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Taust 
• Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine 

• Erinevad valdkondlikud täiendkoolitused  

• Maamajanduse konsulent tase VI, mentor 

• Töökogemus põllumajandusettevõtete 
raamatupidamine, finantsnõustamine, 
investeeringutoetused, laenude nõustamine 
15 aastat 



Teemad 

• Töötajatega seonduvad toimingud Maksu – ja 
Tolliametis 

• TÖR register ja toimingud 

• Deklareerimine 

• Lepinguliigid 

• Maksuarvestus 

• Näited maksukontrollidest 

• Maksekäitumise hinnangud e-maksuamet 

 



Toimingud e-maksuametis 

• Töötajate registeerimine TÖR registris e-MTA 
keskkonnas (registrid ja päringud, töötamise 
registreerimine) 

• Töötamise alustamine tuleb registreerida 
hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise 
hetkeks 

• TÖR´i kantavad andmed (isikukood, töötamise 
alustamise kuupäev, töötamise liik, tööaja 
määr, töötaja ametinimetus, töökoha aadress) 

 



Toimingud e-maksuametis 
• Isikukoodi puudumisel ees- ja perekonnanimi 

ning sünniaeg 

• Töölepingu alusel töötaja tööle asumise kuupäev 

• Võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise 
kuupäev 

• Töötamise liigid on leitavad töötamise liikide 
tabelist 
https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-
ettevotlus/tootamise-register/tootamise-liigid-ja-
koodid 
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Maksumäärad 2023 

• Kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise 
korral on 725 eurot (brutotasu) 

• 1. jaanuarist 2023. a on tunnitasu alammääraks 
4,30 eurot (brutotunnitasu) 

• 2023. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse 
kohustuse aluseks olev kuumäär 654 eurot, s.t 
sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja 
jaoks 215,82 eurot kuus 

• Töövõimetuspensionär (riik hüvitab 
sotsiaalmaksu minimaalse kuumäära ulatuses, 
eeldus Eesti Töötukassa otsus) 
 
 
 



Maksumäärad 2023 

• Maksuvabatulu 654 eurot kuus 

• Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 

• Töötaja (kindlustatu) töötuskindlustusmakse 1,6% 

• Kogumispensioni makse määr 2% (liitunud II 
samba kogumispensioniga) 

• Keskmine brutokuupalk 1775 eurot 2022 IV 
kvartal (Statistikaamet) 

• Lihtne abivahend palgaarvestuseks 
https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator 
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Tööjõu deklareerimine 
• TSD esitamine ja deklareerimine on väljamakse 

kuu järgneval kuul (nt märtsi töötasu makstakse 
välja aprillis, siis deklareerimise kohustus on 
tööandjal 10.05.2023) 

• TSD lisa 1, lisa 2 (isikukood, nimi, väljamakse liik, 
väljamakse summa, riiklikud maksud) 

• Väljamakse liik kood 120 (viisa alusel tööleping) 
• Väljamakse liik kood 121 (töötamine TM 

kohustusega Eestis, SM välisriigis) makstakse välja 
palgafond ja töötaja deklareerib ise selle 
välisriigis. Tõendamise kohustus on Eesti 
ettevõtjal Maksu- ja Tolliametile 
 
 



Maksvaba tulu 
• Kõikidele tuludele rakendub üldine maksuvaba tulu määr kuni 

7848 eurot aastas ehk kuni 654 eurot kuus 

• Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel 
ainult üks tööandja (tulumaksu kinnipidaja). Töötajal, kes 
töötab mitmes töökohas, tuleb kindlasti arvestada, et tal on 
õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas 

• Töötaval pensionär kui töötava pensionäri pension on alla 704 
euro, saab ta üle jäävat maksuvaba tulu kasutada oma 
töötasult. Sotsiaalkindlustusamet arvestab inimese pensionile 
automaatselt maksuvaba tulu kuni 704 eurot. Selleks ei ole 
vaja eraldi ameti poole pöörduda ega avaldust esitada. 



Lepinguliigid 

• Juhatuse liikme leping (juhtimis-, 
kontrollorgani liige) 

• Tööleping 

• Käsundusleping (VÕS leping) 

• Töövõtuleping (VÕS leping) 

• Põllumajandusmaa rendileping  

• Tasuta töötamine 



Maksukontrollid 

• Töötajatega seonduvad maksukontrollid  

 ülevaade ettevõtte majandustegevusest 
(tootmismahud, hooajalisus, müügitulu 
kujunemine, teenuste ostmine jms.) 

TÖR registreeringute andmed (ametnimetus, 
tööajamäär) 

deklareeritud töötasude suurus 

tuvastada ettevõtte maksuriskide kohad (liiga 
madal töötasu, tasuta töötamine) 



Maksukontrollid 
• EMTAK kood kehtival majandusaasta aruandel 

äriregistris (jälgida koodide vastavust reaalsele 
tegevusele) 

• https://palgad.stat.ee/ (kasutatakse 
maksukontrollides palgatasemete võrdluseks) 
lähtutakse TÖR ametinimetustest ja EMTAK 
koodist ettevõtte majandusaasta aruandel 

• Maakond, amet, töötasu, sugu 
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Maksukontrollid 

• Mõned näitedpalgarakenduse palgavõrdluste 
osas 

Põllumajanduse oskustöötaja 
(segapõllumajandus) IV kvartal 2022 Tartu 
maakond naised brutotöötasu 1303 eurot, 
mehed 1713 eurot 

 



„Maksukäitumise hinnang“ 
• Maksukäitumise hinnangute e-teenus on 

ettevõtjatele abiks maksuasjade korrashoidmisel. 
Teenusehs antakse ettevõtjatele tagasisidet 
nende maksukäitumise kohta ning puuduste 
korral juhiseid, mida ja kuidas on tarvis 
parandada 

• https://www.emta.ee/ariklient/e-teenused-
koolitused/nouanded/mida-naitavad-
maksukaitumise-hinnangud 

• e-MTA menüüribal valik „hinnang“ 
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„Maksukäitumise hinnang“ 

• Hinnang antakse 3 pallisüsteemis 
(maksimaalne tase 3/3) 

• Maksukäitumise hinnang  

• Maksekuulekuse hinnang (punane – olulised 
puudused, kollane – mõned puudused, 
roheline – kõik korras) 

• Maksuasjade korrasoleku hinnang 

 



„Maksukäitumise hinnang“ 
• Maksekuulekuse hinnang 

maksuvõlgnevused 

deklaratsioonide õigeaegne esitamine 

kehtivad süüteod maksu – ja tollialased 

maksumenetlused (maksumenetluste läbiviimine, 
kontrolltoimingutes esitatud ebaõiged andmed) 

vastutava isiku taust 

keskmine töötasu (ettevõtte ametikohtade 
keskmine töötasu on vastavuses Eesti keskmise 
töötasuga samadel ametikohtade) 

 

 

 



„Maksukäitumise hinnang“ 
• Maksuasjade korrasoleku hinnang 
TÖR registrisse kantud andmed 
müügitulu andmete õigsus KMDl ja lisadel 
maksustatavad kulud TSDl  
TSD väljamaksed 
ostuarvete andmete õigsus KMDl ja lisadel 
maksukäitumise tõendid 
• Tehingupartnerite taustakontroll samas 

keskkonnas lisaks soovitus kasutada rik.ee 
andmeid, maksehäireregister, teatmik.ee 
 
 



Kokkuvõtteks 
• Oluliste registriandmete kontroll ja ühtivus (TÖR, 

äriregister, taust.ee jne) 

• Suhtlus raamatupidajaga (topeltkontroll omaniku 
ja raamatupidajaga) 

• Professionaalse nõustaja kaasamine sh suhtlus 
ametnikuga (päringud Maksu- ja Tolliametile) 

• Tasuta juriidiline nõustamine Tööinspektsioon 

https://www.ti.ee/ennetus-ja-
teave/teavitustegevus/tooinspektsiooni-
noustamisteenus 
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Tänan! 

Triin Luksepp 
triin@aakri.ee 


