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Maksumuudatuste kobareelnõu

Riigikogu on võtnud menetlusse eelnõu 41 SE, millega 
valitsuskoalitsioon  kavandab muuta maksuseadusi. 
Eelnõu on jõudmas teisele lugemisele. Alljärgnevalt teeme 
olulisematest muudatustest kokkuvõtva ülevaate. 

Sotsiaalmaksumäära 
langetamine

Eelnõu näeb ette sotsiaalmaksumäära langetamise kokku 
1% võrra – alates 2017. aastast oleks maksumäär 32,5% ja 
2018. aastast 32%. Vähendamine puudutab sotsiaalmaksu 
ravikindlustuse osa. Muudatuse tulemusena väheneks pisut 
ettevõtete maksukoormus, mille arvel loodetakse kasvavat 
ka töötajate netosissetulek. 

Tulumaksuseaduse numbrilised 
muudatused

Kõige olulisem muudatus on üldise maksuvaba tulu määra 
tõstmine. Praegust määra, mis on 154 EUR kuus, tõstetakse 
järk-järgult - 4 aasta jooksul 205 euroni aastaks 2019. 
Järgmisel aastal oleks see 170 eurot. 

Pensioni maksuvaba osa tõuseb 2016. aastal 220 eurolt 
225 eurole kuus (+60 aastas), et tagada keskmise pensioni 
tulumaksuvabastus. Kui pensionäril muid sissetulekuid ei 
ole, siis jääb tema pension maksuvabaks 395 euro ulatuses 
(170+225). 

Seoses kavaga suurendada lastetoetusi seotakse laste 
ülalpidamise eest saadav täiendav maksuvaba tulu lahti 
üldise maksuvaba tulu määrast ning fikseeritakse praegusel 

tasemel (154 eurot kuus).

Füüsilise isiku maksustatavast tulust lubatud kolme 
liiki mahaarvamiste kogusumma väheneb 1920 eurolt 
1200 eurole. Muudatus puudutab alates 2016. aastast 
makstavate eluasemelaenu intresside, koolituskulude ning 
heategevuslike kingituste ja annetuste tulust mahaarvamise 
õigust. Selle muudatuse mõju avaldub seega esmakordselt 
2017. aastal toimuvatele maksutagastustele.  Seejuures 
loobutakse kingituste ja annetuste mahaarvamise suhtes 
praegu kehtivast eraldiseisvast 5%-st piirmäärast, 
seega kingitused ja annetused on käsitletavad edaspidi 
samalaadselt muude mahaarvamistega.

Piiratakse koolituskulude ulatust

Alates 2016. aastast ei käsitleta enam mahaarvatavate 
koolituskuludena autokooli, samuti täiskasvanute 
huvikoolituse kulusid. Taseme- ja täienduskoolitustega 
seotud kulud ja kuni 18-aastaste noorte huviharidusega 
seotud kulude struktuuris ei toimu muudatusi ja need 
jäävad mahaarvatavaks.

Välislähetuse piirmäär tõuseb

Suurendatakse välislähetuse päevaraha maksuvaba 
piirmäära 32 eurolt 50 euroni, kui lähetuspäevi on vähem 
kui 15 päeva kuus. Pikemate lähetuste puhul jääb siiski alles 
senine piirmäär, mis on kehtinud kokku 21 aastat. Näide: 
töötaja on välislähetuses 7. maist 27. maini: 50-eurone 
piirmäär kehtib esimese 15 päeva kohta ning seejärel 
rakendub 32-eurone piirmäär.
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Vähendatakse eluruumi üüritulu 
maksukoormust 

Eelnõu kohaselt lubatakse eluruumi üürilepingu alusel 
saadud tulust tuludeklaratsioonis maha arvata üürimisega 
seotud kulude katteks 20% ilma kuludokumente esitamata. 
See teeb üüritulu efektiivseks tulumaksumääraks 16%. 
Üüritulu korrastamise lisameetmena nähakse ette 
kohustusliku kinnituse andmine tuludeklaratsiooni 
lisatavas lahtris üüritulu puudumise kohta, et „isik ei saaks 
üüritulu passiivselt maha vaikida“. 

Majutusteenuse 
käibemaksumäära tõus, +5% 
juurde

Käibemaksuseaduse muudatustega kavandatakse tõsta 
majutusteenusele kohaldatavat käibemaksu määra 9%-lt 
14%-le alates 1.01.2017 (algselt plaaniti 20% ja kohe 2016. 
aastast alates!). Maksumäära tõstmine suurendaks kava 
kohaselt käibemaksu laekumist 2017. aastal umbes 10,2 
miljonit eurot.

Aktsiise puudutavad muudatused

Tõstetakse alkoholi- ja tubakaaktsiisi määrasid. 

Eelnõuga asendatakse 2016. aastaks planeeritud 10%-line 
aktsiisimäära tõus alkoholile 15%-lise tõusuga 1. veebruarist 
2016 (+10% aastatel 2017, 2018). Tubakaaktsiisi tõstetakse 
lisaks varem kehtestatud viiele protsendile veel kolm 
protsenti aastatel 2016–2018 (kokku +8%), samas 2016. 
aasta tõus jõustub 1.06.2016 ehk pool aastat hiljem, kui 
kehtiv seadus seda ette nägi. Samuti tõuseb alkoholi- ja 
tubakaaktsiis 2019. ja 2020. aastal 10%, v.a veiniaktsiis, 
mis tõuseb 20%. Kääritatud joogi aktsiisimäära tõstetakse 

samuti 20%, et see oleks ühesugune veini aktsiisimääraga.

Bensiini aktsiisimäära tõstetakse 10% kolmel järgneval 
aastal (2016-2018). 1.01.2016 tõstetakse diislikütuse 
aktsiisimäära 14% ning 10% aastatel 2017–2018. 

Tõusevad ka kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli, 
eriotstarbelise diislikütuse ja soojuse tootmise eesmärgil 
kasutatavate tahkete kütuste aktsiisimäärad.  ‘

Aktsiisi maksmise tähtpäev lükatakse edasi kalendrikuu 15. 
päevalt 20. päevale. 
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