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Maksuvabad stipendiumid

Maksuvabad stipendiumid 2016
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Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Teadus- ja arendustegevus

Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
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Stipendiumide/töötasude muutus 2013-2016
Stipendiumid spordis
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Stipendiumide osakaal väljamaksetest (stipp+töötasu) on 2013-2016 langevas 
trendis ja  oluliselt vähenenud 

Stipendiumid spordis
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Töötajate arvu ja keskmise tasu muutus 2013-2017 I poolaasta
Stipendiumid spordis
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Stipendiumid spordialade lõikes 2014-2016
Stipendiumid spordis
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Suurimad stipendiaadid
 Üle 12 tuh € aastas = 79 isikut, neist 71 sportlast ja 8 töötav personal 

(treenerid, kohtunik, füsioterapeudid, klubi mänedzerid, pressiesindaja)
 Enamus suurimatest stipendiaatidest pallimängurid – 59 summas 1,2 milj€,  

üksikalade sportlasi 12 summas 296,5 tuh€
 Stipendiumi saajatest 61 (77%) saab ka töötasu kokku 447,9 tuh€, 

stipendiumi/töötasu suhe 78/22
 Suurimad stipid: üle 30 tuh € – 12 sportlast, üle 50 tuh € - 3 (jalgpallur, 

korvpallur, sulgpallur)

Stipendiumid spordis



Makstud stipendiumid

 Kohtunikud  606 759 eurot (580)
 Töötav personal 543 173 eurot, sh
• Treenerid 128 = 345 305 eurot, 
• füsioterapeudid 12 = 48 073 eurot
• muud (fotograafid, ajakirjanikud, mänedžerid jne) 58 =149 795 eurot

 Sportlased 3 806 176 eurot (1342), sh EOK 
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Stipendiumid spordis



Muutuv maksuvaba tulu ja tervisekulutuste 
maksuvabastus 2018.a



 2017 on tulumaksuvaba tulu aastas 2160.- ja kuus 180.-
 2018 on tulumaksuvaba tulu kuni 6000 eurot aastas ja 500 eurot kuus

• Maksimaalne võit inimesele ühes kuus +64 eurot võrreldes tänasega, max kaotus -36 eurot
• Kui kuine tulu ületab 1200 eurot (aastane tulu 14400), hakkab maksuvaba tulu vähenema
• Maksuvaba tulu arvutatakse valemi järgi 500–500/900*(väljamakse – 1200) 
Näiteks
Palk 1500 eurot, maksuvaba tulu 500- 0,5556x(1500-1200) = 333,32 eurot
Palk 2000 eurot, maksuvaba tulu 500-0,5556x(2000-1200) = 55,52 eurot
• Alates 2100 eurosest kuisest tulust (25200 eurot aastas) maksuvaba tulu ette nähtud ei ole

Maksuvaba tulu reeglid



 Täiendav MVT pensionitele ja kutsehaigushüvitistele kaob, st pension võib muutuda 
maksustatavaks täies ulatuses (kui pensionäri sissetulek aastas on üle 25 200-.)

 MVT avaldus pole enam ühekordne, töötaja võib iga kuu summat muuta
 Töötaja peaks hindama võimalikku aastatulu ja sellest lähtuvalt otsustama maksuvaba tulu 

summa ja avalduse esitamise  tööandjale
• Nt igakuine palk 1200, kuid koos plaanitava metsamüügiga tuleb aastatuluks kokku 20 000.-
• 20 000 : 12 = 1667.- keskmine kuine tulu. Sellele kohalduv mvt 500-0,5556x(1667-1200) = 240,5
• Tööandjale peaks andma avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks max 240 euro ulatuses
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#teavitamine

 Hiljem makstud tasud võivad muuta varasema maksuvaba tulu arvesse võtmise „valeks“
 Õige maksuvaba tulu suurus selgub FIDEKi esitamisega 

• Tulude arvestusse lähevad kõik maksustatavad tulud (sh üüritulu, vara võõrandamine, 
ettevõtlustulu jne) ning lisaks dividendid ja muud osakapitali väljamaksed (maksustatud jur.isiku
tasandil)

• Maksuvabasid tulusid arvesse ei võeta (nt eluaseme müük, maksuvaba (lapse)toetus, maksuvaba 
stipendium jmt)

• Aasta kohta kehtiv valem: 6000 – 6000/10800 * (aastatulu summa – 14400) 



Varasemate kuude arvesse võtmine
 TSD-l enam aasta algusest maksuvaba tulu arvesse võtmist ei ole 
 Raamatupidaja lähtub mvt arvutamisel ainult väljamakse tegemise kuu väljamaksetest

• Mõnel kuul võib seega maksuvaba tulu kasutamata jääda (nt puhkusetasu, haigustasude maksmisel)
• Selles osas toimub ümberarvestus füüsilise isiku tuludeklaratsioonis!
Näiteks
• Juulis maksti palka 1500.- ja puhkusetasu 1500.- Väljamakselt 3000.- on maksuvaba tulu 0.
• Augustis ei olnud väljamakseid. Maksuvaba tulu ei kasutata.
• Septembris maksti palka 1500.-, millele kohaldub mvt 333,32 eurot.
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MTA poolne teavitamine

 Juhised veebi septembri I pooles
 Raamatupidajatele koolitused septembri keskpaigast alates
 Inimeste suuremahuline teavitamine novembri algusest



Tervisekulutuste maksuvabastus 2018
 Erisoodustusena ei maksustata töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 

• 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis
• kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele

 Töötaja on erisoodustuse mõistes töötaja (TuMs §48 lg 3), aga mitte töötaja sugulased
• Lähisugulased ei ole töötajad, kuid neile antud soodustused maksustatakse erisoodustusena

 Kvartal on kalendriaasta põhine. Ei ole oluline, mitu päeva töötaja tööl on olnud (uus töötaja)
• Ühes kvartalis kasutamata jäänud soodustust edasi kanda ei saa

 Soodustust võib saada kõikide tööandjate juurest (kui neid on rohkem kui 1)
 Kulu kandmiseks vaja kuludokumenti ja maksuvabastuse arvutamiseks isikupõhist arvestust
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 Maksuvabalt saab hüvitada/kulu kanda:
• avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu
• sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi
• tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi
• kulutusi teatud spetsialistide teenustele (tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse 

kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, 
tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi)

• ravikindlustuslepingu kindlustusmakset
 INF14 tuleb näidata soodustuse kogusumma ja soodustust saanud töötajate koguarv 
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Tänan!
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