
Head huvilised! 
 
Selles alamkataloogis toome teadmiseks, analüüsimiseks ja kasutamiseks teavet spordi rahastamist 
mõjutavatest maksulaekumistest. 
 

Üldreeglina toetatakse sporditegevust riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse eelarvest sinna laekuvate tulude 
arvelt ning riigi keskvõimu või kohaliku võimu poliitiliste otsuste ja kehtestatud regulatsioonide alusel. Seega 
mida enam laekub riigi- ja kohalikku eelarvesse maksutulu, seda suuremad on võimalused sporti investeerida 
ja spordiliikumist toetada. 
 

Samas on ka mõned erisused, kus seaduse tasandil on määratletud kindel protsent maksulaekumisest spordi 
edendamiseks. 
Hasartmängumaksuseadus (väljavõte):    
§ 7. Hasartmängumaksu laekumine ja kasutamine 
(1) Hasartmängumaks (HMM) laekub riigieelarvesse. 
(2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud: 

 1) Eesti Kultuurkapitalile – summas, mille suurus vastab 46 % HMM kavandatavast laekumisest ja millest 
63 % eraldatakse kultuuriehitistele; 
 2) Hasartmängumaksu Nõukogule (edaspidi nõukogu) – summas, mille suurus vastab 37,4 % HMM  
kavandatavast laekumisest. Nimetatud summast eraldatakse 31,8 % teadus-, haridus-, laste- ja 
noorteprojektide toetamiseks, 22 % olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, 10 % teiste 
spordiprojektide toetamiseks, 31,7 % hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning 
vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks, 4 % kultuuriprojektide toetamiseks ning 
0,5 % käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõukogu teenindamisega seotud kulude katteks; 
 3) Rahandusministeeriumile regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditeks – 
summas, mille suurus vastab 12,7 % HMM kavandatavast laekumisest. 

  4) Eesti Punasele Ristile – summas, mille suurus vastab 3,9 % HMM kavandatavast laekumisest. 
 

Seega on hasartmängumaksu suunamise määr sporti reguleeritud, sõltub otseselt ja ainult maksulaekumistest. 
 

Hasartmängumaksu valdkondadele suunamist iseloomustav tabel (2015.a. maksulaekumiste põhjal): 

 

HASARTMÄNGUMAKS 
 

Laekumine 
 

 

2015 
   

 

Maksu laekumine 100,00% 22 986 781 Eurod 

1 Kultuurkapitalile 46,00%  =100% 10 573 919 

  sellest KULT. Ehitised 
 

63,00% 6 661 569 

  sellest muu KULKA   37,00% 3 912 350 

2 Hasartmängumaksunõukogu 37,40%  =100% 8 597 056 

a sellest teadus-, haridus-, laste- ja noorte projektid 31,80% 2 733 864 

b sellest olümpiaettevalmistusprojektid 
 

22,00% 1 891 352 

c sellest teised spordiprojektid 
 

10,00% 859 706 

d sellest sotsiaalprojektid 
 

31,70% 2 725 267 

e sellest kultuuriprojektid 
 

4,00% 343 882 

f sellest toetuste administreerimine 
 

0,50% 42 985 

3 Rahandusministeerium regionaalsed projektid 12,70%   2 919 321 

4 Punane Rist 3,90%   896 484 

 
Eesti Kultuurkapitali seadus (väljavõte): 
§ 4. Kultuurkapitali vara 
(1) Kultuurkapitali vara moodustub: 
 1) laekumistest vastavalt alkoholiaktsiisi seadusele ja tubakaaktsiisi seadusele 
 2) laekumistest hasartmängumaksust vastavalt hasartmängumaksu seadusel 
 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (väljavõte): 
§ 29.  Aktsiisi laekumine 
 (1) Aktsiis laekub riigieelarvesse. 
(2) Riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist kantakse 3,5 protsenti üle Eesti Kultuurkapitalile,    

sealhulgas 0,5 protsenti Eesti Kultuurkapitali koosseisu kuuluvale kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile.  
 


