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Õiguslikud alused

Tulumaksuseadus (TuMS) § 11 kehtestab nõuded 
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja 
usuliste ühenduste nimekirja koostamiseks (nimekiri)

Vabariigi Valitsuse 18.12.2014.a määrus nr 53

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, 
sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise
kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide
loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt
kustutamise kord
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Taotlus vorm TMIN

 Vorm TMIN on leitav Maksu- ja Tolliameti (MTA) 
kodulehelt 
http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-
ettevotlus/tulumaksusoodustusega-uhingute-nimekirja-
taotlus

 Taotlusi saab edastada jooksvalt, MTA e-posti aadressile 
emta@emta.ee, postiga aadressile Lõõtsa 8a, Tallinn 
15176 või teenindusbüroosse

 Taotlus kinnitatakse juhatuse liikme poolt, kellel on 
allkirjaõigus

 Taotluses kirjeldada ühingu käesoleva aasta tegevust
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 Mittetulundusühingu liikmete nimekiri ja üldarv v.a 
sotsiaalhoolekande toetamise ühingud, kes märgivad 
liikmete üldarvu

 Liikmetele antud soodustused, abirahad, toetused, 
stipendiumid,  tehtud kingitused  ja annetused või muud 
sarnased väljamaksed eurodes

 Asutajate üldarv ja nimekiri
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Nõuded nimekirja kantavale ühingule

 Ühing tegutseb avalikes huvides, st tegutsemise eesmärgid on
seotud eeskätt ühiskonna üldiste huvidega ja ei tegutseta kitsa
isikute ringi (näiteks liikmete, asutajate jne) huvides ega
erahuvides. Tegutsetakse avatult publikule ja tegevusega on
haaratud võimalikult lai isikute ring. Tegutsetakse ühiskonna
heaks tervikuna või aidates neid, kes ise toime ei tule.
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 Ühing tegutseb heategevuslikult, pakkudes kaupa, teenust või muud hüve 
peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil. 
Üldkättesaadav viis ei tähenda, et ühingu poolt pakutavale kaubale, 
teenusele või muule hüvele peaks olema ligipääs igaühel, vaid enamusel sh 
ka keskmisest madalama sissetulekuga inimesel. Juhend heategevus ja 
avalik huvi https://www.emta.ee/et/registreerimine-
ettevotlus/tulumaksusoodustusega-nimekirjas-olevale-
uhingule/juhendid/heategevusest

 Ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi
asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase 12 kuu
jooksul ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või
kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele (v.a
kogudused, kloostrid või välislepingu alusel tegutsev kiriku institutsioon)
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 Tegevuse lõpetamisel antakse allesjäänud vara põhikirja kohaselt 
üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslik juriidilisele 
isikule või muus lepinguriigis asutatud ühingule, kui on 
tõendatud, et ta vastab TuMS nõutele. Usulisele ühendusele ei 
kohaldata eelolevat nõuet, kes vastab kirikute ja koguduste 
seaduse §-le 27

 Halduskulud vastavad ühingu tegevuse iseloomule ja 
põhikirjalistele eesmärkidele

 On esitatud nõutavad aruanded tähtaegselt

 On täitnud maksukohustused tähtaegselt
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 Ei ole kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise 
organisatsioon, a/ü, poliitiline ühendus (erakond, 
valimisliit, erakonna või kandideeriva isiku heaks või 
vastu kampaaniaid korraldav organisatsioon)

Piisab vaid ühest eelnimetatud asjaolust, et ühingut 
nimekirje mitte kanda

Nimekirja kantav ühing peab jätkuvalt täitma kõiki TuMS §
11 nõudeid
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Nimekirja ei kanta ühingut

 kes ei tegutse kooskõlas põhikirjaga

 kes pole nimekirja kandmise taotluse esitamise ajaks 
tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud selle 
perioodi kohta majandusaasta aruannet (v.a kogudused, 
kloostrid või välislepingu alusel tegutsev kiriku 
institutsioon)

 kelle nimekirja kandmiseks esitatud dokumendid ei ole 
õigusaktides kehtestatud nõuetega kooskõlas

 kes on korduvalt jätnud esitamata aruande või 
deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või 
korras või kes on korduvalt hilinenud maksusumma 
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 kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt 
heategevuslikult avalikes huvides

 kes tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse 
reklaamimise (v.a kui ühing osutab reklaamteenust lepingu 
alusel turuhinnaga) või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase 
tegevuse või ettevõtluse soodustamisega

 kellel on ajatamata maksuvõlg

 keda lõpetatakse või kelle suhtes on algatatud
pankrotimenetlus

 kes tegeleb peamiselt mingi kutseala esindajate või 
ettevõtluse toetamisega või on ametiühing või poliitiline 
ühendus
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Nimekirja kandmine

 Otsus nimekirja kandmise või kandmata jätmise kohta tehakse 
30 päeva jooksul nimekirja kandmise taotluse esitamisest arvates

 Taotluse esitajad kantakse nimekirja vastavalt MTA otsusega 
otsuse tegemisel järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval

 MTA avaldab nimekirja oma veebilehel
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Nimekirjast kustutamine

 Kohustus kustutada

» kui vähemalt 3 korda järjest on jäetud esitamata aruanne või 
deklaratsioon õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või 
vähemalt 3 korda järjest hilinetud maksusumma tasumisega

» kes on esitanud selleks kirjaliku taotluse

» ühing keda lõpetatakse
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Nimekirja kantud MTÜ, SA ja usuline ühendus 
esitab MTA-le

 vorm INF 4 – saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon –
tähtaeg 1.02 (v.a usuline ühendus)

 vorm INF 9 – kingituste ja annetuste ning muude tulude 
kasutamise deklaratsioon – tähtaeg 1.07

 nõutavad aruanded ja deklaratsioonid esitada tähtaegselt
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Vajalik informatsioon

 Info tulumaksusoodustusega nimekirjas olevale ühingule leiab 
Maksu- ja Tolliameti kodulehel 
http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-
ettevotlus/tulumaksusoodustusega-nimekirjas-olevale-uhingule

 Juhend vorm TMIN täitmise ja nimekirja kandmise kohta 
http://www.emta.ee/et/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-
nimekirjas-olevale-uhingule/juhendid/juhend-alates

 Nimekirja kuulumise eelised https://www.emta.ee/et/registreerimine-
ettevotlus/tulumaksusoodustusega-nimekirjas-olevale-uhingule/juhendid

 Deklaratsioonid ja nende täitmine 
https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-
ettevotlus/tulumaksusoodustusega-nimekirjas-olevale-uhingule 14
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Tänan!

Äriklientide nõustamine

ariklient@emta.ee

telefon 880 0812


