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Maksu- ja tolliamet ootab äriühingutelt ja asutustelt 1. veebruariks maksusoodustustega seonduvat
informatsiooni, et füüsiliste isikute eeltäidetud tuludeklaratsioonidel kajastuks korrektsed andmed
ning tulumaksu tagastamine klientidele toimuks kiirelt.
Asutused ja äriühingud, kelle teenuste eest tasutud kulud võib maksumaksja oma tuludest maha
arvata (nt koolitusettevõtted, pangad, kindlustusseltsid jms), peavad maksuhaldurile 1. veebruariks
esitama info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste kohta. Vajalikud andmed tuleb edastada
elektrooniliselt INF-deklaratsioonil. MTA kannab need andmed maksumaksjate eeltäidetud
tuludeklaratsioonidele.Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde sõnul
peavad kõik asutused ja äriühingud olema tulumaksu kiire tagastuse tagamiseks informatsiooni
edastamisel väga täpsed. „Kui andmeid maksuhaldurile ei esitata või neis on vead, siis on andmed
vigased ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonil ja seetõttu on takistatud enammakstud
tulumaksu kiire tagasisaamine ning inimesed peavad esitama kulusid tõendavad dokumendid
paberil,“ selgitas Udde.Deklaratsiooni INF 4 (kingitused, annetused) saab ridahaaval sisestada või
laadida CSV-failist, deklaratsiooni INF 3 (koolituskulud) saab ridahaaval sisestada ja laadida kas
CSV- või XML-failist. Deklaratsioone INF 2 (eluasemelaenu intressid), INF 5 (kogumispensioni
maksed) ja INF 6 (vabatahtliku pensionifondi osakud) saab laadida ainult XML-failist. Üle 10-realisi
INF-deklaratsioone saab esitada ainult läbi e-maksuameti/e-tolli.Juhul, kui täiendava
kogumispensioni kindlustusmakseid või vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks tehtud
sissemakseid on tasunud tööandja, siis ka need summad tuleb kindlustusandjal või vabatahtliku
pensionifondi valitsejal deklareerida vastaval INF-deklaratsioonil.
Vormid asuvad maksu- ja tolliameti veebilehel: http://www.emta.ee/index.php?id=30303.Maksu- ja
tolliamet juhib tähelepanu, et 2013. aasta eest saavad deklaratsiooni INF 4 esitada ainult need
annetuste, kingituste saajad, kes on kantud Vabariigi Valitsuse poolt tulumaksu soodustusega
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Nimekirjaga saab tutvuda
maksu- ja tolliameti veebilehel: http://www.emta.ee/index.php?id=1364.
Lisainformatsiooni ning abi deklaratsioonide esitamisel saab maksu- ja tolliameti teenindusbüroodest,
kodulehelt www.emta.ee või helistades infotelefonile 880 0815 (elektrooniline deklareerimine).
Tuletame meelde, et möödunud aasta novembrist teenindab maksu- ja tolliamet oma kliente
Ülemiste City ärilinnakus asuvas teenindussaalis aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn. Uus
teenindussaal asub Ülemiste City ärilinnakus, äsjavalminud kolmiktornide kompleksi keskmises
tornis. Tähele tuleb panna, et sissepääs teenindussaali asub Valukoja tänaval, kus see on selgelt
ka maksu- ja tolliameti sildiga tähistatud.MTA pressiteade:
http://www.emta.ee/index.php?id=35060&amp;tpl=1026
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