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SPORTLASESTIPENDIUM

Vastavalt TuMS § 19 „Pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised ja

elatis“ (61): Tulumaksuga ei maksustata sportlasestipendiumi, kui see on makstud SpS §-des 101 ja

106 sätestatud alustel, piirmääras ja korras. Eelnimetatud piirmäära hulka arvatakse ka käesoleva

paragrahvi lõikes 6 nimetatud isiku poolt sportlasele makstud stipendium.

1. märtsil 2020 jõustusid Spordiseaduse (SpS) ja Tulumaksuseaduse (TuMS) muudatused, millega

eristati sportlastele määratud stipendiumid teiste valdkondade stipendiumidest ja võeti kasutusele

mõiste: SPORTLASESTIPENDIUM. SpS muudatustega seadustati aga täiesti uus sportlase tasustamise

liik: SPORTLASETOETUS.



SPORTLASESTIPENDIUM
Mida sätestavad SpS § 101 ja 106?

Mõiste avamine:
(1) Sportlasestipendium on sportlasele makstav tulevikku suunatud toetus, mida makstakse spordiga
seotud teadmiste või oskuste omandamise ning võimete arendamise soodustamiseks.
Sportlasestipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit
tegevust.
Avaliku konkursi nõue:
(2) Sportlasestipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise
levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, sportlasestipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku
teavet sisaldaval veebilehel.
Tulumaksuvaba stipendiumi piirmäär, väljamaksed:
(3) Sportlasestipendiumi piirmäär on 12-kordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud
kuu töötasu alammäär ühes kalendriaastas. Sportlasestipendiumi võib maksta ühekordselt või
perioodiliste väljamaksetena.
Sportlasestipendiumi maksmise õigust omavad isikud ja asutused:
(4) Sportlasestipendiumi võib saada ühelt või mitmelt spordi andmekogusse kantud
spordiorganisatsioonilt ja spordikoolilt, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud piirmäära.

Kui spordiorganisatsioon on kantud spordi andmekogusse, siis on tal õigus maksta maksuvaba
sportlasestipendiumit olenemata sellest kas ta kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja või
mitte.



SPORTLASESTIPENDIUM
Mida sätestavad SpS § 101 ja 106?

Sportlasestipendiumi maksja kohustused:
(5) Sportlasestipendiumi maksja kannab andmed sportlasestipendiumi saaja, suuruse, määramise ja
väljamaksmise ning üle piirmäära makstud sportlasestipendiumi tagastamise kohta spordi
andmekogusse.

Tegevused ja kohustused sportlasele makstud stipendiumite piirmäära ületamisel:
(6) Piirmäära täitumisel teavitab spordi andmekogu volitatud töötleja sportlasestipendiumi saajat ning
temale sportlasestipendiumi määranud ja maksnud spordiorganisatsiooni ja spordikooli. Piirmäära
ületamisel tuleb sportlasestipendiumi saajal piirmäära ületav summa sportlasestipendiumi maksjale
tagastada.
Sportlasestipendiumi laienemine välismaalasest sportlasele:
(7) Sportlasestipendiumi maksmise tingimused ja piirmäär kehtivad ka välismaalasest sportlasele
makstavale sportlasestipendiumile.

Andmete sisestamise tähtajad spordiregistri sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogusse
(Eesti spordiregistri põhimäärus §27):

tegevus spordiregistrisse sisestamine

sportlasestipendiumi määramine samal päeval

sportlasetoetuse määramine enne (näit 3-5 tööpäeva)

maksed sportlasele maksete tegemise päeval



SPORTLASESTIPENDIUM
Mida sätestab TuMS § 19 lõige 6?

Kui tulumaksusoodustustega nimekirja kantud ühendus, mis ei ole spordiorganisatsioon, maksab sportlasele stipendiumi ning oma sisult
ja eesmärgilt vastab see sportlasestipendiumile, siis arvestatakse (MTA) see sportlasestipendiumi aastase piirmäära hulka. Erinevus spordi
andmekogusse kuuluvast spordiorganisatsioonist seisneb selles, et kui spordiorganisatsioon ei või vastavalt spordiseadusele üle
piirmäära stipendiume maksta (ülemakstu peab sportlane tagastama), siis tulumaksusoodustustega nimekirja kantud ühendus, mis ei
ole spordiorganisatsioon, võib seda teha, kuid üle piirmäära makstud stipendium ei ole enam maksuvaba. Ka võib taoline ühendus
maksta stipendiume nendele sportlastele, kellel on sportlase tööleping ning kellele makstakse sportlasetoetust. Taolisel juhul
arvestatakse kas ühes kalendriaastas sportlasestipendiumi ja -toetuse maksmise piirmäära (24-kordne kuu töötasu alammäär) või eraldi
stipendiumi piirmäära ning piirmääru ületav summa kuulub maksustamisele.

Kuna tulumaksusoodustustega nimekirja kantud ühendustele, mis ei ole spordiorganisatsioonid, ei laiene spordiseaduse reeglid, siis
puudub neil kohustus ning ka võimalus sisestada määratud ja makstud stipendiume spordi andmekogusse. See tähendab, et piirmäärade
ületamisel tekib maksukohustus sportlasel (kui ainsal kogu infot valdaval osapoolel) ning võimalike „ootamatute maksuteatiste“
vältimiseks peab sportlane oma stipendiumidel silma peal hoidma ning vajadusel maksete tegijaid informeerima, et nad teaksid
stipendiumilt tulumaksu kinni pidama hakata. Kui tulumaks on jooksvalt kinni peetud, ei teki sportlasel järgmisel aastal tulu
deklareerimise järgselt stipendiumilt enam maksukohustust. Kui tulumaksu pole jooksvalt kinni peetud, maksab sportlane tulumaksu
tuludeklaratsiooni alusel.

Tulumaksusoodustustega nimekirja kantud ühenduse (MTÜ/SA) õigus maksta välja maksuvabasid

stipendiume:

(6) Tulumaksuga ei maksustata stipendiumi, mida maksab § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja kantud või

§ 11 lõikes 10 nimetatud isik, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) stipendiumi makstakse § 11 lõike 2 punktis 3 nimetamata isikule;

2) stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise

levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet

sisaldaval veebilehel.



SPORTLASESTIPENDIUM
Täiendavad selgitused.

Sportlasestipendiumile on seatud piirmäär. Alates 01.03.2020 on piirmäär 12-kordne töötasu

alammäär ühes kuus, st 12 x 584 € ehk 7008 eurot 2020. aastal. Praegustel andmetel on piirmäär sama

ka 2021. aastal. Piirmäär on kassapõhine.

Sportlasestipendiumi väljamaksmise õigus on Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonil ja

spordikoolil. Sportlasestipendiumi võib sportlane saada ühelt või mitmelt Eesti spordiregistrisse

kantud spordiorganisatsioonilt ja spordikoolilt, kokku aastase piirmäära ulatuses.

Sportlasestipendiumi ei saa maksta sportlasele, kellel on spordi tegemiseks samal perioodil tööleping

või mõni võlaõiguslik leping.

Sportlasestipendiumi nimetamine mingiks muuks stipendiumiks ei muuda asja olemust. Hinnang

spordiorganisatsiooni poolt sportlasele makstava stipendiumi nimetamisel antakse eesmärgi ja sisu,

mitte stipendiumi nimetuse järgi.

Kui spordiorganisatsioon ei ole kantud spordiregistrisse, kuid maksab sportlasele stipendiumi

Tulumaksuseaduse (§ 19 lõige 6) alusel, on ta rikkunud spordiseaduse mõtet ja Spordiregistri

põhimääruse nõuet (§ 23. „Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse andmete esitamise kord“).



SPORTLASESTIPENDIUM
Täiendavad selgitused.

Sportlasestipendiumide väljamaksmise piirmäärasid ei arvestata järgmiste stipendiumide puhul:

1) Riigi spordistipendiumid;

2) Kohaliku omavalitsuse volikogu määruse alusel makstavad stipendiumid;

3) Eesti Kultuurkapitali ja tema regionaalsete ekspertrühmade stipendiumid;

4) Haridus- ja Noorteameti stipendiumid;

5) Eesti Olümpiakomitee haridusstipendiumid;

6) Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse tulevase treeneri stipendiumid;

7) rahvusvaheliste organisatsioonide (näit ROK) sihtotstarbelised (kindel isik, kindel asi) stipendiumid.

Neid stipendiume ei kanta ka spordi andmekogusse.



SPORTLASETOETUS

1. märtsil 2020 jõustunud SpS muudatustega seadustati täiesti uus sportlase tasustamise liik:

SPORTLASETOETUS.

Sportlasega sõlmitavast lepingust tulenev sportlasetoetuse maksmise õigus.

Kui sportlasele makstakse töölepingu või mõne võlaõigusliku lepingu alusel tasu „spordi tegemiseks“

iga kuu vähemalt kuu töötasu alammäära (2020. aastal 584 eurot) ulatuses;

kui sportlasel on spordialaliidu väljastatud sportlase litsents (võistlemisluba);

kui sportlane osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub Eesti rahvuskoondisse,

siis on Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonil või spordikoolil õigus sellele isikule maksta
tulumaksuvabalt sportlasetoetust kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses kalendrikuus ehk
1168 eurot 2020. aastal. Praegustel andmetel on piirmäär sama ka 2021. aastal.

Sportlasetoetuse maksmise õigus tekib siis, kui sportlasega „spordi tegemiseks“ sõlmitud töö- või
võlaõiguslik leping (ametinimetuseks ‘sportlane’ vmt) on korrektselt kantud töötamise registrisse (TÖR).



SPORTLASETOETUS
Täiendavad selgitused.

Sportlasetoetust võib maksta ainult sportlasega töö- või mõne võlaõigusliku lepingu sõlminud

spordiorganisatsioon või -kool. Kui sportlasega on töölepingu sõlminud mitu spordiorganisatsiooni või

spordikooli, võib sportlasetoetust maksta ainult üks spordiorganisatsioon või spordikool. Ilma ise

töölepingut sõlmimata võivad (täiendavalt) vaba limiidi olemasolul sportlasetoetust maksta EOK,

alaliidud või kohaliku omavalitsuse üksus.

Sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse maksmine samaaegselt ei ole lubatud. Seda ei või teha ei üks

spordiorganisatsioon ega mitu spordiorganisatsiooni eraldi.

Sportlasetoetuse arvestus on kuupõhine, teha ei saa „ettemakse“ ega kasutada varasematel kuudel

kasutamata jäänud limiiti.

Sportlasestipendium ja sportlasetoetus (nõuete täitmisel) võivad järjestikuliselt mahtuda samasse

aastasse, kuid kalendriaasta numbri sees ei tohi summaarselt ületada 24-kordset kuu töötasu

alammäära, mis aastal 2020 on 14 016 eurot ning jääb ilmselt samaks ka 2021. aastal.

Sportlasestipendiume ei saa määrata ega maksma hakata enne kui sportlasega sõlmitud leping on
TÖRis korrektselt lõpetatud.



SPORTLASETOETUSED ja -STIPENDIUMID
spordiregistris seisuga 16.09.2020

SPORTLASETOETUS SPORTLASESTIPENDIUM

sisestatud 190 709

sisestajateks 6 alaliitu ja
19 spordiklubi

EOK, 13 alaliitu ja
30 spordiklubi

saajateks 10 spordiala 170 sportlast 30 spordiala 455 sportlast

kogusumma
sh 2020. aastaks

1 242 489,70 eurot
1 145 635,28 eurot

1 580 716,18 eurot
1 367 173,56 eurot

makseid sisestatud 568 168,90 eurot 851 962,51 eurot

keskmine (2020) 824 eurot kuus 1928 eurot

17. septembriks oli spordiregistrisse sisestatud
sportlasetoetusi ja – stipendiume 2020. aastaks

617 sportlasele kogusummas 2 512 808,84 eurot



www.spordiregister.ee

Daimar Lell
Eesti spordiregistri veebiteenuste tootejuht

daimar@spordiinfo.ee
7 303 407

Täiendav info:
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