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AS PricewaterhouseCoopers 
maksuosakond aitab 
klientidel leida toimivaid 
maksusäästlikke ärilahendusi 
ning ennetada maksuriske.

Parima tulemuse saavutamisele 
aitavad kaasa maksu nõustajate 
erialane spetsialiseerumine, 
pikaajaline kogemus Eesti turul 
ning hea ligipääs rahvusvahelisele 
oskusteabele. Täiendavat 
informatsiooni saab alltoodud 
kontaktandmete kaudu.
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Õigusaktid
Infokiri jaanuar 2016 

Muudetud maksualaste näitajate 
võrdlus 2015 ja 2016 kohta  

Alljärgnevas tabelis on esitatud olulisemad maksualased 
näitajad, mis võrreldes 2015. a muutuvad alates 1.01.2016. 

Tulumaks 2015 

(EUR)

2016 

(EUR)
Residendist füüsilise isiku üldine 

maksuvaba tulu kuus

154 170

Pensioni täiendav maksuvaba osa 

(kuus)

220 225

Tööandja sünnitoetuse maksuvaba 

osa (ühekordne)

770 850

Eluasemelaenu intresside, 
koolituskulude ja annetuste 
mahaarvamise piirmäär 
tuludeklaratsioonis maksumaksja 
kohta

1920 

50% 

tulust

1200

 50% 

tulust

Sotsiaalkindlustusmaksed 2015 2016

Kuupalga alammäär täistööaja 
korral

390 430

Sotsiaalmaksu kuumäär 355 390

Kuumäärale vastav tööandja 

sotsiaalmaksu kohustus (kuus)

117,15 128,70

Kuumäärale vastav FIE 

sotsiaalmaks (kvartalis)

351,45 386,10

Kuumäärale vastav FIE 
sotsiaalmaks (aastas)

1405,80 1544,40

Päevaraha 2015 2016

Välislähetuse päevaraha 
maksuvaba piirmäär (esimesed 15 
p, kuid kõige rohkem 15 p kohta 
kuus, ja 32 EUR iga järgneva p 
kohta)

kuni 32 kuni 50

Raamatupidamise seaduse 
ja audiitortegevuse seaduse 
muudatused vastu võetud

Riigikogu muutis 10.12.2015 raamatupidamise  
seadust ja ka muid seadusi (65 SE III).  Muuhulgas 
lihtsustatakse mikro- ja väikeettevõtjate majandusaasta 
aruande koostamise ja avaldamise nõudeid. Uusi 
nõudeid kohaldatakse nendele aruannetele, mille osas 
aruandeperiood algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem. 
Eelnõu menetlemise käigus tehti algsesse valitsuse 
eelnõusse veel muudatusi.

Mikroettevõtjad peavad edaspidi koostama vaid kaks 
põhiaruannet: lühikese bilansi seaduses nimetatud 
kohustuslike ridadega ja maksimaalselt 3 lisaga ning 
kasumiaruande. Ei nõuta rahavoogude aruande ning 
omakapitali muutuste aruande koostamist.
 
Mikroettevõtjaks on osaühing, kelle näitajad vastavad 
aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele 
tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised 
ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka 
juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 
000 eurot. Algselt oli müügitulu tingimuse asemel piirang, 
et mikroettevõtja ei saa olla käibemaksukohustuslane, kuid 
seda piirangut otsustati mitte rakendada. Ajakirjanduses 
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avaldatud hinnangute põhjal võib olla mikroettevõtjaks 
loetavaid osaühinguid ca 35 000 (ca 29% äriühingute 
koguarvust).

Väikeettevõtjad peavad koostama bilansi, kasumiaruande 
ning maksimaalselt 9 lisa. Lisade täitmine on kohustuslik 
vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on 
olulised. Jätkuvalt on väikeettevõtjad kohustatud koostama 
ja avalikustama tegevusaruande. Ei nõuta rahavoogude 
aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist. 

Väikeettevõtjaks loetakse Eestis registreeritud äriühingut, 
mis ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib 
aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi 
tingimusi: varad kokku 4 mln eurot, müügitulu 8 mln eurot 
ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Ajakirjanduses avaldatud hinnangute põhjal võib olla 
väikeettevõtjaks loetavaid äriühinguid ca 84 000 (ca 70% 
äriühingute koguarvust).

Audiitortegevuse seadusse tehtud muudatuste osas on 
oluline märkida, et aruandeperioodide, mis algavad 2016. 
aasta 1. jaanuaril või hiljem, kohta koostatavate aruannete 
auditeerimisel (nii audit kui ülevaatus) kehtivad uued 
piirmäärad.

Tähelepanu: käesolev “Maksuteade” sisaldab 
ainult üldistatud tasemel lühikokkuvõtet 
muudatustest õigusaktides ning seda ei 
saa kasutada nõuandena konkreetses 
olukorras käitumiseks. Igasugune nõuanne 
peab lähtuma maksumaksja konkreetsest 
faktilisest olukorrast ja õigusakti 
täistekstist. AS PricewaterhouseCoopers ei 
vastuta ühegi tagajärje eest,mis tekib seoses 
käesoleva informatsiooni kasutamisega. 
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