teenused

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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Maksukuulekuse koondhinnangu piloot

MTA abistavad teenused: 
maksukuulekuse hinnang
� Pilootrakendus

� Kättesaadav e-maksuametis juuni 2017

� Nähtav e-maksuametis ainult  
maksumaksjale

� Koondhinnang kujundatakse 5 erineva 
hinnangu põhjal.

� Iga hinnangu osas on toodud selgitus mille 
põhjal hinnang on kujundatud

� Iga hinnangu taseme juures on selgitus 
kuidas hinnang on  koostatud

� Koondhinnangu ja iga üksiku hinnangu 
taseme ajaluga kuvatakse graafikuna

� Ootame tagasisidet ja ettepanekuid 
meiliaadressil maksukuulekus@emta.ee
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Maksukuulekuse koondhinnangu piloot

� Maksekäitumine - hindamisel võetakse arvesse maksuvõla suhet käibesse, palgafondi või võla 
vanusesse ning arvestatakse  likvideerimis-, ajatamise- või pankrotimenetluse asjaolusid

� Aruandluskorrektsus - hindamisel võetakse arvesse õigeagselt esitatud deklaratsioonide ja peale 
esitamistähtaega parandatud deklaratsioonide arvu (loetakse hilinemiseks)

� Maksukontrollid –hindamisel võetakse arvesse viimasel 12 kuul läbiviidud maksukontrollide arvu, 
tulemi liiki ning tulemi ja käibe suhtarvu

� Väärteod - hindamisel võetakse arvesse maksu - ja tollialaste rikkumiste eest määratud
väärteokaristuste arvu

� Juhatuse liikme taust - hindamisel lähtutakse järgnevatest näitajatest: võlgnevused, 
aruandluskorrektus, kehtivad väärteod, reputatsioon, puudused tuludeklaratsioonis ja juhatuse 
liikme(te)ga seotud juriidilis(t)e isiku(te) maksukuulekus

Koondhinnangu kujundamise aluseks olevad üksikud hinnangud



#korrasmaksuasjad

Kus leian infot? Avalikud 
andmebaasid.
� Interneti otsingumootorid

� MTA kodulehe päringud (KMKR numbri kontroll, 
maksuvõlgade kontroll, tasutud maksude kontroll
jne) ja juhised

� Äriregistri teabesüsteem

� Euroopa Äriregister

� Krediidiinfo teenuse pakkujad (e-krediidiinfo,

www.teatmik.ee) 

� Majandustegevuse register

� Karistusregister

� Kohtulahendite register

� Riiklike toetuste pakkujad, registripidajad jne

Tulemas 
„superpäring“



Info EMTA kodulehel www.emta.ee
� Tehingupartneri tausta kontrollimisega seotud info:
Äriklient > Maksukorraldus, maksude tasumine > Mida saate teha, et teie maksuasjad oleksid korras
Samas kohas ka info äriühingule, kes soetab eluruumi.
� Meie maksuspetsialistide kontaktid:
Avaleht > Kontaktid ja ametist > Kontaktid, tagasiside > Infotelefonid ja e-posti aadressid

� Info meie poolt korraldatavate koolituste kohta
Avaleht > Äriklient > Koolitused 

� Ausa konkurentsi ja maksumaksjate võrdse kohtlemise tagamiseks soovime, et annate meile 
teada maksudega soetud õigusrikkumistest:

� telefoni teel: 800 4444 (tasuta, 24 t)
� e-posti teel: vihje@emta.ee
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Tänan

Tel 6763236; 58544479

Airi.lepassar@emta.ee


