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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
Valik muudatusi, mis jõustusid 
1.01.2015

Tulumaksumäär, maksuvaba 
miinimum ja töötuskindlustuse 
maksed

Alates 1.01.2015 on füüsilise isiku või mitteresidendi 
tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% ja 
juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva 
tulumaksu määr 20/80. Füüsilise isiku üldine maksuvaba 
tulu suurenes 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot 
aastas). Pensioni täiendava maksuvaba osa suurus 2015. 
aastal on 220 eurot kuus ja koos üldise maksuvaba tuluga 
on pensionäri jaoks maksuvaba kokku 374 eurot kuus. 

Samuti alanesid nii töötaja kui ka tööandja 
töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksemäär 
on 1,6% (senise 2% asemel) ning tööandjal 0,8% (senise 1% 
asemel).

Alampalk

Kuupalga alammäär täistööaja korral on alates 1.01.2015 
390 eurot (lisandus +35 eurot). Miinimumtunnitasu 
suurenes 2,13 eurolt 2,34 euroni.

TSD uued vormid 

1.01.2015 kehtivad tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide 
(TSD) uued vormid. Üheks peamiseks muudatuseks 
on see, et maksumaksja esitab algandmed, mille põhjal 
Maksu- ja Tolliameti (MTA) süsteem arvutab ise välja 
maksukohustuse suuruse. Esmakordselt esitatakse TSD 
uuel vastaval vormil 10. veebruariks 2015. 

Arvestada tuleb sellega, et TSD uue lisa 7 täitmine võib 
osutuda ajamahukaks ja keerukaks, eriti juhul, kui äriühing 
on pika ajalooga või on olnud osaline ühinemisel või 
jagunemisel. Seetõttu soovitame tutvuda aegsasti MTA 
27.11.2014 juhendiga „2015. a jaanuarikuu TSD lisa 7 
esitamisest“
http://www.emta.ee/index.php?id=35843

Laenu andmine töötajale

Kaotatakse ära rahandusministri kohustus kehtestada 
oma määrusega erisoodustuse aluseks olev laenuintressi 
alammäär. Alates 1.01.2015 ei loeta erisoodustuseks 
turutingimustele vastava laenu andmist töötajale 
või töötajaga võrdsustatud isikul. Õiguskindluse 
suurendamiseks sätestatakse lihtsustus, mille kohaselt 
ei käsitleta erisoodustusena sellist laenu, mille 
intressimäär on kõrgem kui 2x Euroopa Keskpanga 
põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane 
intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit. Eesti 
Panga teate kohaselt oli viimane intressimäär enne 1. 
jaanuari 2015 0,05% p.a. 
http://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar

Seega maksukohustust ei teki, kui laenuintresside 
maksmisel võetakse aluseks vähemalt 0,1%-ne intressimäär 
p.a.

http://www.emta.ee/index.php?id=35843
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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. 
©2015 AS PricewaterhouseCoopers. 
Kõik autoriõigused kaitstud. 
“PricewaterhouseCoopers” viitab Eesti 
seaduste alusel asutatud ja tegutsevale 
äriühingule AS PricewaterhouseCoopers 
või kontekstist lähtuvalt teistele 
PricewaterhouseCoopers International 
Limited rahvusvahelise võrgustiku 
liikmetele, kellest igaüks on eraldiseisev ja 
sõltumatu juriidiline isik.

Mitteresidendist juhatuse või 
nõukogu liikme tasu

1.01.2015 kehtib TuMS § 29 lg 2 uues sõnastuses. Antud 
säte määratleb õiguse maksustada Eestis tasu, mida saab 
mitteresident selle eest, et ta täidab residendist juriidilise 
isiku juhatuse või nõukogu liikme ametiülesandeid. Kes 
on tasu maksja – kas residendist juriidiline isik või mõni 
välismaine isik - ei ole maksustamise aspektist enam 
oluline. Sama reegel kehtib ka Eesti püsiva tegevuskoha 
juhtorgani liikme tasu suhtes. 

TuMS § 29 lg 2 püüab laiendada director`s fee 
maksustamise ulatust. Muudatuse eesmärgiks on võidelda 
olukorraga, kus Eesti äriühingu juhatuse või nõukogu 
liikmeks valitud mitteresidendist füüsiline isik otsest 
töötasu Eesti äriühingust ei saa ja tasu maksab hoopis 
välismaine (kontserni) äriühing, kes on mitteresidendi 
tööandjaks, tehes sageli seda Eesti äriühingule osutatud 
juhtimisteenuse eest saadud rahaliste vahendite arvel.

OÜ või AS likvideerimine 
lihtsustatud korras

Alates 1.01.2015 jõustuvad äriseadustiku muudatused, 
mis võimaldavad osaühingul või aktsiaseltsil (ühendatav) 
ühineda ainuosanikust või -aktsionärist füüsilise isikuga. 
Selle tulemusena ühendatav ühing kustutatakse registrist 
ning ühendatava ühingu varad, õigused ja kohustused 
lähevad üle üldise õigusjärgluse korras ühendatava 
ühingu ainuomanikule. Sellisel juhul ei ole vaja läbi viia 
likvideerimismenetlust, seda asendab alternatiivina oluliselt 
kiirem ühinemismenetlus.

Ühinemine on võimalik, kui ühendav füüsiline isik ei 
ole maksejõuetu ja selle kohta peab füüsiline isik andma 
ka kinnituse ühinemise registrisse kandmise avalduses. 
Ühinemise võib registrisse kanda üksnes MTA kirjalikul 
nõusolekul, kusjuures MTA võib nõusolekust keelduda ka 
juhul, kui tal on nõudeid ühendava füüsilise isiku vastu.

Tulumaksukohustus tekib ühinemisel füüsilise isikuga 
ühendataval äriühingul TuMS § 50 lg 22 esimese 
lause alusel. Maksubaasiks on summa, mille võrra 
ühendatava äriühingu omakapital ületab ühendatavasse 
äriühingusse tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. 
Maksukohustuse suuruse arvutamisel lähtutakse 
ühendatava äriühingu lõppbilansis kajastatud 
omakapitali summast. Kui ühendatava äriühingu 
osaluse soetusmaksumus on väiksem kui ühendatavasse 
äriühingusse tehtud sissemaksete kogusumma, siis 
tekib tulumaksukohustus ka ühendava füüsilise isiku 
tasandil. Sellega seoses täiendatakse TuMS § 15 lg-ga 32. 
Lisaks võib ühendaval füüsilisel isikul tekkida täiendav 
tulumaksukohustus, kui äriühingult ülevõetud kohustuste 
täitmise vajadus mingil põhjusel ära langeb, kuid selle 
kohustuse võrra oli ühinemisel maksubaasi vähendatud.


