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Annetuste maksustamisest

Annetus – heategevuslikul eesmärgil tehtud kingitus (puudub 
rahaliselt hinnatav vastu sooritus, vastutasu puudumine on 
ilmselge)

Kingitus – asja või õiguse tasuta üleandmine (nt auto, raha või 
tasuta teenuse osutamine). Kingitust ja annetust käsitletakse 
maksustamisel ütemoodi

Annetajateks saavad olla:

• füüsilised isiku

• juriidilised isikud (MTÜ, SA, äriühing jne)

• sh tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühing

• riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutused
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Annetajaks füüsiline isik

 annetus füüsilisele isikule – annetajal ja annetuse saajal 
ei teki maksukohustust

 annetus tulumaksusoodustusega nimekirja kantud 
ühingule

tehtud annetuse saab füüsiline isik oma maksustatavast
tulust maha arvata

 annetus ühingule, kes ei ole nimekirjas/äriühingule -
annetajal ja annetuse saajal ei teki maksukohustust
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 annetus annetuskasti – annetajal ei teki maksukohustust

annetus on anonüümne - maksustatavast tulust ei saa 
annetust maha arvata

 annetamise eesmärgil helistamine/sõnumite saatmine 
tulumaksusoodustusega isiku spetsiaalsetele 
telefoninumbritele

sideettevõtete kaudu annetuse tegijad peavad annetuse ise 
tuludeklaratsiooni lisama (näiteks jõulutunnel)

- töötaja helistab/saadab sms tööandja telefonilt -
erisoodustus 4



Annetajaks juriidiline isik 

 annetus füüsilisele isikule – annetajal tekib 
tulumaksukohustus annetuselt määras 20/80 (TSD lisa 5) 
ja annetuse saajal ei teki maksukohustust

 annetus (sh kõne/sms) tulumaksusoodustusega 
nimekirja kantud ühingule

maksusoodustus – 3% kalendriaasta algusest kasvavalt 
isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või

10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud 
maksumaksja viimase majandusaasta kasumist
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kui tehtud annetused neid piirmäärasid ületavad, 
maksustatakse piirmäära ületav osa tulumaksuga määras 
on 20/80

 annetus (sh kõne/sms) ühingule, kes ei ole nimekirjas, 
äriühingule – annetajal tekib tulumaksukohustus 
annetuselt määras 20/80 ja annetuse saajal ei teki 
maksukohustust
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Annetajaks on tulumaksusoodustusega 
nimekirja kantud MTÜ, SA ja usuline ühendus

 annetus füüsilisele isikule - annetajal tekib 
tulumaksukohutus annetuselt määras 20/80

 annetus (sh kõne/sms) nimekirja kandmata ühingule, 
äriühingule - annetajal tekib tulumaksukohutus 
annetuselt määras 20/80 

 annetus (sh kõne/sms) nimekirja kantud ühingule -
annetus ei kuulu maksustamisele
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Annetajaks riigi- või kohaliku 
omavalitsusüksuse asutus 

 riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutuse poolt 
tehtud annetusi ei maksustata
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Annetuskastid
 raha tuleb üle lugeda tõendamist võimaldaval viisil 

 raamatupidamises kajastatud ja dokumenteeritud 

 kogu protsess on kirjeldatud sisekorraeeskirjas vms

 raha kasutamisele laienevad tavapärased maksustamise 
reeglid

- palk

- hüved töötajatele

- kingitused/annetused ja vastuvõtukulud 

- põhikirjalise tegevusega mitteseotud seotud kulud ja 
väljamaksed
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NB! Annetuskasti tehtud annetus on anonüümne:

a) füüsiline isik ei saa oma maksustatavast tulust annetust
maha arvata

b) juriidilised isikud ei saa kasutada maksusoodustust, sest
annetamine ei ole dokumentaalselt tõendatud
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Erinevad tulude korjamise viisid
 Tuluõhtud – kontsert, söök (meelelahutus)

ei ole tegemist annetusega, füüsiline isik ei saa oma 
maksustatavast tulust piletiraha/osalustasu maha arvata

 Oksjon – ostetud kaup (ei ole annetus)

 Juriidilise isiku poolt korraldatud loterii – üle antavad 
esemed maksustatakse kingitusena/annetusena (võidufondi 
väärtus kuni 1000 eur) Üle 1000 eur võidufondiga -
maksustamine vastavalt Hasartmänguseadusele

Vajalik mängu korraldamise luba, loterii korraldamisel loteriipiletite müügist 
saadud summa maksustatakse 18% määraga

https://www.emta.ee/et/ariklient/aktsiisid-vara-
hasartmang/hasartmangud-ja-hasartmangumaks 11
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Tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumise 
eelised

 Maksuvabad stipendiumid õppe- ja teadustööks, loome- ja 
sporditegevuseks, kui on täidetud tingimused:

1) stipendiumikonkurss peab olema avalik, st et sellest on 
teavitatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, 
kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või 
valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel

- avalik konkurss

- avalikustatud konkursi tulemused
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2) stipendium vastab mõistele – stipendium on tulevikku 
suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste 
omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või 
teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei 
käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse 
mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija 
omandab õigused teosele

Näide: noorsportlasele makstakse stipendiumi oma 
spordivõimete arendamise soodustamiseks

NB! tasu töö eest on palk 13



3) stipendiumit ei saa maksta maksuvabalt:

seotud isikutele ja viimase 12 kuu jooksul annetusi teinud 
isikule

sh juhatuse liikmele, töötajale, ühingu liikmele

14



 Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud 
ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires 
maksuvabalt

Maksusoodustuse piirmääradeks on:

3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud 
sotsiaalmaksuga väljamaksete summast 

või

10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja 
viimase majandusaasta kasumist
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 Füüsiline isik saab kingitused, annetused maha arvata 
füüsilise isiku maksustatavast tulust

 Vastuvõtukulud 

maksuvabad on külaliste, koostööpartnerite ja/või 
vabatahtlike vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, 
majutamisele, transpordile või meelelahutusele. 
Maksuvabasid vastuvõtukulusid ei deklareeri ühing TSD 
lisas 5
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 Maksuvabad on teisele nimekirjas olevale isikule tehtud 
põhikirjalistel  eesmärkidel  annetused ja kingitused

 Maksuvabalt saab üle anda enda vara heategevusliku 
avalikes huvides tegevuse eesmärkide saavutamiseks

- vara üleandmine peab olema dokumentidega tõendatud 
ning ühing peab suutma põhjendada, kuidas see on seotud 
tema heategevusliku ja avalikes huvides tegutsemisega. 
Vastasel korral loetakse üleantud vara turuhind kingituseks 
ja deklareeritakse TSD lisas 5 koodil 5180
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 Maksuvabad on noorte- ja projektilaagrite ning 
spordivõistluste meened kuni 32 eurot osaleja kohta

 Toimetulekuabi  (rahalisel piirmäär 488,48 eurot kuus-
ületav osa, maksustatav kingitus TSD lisa 5 kood 5180 )

toimetulekuks osutatakse abi olukorras, kus abisaaja 
võimalused endaga toime tulla ei ole piisavad

 Reklaamkingitus (maksuvaba ilma käibemaksuta kuni 10 
€) 

 Vabatahtlikule saab maksta maksuvabalt välislähetuse 
päevaraha

50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige 
rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga 
järgneva päeva kohta
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Kohustused

» TSD deklaratsioon  esitatakse väljamakse tegemise kuule 
järgneva kuu 10. kuupäevaks

» KMD, kui maksustatav käive ületab kalendriaasta 
algusest arvates 40 000 eurot esitatakse  järgneva kuu 
20. kuupäevaks
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Täiendavad kohustused:

 Vorm INF 4 „Saadud kingitused ja annetused“

esitakse kalendriaasta kohta, tähtaeg  1. veebruar

 Vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude 
kasutamise deklaratsioon“

esitakse kalendriaasta kohta, tähtaeg  1. juuli
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 ühing ei või jaga oma vara või tulu ega anda rahaliselt 
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis-
või kontrollorgani liikmele, viimase kaheteistkümne kuu 
jooksul ühingule annetusi teinud isikule või juhtimis- või 
kontrollorgani liikmega seotud isikutele 

 tegutsema avalikes huvides ning heategevuslikult

 ühingu halduskulud vastavad ühingu tegevuse 
iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele
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 makstav töötasu ei ületa samasuguse töö eest 
ettevõtluses harilikult makstavat tasu

 esitama aruande ja deklaratsioone õigusaktides 
ettenähtud tähtajal ning tasuma maksusumma 
tähtaegselt

 teavitama Maksu- ja Tolliametit põhikirjas tehtud 
olulistest muudatusest (ei vasta enam nimekirja 
kandmise tingimustele)

 kinnipidama maksuvabade stipendiumite maksmise 
tingimuste reeglitest
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Kokkuvõte

Enne nimikirja kandmise taotluse täitmist - kas nimekirjas 
olemine oleks ühingule vajalik/kasulik?

Nimekirja kuulumisega kaasnevad täiendavad kohustused

23



Juhendid

 Annetuste maksustamisest

https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-
kasum/kingitused-ja-annetused-ning-vastuvotukulud

 Tulumaksusoodustusega nimekirjas olevale ühingule

https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-
ettevotlus/tulumaksusoodustusega-nimekirjas-olevale-uhingule

 Juhendid

https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-
ettevotlus/mittetulundusuhingule-sihtasutusele/juhendid
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Tänan, kuulamast!

Äriklientide nõustamine

ariklient@emta.ee

telefon 880 0812


