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valdkonnajuht



Suurima ulatusega maksuprobleem Eestis

 6% töötasu teenivatest inimestest saab ümbrikupalka

 86 miljonit eurot maksukahju aastas ümbrikupalkadest
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Osalise ümbrikupalga maksukahju jagunemine maakondlikult
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0 € 10 000 000 € 20 000 000 € 30 000 000 € 40 000 000 € 50 000 000 €

Harju maakond

Tartu maakond

Pärnu maakond

Ida-Viru maakond

Viljandi maakond

Võru maakond

Rapla maakond

Lääne-Viru…

Jõgeva maakond

Saare maakond

Järva maakond

Valga maakond

Põlva maakond

Maakond puudub

Lääne maakond

Hiiu maakond

48 404 100 €

6 162 200 €

1 850 400 €

1 542 800 €

1 183 700 €

1 001 400 €

844 700 €

689 700 €

646 400 €

636 500 €

632 000 €

585 600 €

533 700 €

533 600 €

361 500 €

177 400 €



Osalise ümbrikupalga maksukahju sektorite vaates
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0 € 2 000 000 € 4 000 000 € 6 000 000 € 8 000 000 € 10 000 000 € 12 000 000 €

Hulgi- ja Jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Töötlev tööstus

Ehitus

Info ja side

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Veondus ja laondus

Haldus- ja abitegevused

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Finants- ja kindlustustegevus

Kinnisvaraalane tegevus

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

Haridus

Muud teenindavad tegevused

Majutus ja toitlustus

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Mäetööstus

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

11 709 400 €9 185 300 €

8 907 000 €

7 254 200 €

6 998 500 €

5 154 400 €

4 783 200 €

2 555 600 €

2 227 200 €

1 855 000 €

1 847 400 €

791 000 €

700 800 €

605 300 €

465 400 €

429 000 €

199 600 €

109 500 €

8 100 €
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Meie sihiks on inimeste kõrge maksutahe

 92% elanikest tunneb, et maksude maksmine 
on nende kui kodanike tähtis kohustus

 Samas vaid 73% Eesti elanikest arvab, et 
musta tööd ei tohiks teha (st saada töötasu, 
millest on maksud maksmata)

Meie ülesanne on ühelt poolt tegeleda 
teadmistega, millega ümbrikupalka saades 
riskitakse ning samal ajal muuta maksude 
tasumise vältimine keeruliseks
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Tagajärjed töötajale

 Kaovad kindlustunne ning sotsiaalsed 

tagatised

 Nõrgem positsioon võimalike töövaidluste 

korral

 Lisaks tööandjale tuleb ka töötajal vastutust 

kanda 7



Ka töötaja vastutab

 Tööjõupuudus ja palgasurve võimaldab üha 
enam töötajal tasustamise tingimusi 
dikteerida

 Töötaja ei tunneta vastutust 
ümbrikupalgaga nõustumise korral – seni 
on reeglina kontrollimisel 
määratud maksusumma  vaid tööandjale

 Olukordades, kus töötaja on teadlikult 
nõustunud ümbrikupalgaga, tuleb 
palgatulult tasumata jäänud tulumaksu 
tasuda töötajal 



Maksukäitumise hinnangute        
e-teenus (alates november 2019)



Mis on Maksukäitumise 
hinnangud?

Uus e-teenus, millega 

 anname ettevõtjale teada, kuidas meie 
tema ettevõtet näeme

 kuvame hinnanguid maksukäitumisele

 anname juhise, mida pead tegema, et 
olla tubli maksumaksja

NB! Hinnanguid kuvatakse ettevõttele

Teenust saavad kõik kasutada



Miks on e-teenust vaja? > Kliendi 
vaade

 Deklareerin ja tasun makse – kuidas 
tean, et minu maksuasjad on korras?

 Planeerin äritehingut – kuidas tean, et 
tehingupartneri maksukäitumine on 
korras?
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Mida klient saab teha maksukäitumise 
hinnangutes?
Tutvub andmetega enda kohta

 kindlus, et maksuasjad on korras

Tutvub tehingupartneri andmetega

 kindlus, et tehinguga ei kaasne  
maksuriske

Saab jagada enda ettevõtte andmeid 
teistega

 olen usaldusväärne MTA silmis 12



Üldandmed

- Juba täna avalikud

- Näevad kõik teenuse kasutajad

Hinnangud

- Maksusaladusega kaitstud info

- Nähtav ainult ettevõtte esindajale 
või isikule kellega ettevõtte 
esindaja on neid jaganud
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Kes andmeid näeb?



Tänan kuulamast!

Oscar.Oun@emta.ee

tel 676 2046


