Head huvilised!
Spordiorganisatsioonide tegevust toetatakse arvestatavas määras avaliku sektori rahadest, mis
tähendab riigi eelarvesse kogutud maksurahadest.
Aktiivsed spordiorganisatsioonid on samaaegselt nii toetatavad kui riigi eelarvesse maksude maksjad.
Alustame siin alamkataloogis andmete esitamist, mis toob välja spordiorganisatsioonide kui
maksumaksjate rolli.
Alates 2014.a. augustikuust avaldab Maksu- ja Tolliamet oma kodulehel teavet kõikidest
organisatsioonidest ja asutustest, kes maksavad riigikassase makse.
Vt. link.
Makse tasuvad ka spordiorganisatsioonid, või vähemalt osa neist!
Esimeses analüüsis toome EOK, EOK poolt asutatud sihtasutuste ja EOK liikmesorganisatsioonide
poolt tasutud tööjõumaksud:
tulumaks, sotsiaalmaks, kogumispensionimakse ja töötuskindlustusmakse.
Meil on võimalus võrrelda kaheksat täisaastat ja tööjõumaksude tasumine selles
spordiorganisatsioonide „juhtrühmas“ on kasvanud järgmiselt – ühikud miljonid eurod:
2015.a. - 3,002
2016.a – 3,300
2017.a – 3,597
2018.a – 4,111
2019.a – 4,594
2020.a – 4,350
2021.a – 4,945
Järgmisena esitame analüüsi kõikide Eesti spordiregistrisse (ESR) kantud spordiorganisatsioonide osas
ja huvikooli seaduse alusel tegutsevate spordikoolide (kui spordikooli pidaja ei ole kantud ESR-i) osas.
Tervikuna on spordiorganisatsioonide tegevussuutlikkus ja sellega seonduv võimekus tasuda riigile
makse pidevalt kasvanud.
Selles analüüsis on toodud nii tööjõumaksude (tulumaks, sotsiaalmaks, kogumispensionimakse ja
töötuskindlustusmakse) tasumine ning riiklike maksude (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks,
maamaks jt.) tasumine, samuti spordiorganisatsioonide staatus käibemaksukohuslasena.
Toodud on organisatsioonide üldarv ja neist makse maksvate organisatsioonide arv.
Ka siin on spordiorganisatsioonide panus maksumaksjana riigieelarve täitmisse aastatega kasvanud:
Kõik riiklikud maksud €
+/- %
Tööjõumaksud €
+/- %
Organisatsioonide arv
Maksumaksjate arv
Käibemaksukohuslased

2015
20 511 285
18 477 924
2 591
895
208

2016
22 845 962
+11,38 %
20 826 149
+12,71 %
2 617
931
223

2017
25 702 302
+12,50 %
23 806 910
+14,31 %
2 709
893
234

2018
31 998 885
+24,50 %
29 564 926
+24,19 %
2 828
1 030
244

2019
36 582 226
+14,33 %
34 636 422
+17,15 %
2 786
1 025
235

2020
35 911 261
-1,83 %
34 974 963
+0,98%
2826
1011
215

2021
40 231 034
+12,03%
38 902 147
+11,24%
2951
1059
227

