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Millest räägime?

✓Uuenenud iseteeninduskeskkond e-MTA
• Mis oli uuenduste eesmärk

• Mis on kasud uuest keskkonnast

✓Uus teenus – Maksukäitumise hinnang
• Mis see on ja milleks on seda vaja

• Mis infot leiab ja kes seda näevad

• Kuidas kujunevad hinnangud



Iseteeninduskeskkond e-MTA

✓ Eesmärk pakkuda lihtsaid ja mugavaid teenuseid

✓ Väärtustada raamatupidaja ja ettevõtja aega

✓ Juhtida tähelepanu kõige olulisemale

✓ Personaliseeritus

✓ Tehnoloogia ja kasutajaliidese uuendamine ja 
ajakohastamine



e-MTA komponendid

✓ Koondvaade

✓ Esindatava vaade

✓ Abikeskus

✓ Suhtlus ja dokumentide kättetoimetamine

✓ Arvestus

✓ Tolli ja maksude koondvaated



Koondvaade
Deklaratsioonide, nõuete ja ettemaksukontode ülevaade



✓Operatiivseks abi küsimiseks ja saamiseks on igalt lehelt 
võimalik algatada vestlust, saada kontekstipõhist abiinfot ning 
tutvuda vastustega korduma kippuvatele küsimustele.

Teejuht 2020

Abikeskus ja suhtlus



✓Tolli menüüpunkti all leiab kasutaja kõik tolliteenused ning kaupade 
sisse- ja väljaveoga seotud teenused.

✓Maksude menüüpunkti alla on koondatud kõik teenused, mis on 
seotud maksukohustuse tekkimise või täitmisega.

Teejuht 2020

Tolli ja maksude töölaud





Mis on Maksukäitumise 
hinnang?

Uus e-teenus, millega 

✓ anname ettevõtjale teada, kuidas 
meie tema ettevõtet näeme

✓ kuvame hinnanguid 
maksukäitumisele

✓ anname juhised, mida pead 
tegema, et olla korralik 
maksumaksja



Mida saate teha Maksukäitumise 
hinnangus?

Tutvuda andmetega enda kohta

▪ kindlus, et maksuasjad on korras

Tutvuda tehingupartneri andmetega

▪ kindlus, et tehinguga ei kaasne  
maksuriske

Saate jagada enda ettevõtte andmeid teistega

▪ olen usaldusväärne MTA silmis



Mis avalikud andmed on minu kohta olemas?
Avalikud andmed on kõigile kättesaadavad MTA kodulehel



Kelle kohta on hinnangud ja kellel avalikud 
andmed?



Maksukäitumise hinnangud on nähtaval kohal
Raamatupidajale on soovitav anda pääsuõigus „Hinnangute teenuse 
kasutamine õiguseta hinnanguid jagada ja avalikustada“



Kas minu maksuasjad on korras? 
Maksukuulekuse hinnang – seadusest tulenevate kohustuste täitmine



Kas minu maksuasjad on korras? 
Maksuasjade korrasoleku hinnang - võimalikud ebakõlad ja puudused



Mida ma pean tegema, kui näen „punast“ 
värvi?
Anname selgituse, mida peate üle vaatama või korda tegema



Mida ma saan oma andmetega teha? 
Jaga hinnanguid, et ka teised näeksid, et olete olnud maksukuulekas



Kuidas valin tehingupartnerit?
Kontrollige tehingupoole tausta, et vältida maksupettuste ahelasse sattumist



Kuidas ma paistan võrreldes teistega?
Võrdele ennast teiste ettevõtetega avalike andmete alusel



Kokkuvõtteks

✓ Anname operatiivset tagasisidet

✓ Saate ennetada maksukontrolli 
sattumist

✓ Saate kindluse oma 
tehingupartneri osas

✓ Ise saate oma andmeid jagada 
või avalikuks teha



Tänan!

Lisainfot leiate: 

https://www.emta.ee/et/e-maksuametie-tolli-info-ja-uudised/e-teenuste-
kasutamise-juhendid/e-mta-uuendatud-toolaud

https://www.emta.ee/et/maksukaitumise-hinnangud


