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Olulised maksumuudatused omaniku jaoks

► Äriühingu tulumaksu „piits“ ja 

„präänik“

► Inimeste maksukoormuse 

ümberjagamine

► „Pahede“ maksustamine –

sõiduautod, kütus, alkohol

► Maksusoodustused „headele“ 

– sportlikud töötajad, töötajad 

ääremaalt, tööandja optsioonid



Regulaarsed dividendid

► madalam tulumaks dividendile, mis ei ületa viimase 3 kalendriaasta 

keskmist Eestis maksustatud dividendi (jaotatud kasum)

► ülejäänud osale tulumaks 20% (ehk 20/80)

► arvestusse ei lähe maksuvaba dividend (nt dividend tütarühingult)

Dividendid 

makstud

Madalam äriühingu tulumaks (14%)

2017 Mõju puudub

2018 1/3 dividendisummast aastal 2019

2018 - 2019 1/3 dividendisummast aastal 2020

2018 - 2020 3 a keskmine dividendsumma aastal 2021



Laenude deklareerimine ja maksustamine (2018)

► Maksumaksjal on maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise 

võime ja kavatsuse tõendamise kohustus, kui laen on antud

► emaettevõtjale ning sama emaettevõtja teisele tütarettevõtjale (va. 

laenuandja enda tütarettevõtjale) ja

► laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud

► Äriühingul on tõendite esitamiseks vähemalt 30-päeva

► Kontsernis antud laenude ja nende tagastamise ja laekunud intresside 

kohta kvartaalne maksudeklaratsioon (20.04.2018)

► Laenude deklareerimise kohustus ja ümberpöördatud 

tõendamiskohustus on alates 1.07.2017 antud laenu suhtes 



Kellele antud laen deklareerida?

Välisriigi sõsarettevõte

Eesti või välismaa 

emaettevõte

Eesti ÄÜEesti ja välisriigi 

sõsarettevõte Eesti sõsarettevõte

Eesti ja välisriigi 

tütarühingud
Eesti ja välisriigi 

tütarühingud

Eesti või välismaa ÄÜ

Eesti või välisriigi 

füüsiline isik

Eesti ja välisriigi 

tütarühingud

Emaettevõtja – asub kontserni struktuuris laenu andvast tütarettevõtjast ülalpool, 

samuti MTÜ ja SA (kui laenu andvas ühingus häälteenamus või valitsev mõju)



Tööautode maksustamise muudatused 2018

► Kaotati sõiduauto erisoodustuse läbisõidupõhine maksustamine

► Tööandjal on sõiduauto osas 2 valikut:

► auto on ainult töösõitudeks (pole maksustamist)

► autoga võimaldatakse teha erasõite – kuupõhine sõiduauto 

mootorivõimsusest sõltuv maksustamine:

Erisoodustuse hind 

(kalendrikuus)

Tulumaks ja 

sotsiaalmaks kokku

Sõiduauto 1,96 eur/kW 1,30 eur/kW

Üle 5 a vanune 

sõiduauto

1,47 eur/kW 0,97 eur/kW



Tööautode käibemaksumuudatused 2018

► Kuni 3500 kg täismassiga veoauto (N1/N1G) ning takso ja õppeauto:

► sisendkäibemaksu mahaarvamine 100%, kuid omatarbelt 

käibemaks 0,39 eur kW kuus

► lubatud erisoodustuse kW või turuhinna põhine maksustamine

► Sõiduauto 100% ettevõtluse jaoks ja sisendkäibemaks 100% maha 

arvatud:

► 2 aasta jooksul erasõitudeks kasutamisel 

► 50% ostu käibemaksust tagastada koos maksuintressiga

► Sõiduauto võetakse osaliselt erakasutusse (sõltumata ostmise ajast) 

► kulude sisendkäibemaksule 50% mahaarvamise piirang 1 a jooksul



Mis läks paremaks 1. juulist 2017?

► Tööandja saab maksuvabalt hüvitada (rakenduvad piirangud): 

► töötaja isikliku sõiduauto parkimiskulud

► töötajate transport tööle bussiga (vähemalt 8-kohalise sõidukiga)

► töötajate transport tööle – elukoht vähemalt 50 km kaugusel

► töötajate majutus – elukoht vähemalt 50 km kaugusel

► Tööandja osalusoptsiooni maksustamise erandid (proportsionaalselt) ka 

enne 3-aastase perioodi möödumist

► samas kohustus esitada maksuametile optsioonileping (kui lihtkirjalik)



Tänan!

Ranno Tingas

Ernst & Young Baltic AS

Ranno.Tingas@ee.ey.com

Kontoris: 611 4578
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EY Eestis
Anname oma panuse paremini toimiva maailma loomisse

Eestis aastast 
1993

Enam kui 110 
spetsialisti

Tunnustame 
ettevõtjaid

Asutatud 1849 

Inglismaal

► 250 000+ inimest 

globaalselt

► 728 kontorit 

► enam kui 150 riigis

#1 audiitorbüroo ja 
turuliider Baltikumis

Atraktiivsuselt #4
tööandja maailmas*

#1 professionaalsete 
teenuste tööandja 

Eestis**

Viimaseid konkursi võitjaid

► 2017 – Arno Kütt ja Peep Kuld 

(Clevron/ON24)

► 2015 – Jevgeni Kabanov 

(ZeroTurnaround)

Tähistame 25. aastat 
Baltikumis

Meil on Big4 
audiitorfirmadest kõige 

integreeritum globaalne 
võrgustik

*Universum 2017 uuring   **Instar EBC 2017 uuringu kohaselt


