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Täna kavas

1. Üksikisiku maksuvaba tulu 2018.a

2. Erisoodustused
• töötajate transport

• töötajate majutamine

• terviseedendamine

• sõidukite kasutamine
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Füüsilisele isikule maksuvaba tulu rakendamise 
põhimõtted alates 1. jaanuarist 2018.a

 Üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus

• täiendavat maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele ei ole

 Maksuvaba tulu suurus hakkab sõltuma isiku aastasest tulust.
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Aasta maksuvaba tulu
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Maksustatavad 
tulud

• töötasu

• preemia

• pension

• tulu vara müügist

• tasu 
töövõtulepingu 
alusel

• vanemahüvitis 

• haigushüvitis

• maksustatav 
stipendium

• üüri- ja renditulu

• saadud dividendid

• tulu välismaalt

• ettevõtlustulu

Maksuvaba tulu

• pere- ja toimetulekutoetused

• tulu maksuvaba eluaseme 
müügist

• tulu kasutatud asjade müügist

• saadud elatis 

• maksuvaba stipendium

• kingitused

• erisoodustused

• lähetuse päevaraha
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Aasta tulu maksuvaba tulu arvestamisel



Maksuvaba tulu väljamaksetelt tulumaksu 
kinnipidamisel

 Tulumaksu igakuisel kinnipidamisel on maksuvaba tulu kuni 500 eurot 
kuus

 Kui väljamakse kuus on vahemikus 1200-2100 eurot, siis arvutatakse 
maksuvaba tulu valemi järgi 

500–500/900*(väljamakse – 1200) 

 Kui väljamakse suurus kuus on üle 2100 euro, siis maksuvaba tulu ei 
rakendata
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Maksuvaba tulu dünaamika



Näited
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Bruto töötasu kuus 2018.a 1200 1780 2090

Maksuvaba tulu 500 eurot 500-500/900(1780-

1200)= 177,78 eurot

500-500/900(2090-

1200) = 5,56 eurot
Kogumispensioni makse 2% 24 35,6 41,8
Töötuskindlustuse makse 1,6% 19,2 28,5 33,4
Maksuvaba tulu (1200-24-19,2-

500)x20% = 131,36 (1780-35,6-28,5-

177,78)x20% 

= 307,6 

(2090-41,8-33,4-

5,56)x20% = 401,85

Neto töötasu 2018.a 1068,64 1472,38 1688,15
Neto töötasu 2017.a 1004,64 1472,82 1723, 04

2018.a vs 2017.a + 64,00 - 0,44 - 34,89



Avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks

 Maksuvaba tulu rakendamiseks peab väljamaksjal jätkuvalt 
olema väljamakse saaja avaldus. 

 Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse 
alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja (näiteks 
tööandja, Sotsiaalkindlustusamet).

 Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. 
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Avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks

 Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust 
muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks 
väiksemas summas või ei arvestataks üldse. 

 Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

• arvestaks maksuvaba tulu või

• ei arvestaks maksuvaba tulu või

• arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa
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Avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks

 Väljamakse saaja saab oma avalduses näidata, et 
väljamaksja:

• arvestaks maksuvaba tulu

• ei arvestaks maksuvaba tulu või

• arvestaks konkreetse maksuvaba tulu summaga

 Väljamakse saaja võib iga kuu avaldusega summat muuta

 Kui seadusejärgne maksuvaba tulu on väiksem kui isiku 
avalduses näidatud summa, peab väljamaksja alati lähtuma 
seadusjärgsest määrast)
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Maksu- ja Tolliamet teavitab

 Raamatupidajatele juhendid Maksu- ja Tolliameti kodulehel

 Tasuta koolitused sealhulgas ka veebiseminarid

 Selgitusmaterjalid Maksu- ja Tolliameti kodulehel

 Koostöö teavitustes Sotsiaalkindlustusametiga sealhulgas ka 
pensionäridele selgitamine
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Maksu- ja tolliametil on kavas

 Inimese jaoks tuleb e-maksuametisse eraldi vaade, kus on 
näha väljamaksed kõigi tööandjate poolt

 Teavitused Maksu- ja Tolliameti poolt maksuvaba tulu 
piirmäära täitumisest, kui mitu tööandjat arvestavad 
maksuvaba tulu 
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Kokkuvõtvalt maksuvabast tulust
Inimesel tuleb arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud töötasu, pension
või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus
sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus. Seetõttu on aastatulu puhul,
mis ületab 14 400 eurot või 25 200 eurot aastas oluline, et inimene

 mõtleb 2018. aasta alguseks läbi oma igakuised tulud (nt töötasu, pension, 
üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu 
väärtpaberite müügist vm) ning 

 teeb eeldatavate aastatulude põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu 
rakendamiseks ning

 teavitab oma otsusest tulumaksu kinnipidajat (nt tööandjat, 
Sotsiaalkindlustusametit) avaldusega, kas ta 

• loobub igakuise maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või 

• tahab igakuiselt maksuvaba tulu arvestada väiksemas summas kui 500 
eurot
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Tuleb juurde maksta

Kui maksuvaba tulu on rakendatud 
igakuiselt suuremas summas kui 
tulud kokku võimaldavad

Saab enammakstud tulumaksu 
tagasi

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole 
maksuvaba tulu arvesse võetud või ei 
ole seda kogu aasta ulatuses ära 
kasutatud
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Tuludeklaratsiooni alusel



LHV Panga ja Maksu- ja Tolliameti Palgamakse teenus

 Ettevõtjad saavadpalga väljamaksmise, deklareerimise ja maksude 
tasumise teha samaaegselt LHV internetipangas ilma e-maksuametit/e-
tolli külastamata.

 Palgamaksega saab teha 6 levinuimat väljamakset: palk, dividendi 
väljamakse, juhatuse liikmetasu, haigusraha, võlaõigusliku lepingu 
järgne tasu ja sotsiaalmaksu miinimumkohustus. Vanaviisi tuleb 
deklareerida teist tüüpi töötajale tehtavad väljamaksed ja väljamaksed 
mitteresidentidele.

 Maksete tegemiseks peab olema ettevõtte esindajal e-maksuametis 
volitatud isiku ligipääs (Raamatupidaja pakett) ning LHV internetipangas 
täielik (100%) maksete kinnitusõigus.
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LHV palgamakse
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Töötajate transpordi maksustamine

Erisoodustus ei ole tööandja kulutus töölepingu alusel töötava töötaja
transpordile, kui:

• tööandja kasutab töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks bussi või 
vähemalt kaheksa istekohaga sõidukit. Töötajate elukoha kaugus töökohast 
ei ole määrav 

• töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast (nt töötajad 
sõidavad tööandja omandis ja valduses olevat sõiduautoga, tööandja hüvitab 
töötajate transpordi kulud)

• töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ning töötaja 
kasutab elu- ja töökoha vahelisteks sõitudeks isiklikku sõiduautot, siis on 
võimalik töötajale hüvitada sõidud maksuvabalt arvestuse pidamise korral kuni 
0,30 eurot kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist 
maksva tööandja kohta.

Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2017.
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Töötajate majutamise maksustamine
Erisoodustus ei ole tööandja ettevõtlusega seotud kulutused 
töölepingu alusel töötava töötaja majutamiseks, kui on 
täidetud mõlemad alljärgnevad tingimused:

• töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast

• töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat elusasemena 
kasutatavat kinnisvara ning need tingimused on täidetud kogu 
majutamise perioodil;

Kulutused majutatava töötaja kohta on maksuvabad kuni 200 eurot 
kalendrikuus majutamise korral Tallinnas või Tartus ja kuni 100 eurot 
muudel juhtudel.

Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2017
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Tervise edendamise kulu
 Erisoodustus ei ole töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused 100 euro ulatuses 

töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele:

• avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu

• sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused

• tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused

• kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust 
omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise 
psühholoogi teenustele

• ravikindlustuslepingu kindlustusmakset
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Tervise edendamise kulu

 Kulude loetelu on ammendav

 Maksuvaba on 100 eurot kvartalis. Kasutamata kulutust ei saa 
kanda teise perioodi

 Tööandja peab teavitama kõiki töötajaid pakutavast võimalusest 
kasutada soodustust. Kohustuslik on töötaja nõusolek

 Tööandjal on õigus otsustada, milliseid kulutusi ta hüvitab
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Tervise edendamise kulu

 Tööandjal on kohustus pidada arvestust töötajate lõikes 
maksuvabastuse ja piirmäära ületava osa kohta

 Kulutuste kohta peab olema kuludokument

 1. veebruariks esitatakse informatsioon Maksu- ja 
Tolliametile
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Autode erisoodustus alates 2018. aastast

 Tööandja sõiduauto töötaja isiklikes huvides kasutamise 
võimaldamisel on erisoodustuse hind kuus: 

• 1,96 eurot/kW kohta 

• 1,47 eurot/kW kohta üle 5 aastase auto puhul 

• ei ole võimalust vähem maksta (ka siis kui töötaja kulu 
hüvitab) 

• maksustamine on kuupõhine
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Autode erisoodustus alates 2018. aastast

 Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on 
ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud

 Sama metoodikat võib kasutada ka N1 kategooria sõidukite puhul

 Ainult töösõitudeks kasutatava auto kohta tuleb teha vastav märge 
Maanteeameti Liiklusregistrisse

• kanne on riigilõivu vaba

• info on avalik
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Maanteeameti teavitamine

 E-teeninduse kaudu (alternatiiv on tulla teenindusbüroosse ja esitada 
allkirjastatud taotlus)

 „Linnuke“ selle kohta, et autot ei lubata kasutada erasõitudeks. Kui 
kasutusotstarve muutub, saab märke eemaldada.

 Märke saab teha M1 kat sõiduauto liiklusregistrisse kantud omanik 
või vastutav kasutaja

 Omanikuvahetuse korral kustutatakse märge automaatselt. Uus 
omanik teeb vajadusel ise märke

 E-teeninduses võimalik alates 2017 detsembri keskpaigast. 
Paberavaldusi saab esitada al 02.01.2018 (kontrollitakse esitaja õigust 
taotlus esitada)
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Maksu- ja Tolliameti infotelefonid
ja e-posti aadressid

 Üldinfo, võlainfo   1811 või 8800810 volaifo@emta.ee

 Äriklientide maksunõustamine   8800812   jurisik@emta.ee

 Käibemaksuinfo   8800813   kaibemaks@emta.ee

 Tolliinfo, e-toll   8800814   tolliinfo@emta.ee

 E-maksuamet   8800815   e-maks@emta.ee

 Maamaksuinfo   8800816   maa@emta.ee

 Raskeveokimaksuinfo   8800816   raskeveok@emta.ee

 Mitteresidendid   nonresident@emta.ee
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Tänan kuulamast


