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Pilt: internet

Ootan Sind külla, elan neljandal korrusel



Lihtsad ja mugavad  teenused



Tuludeklaratsiooni esitamine on 
jätkuvalt väga populaarne

 Enne teenuse ametlikku avamist oli oma 
tulud deklareerinud 60 000 inimest

 15.02.2020 oli tuludeklaratsiooni 
esitanud 220 000 inimest

 Fookuses:
• Ümbrikupalga riskiga isikud
• Kinnisvara müügi/üürimisega tegelevad 

isikud



Tulude 
deklareerimine 
Airbnb teenuselt



Väljamakse eelistused (payout preferences)



Lisa Eesti maksumaksja profiil (Add Estonia Taxpayer)



Lisa „linnuke“ andmeedastuse loa andmiseks



 31.01 – selle kuupäevani on võimalus anda Airbnb-
le nõusolek oma andmete edastamise kohta ja oma 
isikukood, et liiguksid eelmise kalendriaasta 
andmed. 

• Kui annad nõusoleku hiljem, siis pead eelmise kalendriaasta andmed ise 
deklaratsiooni  lisama. Automaatselt liiguvad andme MTA-le järgmisse 
tuludeklaratsiooni

 8.02 – selle kuupäeva paiku edastab Airbnb
turvaliselt isikukoodi ja tulu andmed MTA-le

 15.02 – MTA eeltäidab e-MTAs
maksudeklaratsiooni, mida saab muuta ja täiendada

 30.04 – selle kuupäevani saab tuludeklaratsiooni 
esitada. 

Andmed liiguvad iga-aastaselt MTAsse



 2017 – isikuid 138, maksusumma ca 
400 000 eur

 2018 - isikuid 382, maksusumma ca 

1 000 000 eur

 2019 – eeltäidetud ca 500 isikul,  
tulude deklareerimine käib
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Statistikat 
Airbnb platvormil andmeedastuse loa andnud isikute ja nende poolt deklareeritud 
maksude kohta
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Ettevõtluskonto



Kuidas ettevõtluskonto toimib?
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Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
Alates 2019.a jaanuarist on eraisikul võimalus avada LHV Pangas 
ettevõtluskonto ning täita oma maksukohustus ettevõtlustulu lihtsustatud 
maksustamise seaduse alusel (RT I, 07.07.2017, 2)
Seaduse eesmärk:

 Mikroettevõtluse soodustamine ja väikeettevõtja maksukäitumise parandamine

 Füüsilise isiku poolt teisele füüsilisele isikule teenuse osutamisest tekkiva maksukohustuse 
täitmine

 Füüsilise isiku poolt kauba müügist tekkiva maksukohustuse täitmine (kulu maha arvata ei 
saa)

 Ei pea koostama raamatupidamis- ja maksuaruandeid,  maksukohustuse täitmine toimub 
ettevõtluskonto laekumise alusel. 
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#mugavadteenused



Ettevõtluskonto numbrites (2019 Q1)

Kontode avamisi
Aktiivseid 
kontosid Laekumiste arv

Laekunud summa 
(sisaldab maksu)

Keskmine 
laekumine 
kuus konto 

kohta Maksu summa

Jaanuar 259 259 249 28 417,40 109,72 5 683,50

Veebruar 179 438 613 71 393,69 163,00 14 278,75

Märts 154 592 868 96 126,75 162,38 19 225,33

KOKKU 592 592 1730 195 937,84 39 187,58



Maksumäärad

 Ettevõtluskontole laekunud summa 
kuni  25 000 eur > 20%

 Ettevõtluskontole laekunud summa 
25 000-40 000 eur > 40%



on kasulik:
• teenuse osutamine/kauba müük 

eraisikult eraisikule

• ei kaasne otseselt kulusid või on  
väikese materjali- või soetuskuludega

• käive ei ületa 25000€ aastas
Näiteks lapsehoidja, koduabiline, käsitöö tegemine 
tellija materjalist, muru niitmine, puude lõhkumine, 
remondi- või ehitustööde teenused (materjal töö 
tellijalt)

kasulikkus on küsitav:
• Tegevusaladel, millega kaasnevad 

otsesed või suured kulud.
Näiteks kauba müügil või vahendamisel on oluline 
kauba soetuskulud tulust maha arvata, mida 

ettevõtluskonto ei võimalda. 

Ettevõtluskonto
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Ravikindlustus
 Ravikindlustus tekib ettevõtluskonto omanikul siis, kui konto omanik 

tasub ühes kuus SM vähemalt miinimumkohustuse ulatuses (RAKS § 5 
lg 2 p 5 (1)) – 2020 178,20 eur (2019 165 eur)

 Kindlustuskaitse tekib pärast SM laekumist
 Haigekassa teeb kande MTA andmete saamisele järgneval päeval
 Kindlustuskaitse peatub 1 kuu möödumisel, kui isiku eest ei ole SM 

laekunud
 Kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval miinimumkohustuse täitmist 

tõendavate andmete saamisest
 Peatumist ei kohaldata ajavahemikus, millal kindlustatud isikul on õigus 

saada ajutist töövõimetuse hüvitist
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Näide 1

 2020.a jaanuaris laekus ettevõtluskontole 1485 eur
 Ettevõtlustulu maks 1485 x 20% = 297 eur

 Sellest SM katteks 33/55 = 178,2 eur (297x33/55)
 2020.a miinimumkohustus on 178,20 eur (540 x 33%)
Seega, kui 2020.a ühe kuu jooksul laekub ettevõtluskontole 1485 eur, 
on ravikindlustus olemas 
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Näide 2

 2020.a jaanuaris teenib FI töövõtulepingu alusel 400 eur ja tasu 
väljamaksnud JI esitatud TSD andmete alusel oli sellelt 
sotsiaalmaksu tasutud 132 eur

 Jaanuari jooksul laekus FI ettevõtluskontole 800 eur. Sellest 
ettevõtlustulu maks 20% = 160 eur

 MTA kandis SM katteks 33/55= 96 eur

 Jaanuaris tasutud FI SM kokku 132 + 96 = 228 eur

Seega miinimumkohustus 178,20 eur on täidetud ja ravikindlustus 
olemas.

19



Teenuse osutamine juriidilisele isikule

 Saab teenust osutada ja kaupu müüa nii eraisikutele kui ka 
juriidilistele isikutele aga…

… teenuse osutamisel juriidilisele isikule peab arvestama, et juriidilisel 
isikul tekib täiendav tulumaksukohustus (20/80), mis võrdsustab 
maksukoormuse tavapärase töösuhte maksukoormusega.  Füüsilise 
isiku maksustamine toimub ikka ettevõtluskonto reeglite alusel.
… ettevõtluskonto omanikul kohustus teavitada
… kui ei teavita, siis on juriidilisel isikul kohustus väljamaksed 
maksustada tavapäraselt kõigi tööjõumaksudega
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 Ettevõtluskonto avanud väikeettevõtja ei pea ettevõtlust eraldi registreerima

 Ei pea pidama kulude arvestust, sest tal puudub kulude mahaarvamise õigus

 Ettevõtluskonto omanik ei või olla käibemaksukohustuslane

 Ettevõtluskonto omanik ei saa ennast töötuna arvele võtta

 Ettevõtluskontole laekunud ettevõtlustulult ei saa teha tuludeklaratsioonis mahaarvamisi
(maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, täiendav põllumajanduse  
maksuvabastus)

 Isiku maksuvaba tulu suurust mõjutab ka ettevõtlustulu maksuga maksustatud summad. 
Arvesse lähevad kontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa. 
Need summad kajastuvad eeltäidetuna tuludeklaratsiooni tabelis 7.2
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Mida oleks veel hea teada



Palgamakse
Illustratsiooni allikas: Budapestbeacon.com



• Tee ettevõtte LHV kontolt maksekorraldus

• Lisa ülekandele täiendavad rekvisiidid

• Soorita soovitud väljamaksed

• Väljamakse tegemisega koos toimub 
automaatne 

• deklareerimine
• maksuarvestus
• e-arve

• Maksude maksmine - kas kohe või hiljem 

Palgamakse pangas = 
deklaratsiooni esitamine

https://www.emta.ee/et/e-maksuametie-tolli-info-ja-
uudised/palgamakse-lhv-panga-ja-mta-makselahendus



Õpeta lastele, mida tähendavad maksud –
söö ära viiendik nende jäätisest… (?)



Meie maksud on 
meie ühine raha, mille eest 

majandame Eestit.



Riigi maksutulud

 Sotsiaalmaks 41%

 Käibemaks 31%

 Aktsiisid 16%

 Muud tulud 12%
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Ümbrikupalk
Illustratsiooni allikas: Budapestbeacon.com



https://www.youtube.com/watch?v=nC0hrWhkCSc



Murekohad

 6% töötasu teenivatest inimestest saab ümbrikupalka (EKI 2018, 

2017 sama näitaja 13%)

 30% inimestest tolereerivad ümbrikupalka

 86 miljonit eurot maksukahju deklareerimata ja tasumata 

tööjõumaksudest
31



2019 Q4 seisuga ümbrikupalga riskiga ettevõtete osakaal 
Eestis keskmiselt langustrendis
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Ümbrikupalga 
varjuküljed



Töötaja vaates:
 Vaidlused töölepingu tingimuste üle - mis on tegelik palk, milles tööandja ja 

töötaja kokku leppisid?
 Tööõnnetused – kes ja mis ulatuses vastutab?
 Töölepingu kehtivuse ajal haigestumine – kui suur on mulle riigi poolt 

makstav haigushüvitis?
 Puhkus ja puhkusetasu – kas ja kui palju puhkust on mul õigus saada? Kui 

suur on puhkusetasu?
 Töösuhte lõppemine (nt koondamise korral) – kas ja kui suurt hüvitist on mul 

õigus riigilt saada? 
 Pangalaen – missugused on minu tegelikud vs deklareeritud sissetulekud?
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Riskid seoses suurema hulga sularahaga
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Riigi vaates:

 Vähem raha avalikeks teenusteks, nt:

 Haridus - õpetajad koolis, lasteaias, koolimajad

 Haiglad – personal, hooned, tehnika

 Julgeolek ja turvalisus- päästjad, korrakaitsjad, hooned, tehnika

 Teedevõrgustik – mitmerealised maanteed, kergliiklusteed, kõrvalteed 

jm
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Milles näeme 
lahendusi?



Maksud on see, 
et Sa mõtled endast kaugemale.



Kõigele sellele, 
mis meil on ühine



Alates 2018, uurimisobjektideks:

 Hoiakud – Maksude maksmine on minu kui kodaniku 
tähtis kohustus, Eesti maksusüsteem on õiglane, kui 
jätta maksud deklareerimata, on tõenäoline, et MTA 
kontakteerub

 Teadmised – Hindan oma teadmisi maksuteemades 
heaks

 Käitumine – Maksan kõik maksud alati korrektselt 
ära vs maksude maksmist on lihtne vältida

 Normid - Enamik mulle olulisi inimesi peab tähtsaks, 
et ma oma maksud korrektselt tasuksin, enamik
inimesi deklareerivad ja maksavad oma maksud
korrektselt ära

Maksutahte uuring
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Üldine olukord on parem, kuid mõned sihtrühmad 
vajavad täiendavat tähelepanu (2019)

 Noored–maksutahe on 
aastaga vähenenud. 
Madalamad teadmised, 
suurem valmisolek „mustalt“ 
töötada.

 Mitte-eestlased–madalamad 
teadmised, peavad maksude 
vältimist lihtsamaks. 



 01.07.2014 Töötamise registri loomine

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. 
Registreerimine tuleb teha hiljemalt tööle asumise hetkeks. 

Pane tähele!

• Töötamise registreerimine lihtsustatud korras sms, telefoni teel

7 kalendripäeva jooksul tuleb andmeid registris täiendada, üksnes ID alusel

• Ametinimetus ja töötamise koht, tööajamäär (täistööaeg, osaline tööaeg) – TÖR-is 2019 suvest

• Töötajale teavitus e-maili teel
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Töötamise register (TÖR)



Kuidas tean, et minu töötamine on registreeritud (1)?

45



Kuidas tean, et minu töötamine on registreeritud (2)?
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Minu sissetulekud
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Teatmik.ee visuaal

Maksukohustuslase kvartali 
jooksul tasutud 
maksusummad, käibe 
kogusumma ja töötajate arv 
avalikustatakse hiljemalt 
igale kvartalile järgneva kuu 
10. kuupäevaks.

 Andmed on abiks ettevõtte 
tausta ja maksukäitumise
analüüsimisel.

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

Taustauuring avalike maksuandmete pinnalt



Koostöö ettevõtjate, erialaliitude ja ametiasutustega
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Oleme lõpetanud 906 tööjõumaksudega seotud kontrolli » tulem 8,2 
mln eurot

Nõustatud ca 6300 ümbrikupalga riskiga ettevõtet, kellest ca 30% on 
oma käitumist parandanud

Oleme kontrollinud vaatlustel töötamise registri nõuetest 
kinnipidamist - 4276 ettevõtet, 7836 isikut, registreerimata isikuid 356 
ehk 4,5%

2018 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel - nn nügimine -
riskiküsimus tulude deklareerijale.

Fookuses: töötaja vastutus
50

MTA järelevalvelised tegevused 2019 



Maksuvaba tulu



Maksuvaba tulu (MVT)
 Alates 2018: üldine tulumaksuvaba tulu 0 kuni 6000 eurot aastas (ehk 0 kuni 500 

eurot kuus)

 MVT sõltub inimese sissetulekust 

 Aastane MVT leitakse valemi järgi: 6000 – 6000/10800 * (aastatulu summa –
14400)

 Valemi kasutamine tähendab et:
• Kui tulu on üle 25 200 euro aastas / 2100 eurot kuus, MVT-d ette nähtud ei ole

• Kui tulu on alla 14 400 euro aastas/ 1200 eurot kuus, on ette nähtud maksimaalne MVT

• Kõigile, kelle tulu jääb vahemikku 14 401- 25 199, leitakse personaalne MVT
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Maksuvaba tulu dünaamika



Lõplik MVT arvestus tuludeklaratsioonis

 Inimese õige maksuvaba tulu suurus selgub füüsilise isiku tuludeklaratsiooni 
esitamisega 

• Tulude arvestusse lähevad kõik tulumaksuga maksustatavad tulud (nt palk, 
preemiad, VÕS lepingud, pension, üüritulu, vara võõrandamine, ettevõtlustulu, 
tulu välismaalt, vanemahüvitis, haigushüvitis jne) ning lisaks dividendid ja 
muud osakapitali väljamaksed (maksustatud jur.isiku tasandil)

• Tulumaksuvabasid tulusid arvesse ei võeta (nt eluaseme müük, isikliku auto 
müük, maksuvaba (lapse)toetus, maksuvaba stipendium, elatis, lähetuse 
päevaraha maksuvaba piirmäära ulatuses, isikliku sõiduauto hüvitis jne)
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Kuidas vältida aasta kontekstis vale maksuvaba tulu 
arvestamist

 MVT avaldus pole ühekordne, töötaja võib iga kuu summat muuta, 
tööandjal ei ole infot töötaja muude tulude kohta
 Töötaja võib ette näha väiksema summa kui seadusjärgne maksimum – tööandja 

arvestab selle summaga

 Töötaja antud summa võib osutuda suuremaks kui seadusjärgne maksimum –
tööandja ei saa arvestada rohkem kui seadusjärgne maksimum

 Üle 2100 eur teenivatele inimestele on oluline avaldusele 0 märkida või paluda 
tööandjal maksuvaba tulu mitte arvestada, muidu võib tööandjal aasta jooksul 
tekkida MVT rakendamise kohustus – inimesel aga järgmisel aastal maksukohustus
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Mida töötaja peaks hindama ja tegema?

 Töötaja peaks hindama võimalikku aastatulu ja kui see ei kujune ainult regulaarsest 
palgast, tuleb otsustada maksuvaba tulu kasutamine tööandja juures kuu keskmise 
sissetuleku alusel
• Nt igakuine palk 1200 eur, kuid koos plaanitava metsamüügiga tuleb aastatuluks kokku 20 000 eur

Keskmine kuine tulu 1667 eur, sellele kohalduv MVT 241 eurot (arvutamisel abistab nt www.tulumaks.ee)

• Tööandjale peaks andma loa MVT arvestamiseks max 241 euro ulatuses

 Kui sissetulekud on ebaregulaarsed või ei oska ette ennustada, on mõistlikum aasta 
jooksul maksuvaba tulu mitte arvestada. Kui õigus tekib, saab TM tuludeklaratsiooniga 
tagasi.

 Võib ka mitte midagi teha, aga see võib tähendada FIDEKi esitamisel täiendavat 
maksukohustust.
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Abimaterjalid veebis

 Juhendid, joonised, videod 
https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu

 Täiendavalt infot füüsilise isiku tulu maksustamise ja 
tuludeklaratsiooni esitamise kohta 

https://www.emta.ee/et/eraklient
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Kõige olulisem maksude maksmisel
on Sinu eeskuju.



Minu. Tema. Meie kõigi eeskuju.



Ainult siis on meie Eesti hästi hoitud.



Ennetus

 Tõepärane tööleping;

 Kontrollida e-MTAst, kas tööandja on sind tööle registreerinud;

 Muutus inimeste hoiakutes;

 Koostöö ettevõtjatega;

 Järelevalve ning rikkujate karistamine.
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Tänan 
kuulamast!

Evelin.Muttik@emta.ee 


