
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 jõustus 01.01.2019 (väljavõte):    
§ 7. Hasartmängumaksu laekumine ja kasutamine 
(1) Hasartmängumaks (HMM) laekub riigieelarvesse. 
(2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud: 

1) Eesti Kultuurkapitalile – summas, mille suurus vastab 47,8 % HMM kavandatavast laekumisest ja  
     millest 60,6 % eraldatakse kultuuriehitistele, 3,8 % kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude  
     loometöö edendamiseks ning 35,6 % muudele KULKA toetuste väljamakseteks; 
2) Rahandusministeeriumile või tema valitsusasutusele 12,7 % regionaalseteks investeeringutoetusteks;   
3) Haridus- ja Teadusministeeriumile 10,1 % teadus-, haridus, laste- ja noorteprojektide toetamisekls; 
4) Sotsiaalministeeriumile 15,3 % meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puudetega inimeste ja  
     hasartmängusõltuvusega inimeste toetamiseks;  
5) Kultuuriministeeriumile 14,1 % projektide toetamiseks alltoodud rahalises proportsioonis: 
     58,2 % olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks 
       3,5 % puuetega inimeste võistlusspordi toetamiseks  
     26,2 % muude spordiprojektide toetamiseks 
       1,6 % spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks 
     10,5 % kultuuriprojektide toetamiseks  

 

Hasartmängumaksu valdkondadele suunamist iseloomustav tabel (2019.a. jaanuari maksulaekumiste põhjal): 

 Maksu LAEKUMINE 100,00% 2 706 400   Rahas 

1 Kultuurkapitalile 47,80%  =100%   1 293 659 

  sh KULT. Ehitised 
 

60,60% 0,606 783 957 

  sh õppejõudude loometöö 
 

3,80% 0,038 29 790 

  sh muu KULKA   35,60% 0,356 509 702 

2 Regionaalsed invest-projektid 12,70%   0,127 343 713 

3 HTM haridus ja noorteprojekt 10,10%   0,101 273 346 

4 SoM med., hool, vanurid, sõltuv 15,30%   0,153 414 079 

5 Kultuuriministeeriumile 14,10%  =100%   381 602 

  sh OM EVP   58,20% 0,582 222 093 

  sh puuetega in. spordiorg, 
 

3,50% 0,035 13 356 

  sh muud spordiprojektid 
 

26,20% 0,262 99 980 

  sh sporditulem. manipulats.   1,60% 0,016 6 106 

  sh kultuuriprojektid 
 

10,50% 0,105 40 068 

  Sport kokku       341 534 

  Seega sport KOKKU   341 534 12,61950 % 

 
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.  
 


