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Spordi- ja tervisekulud tulevikus
osaliselt maksuvabaks

Sotsiaalmaksuvabastuse
laiendamine

Lisaks plaanitakse sama eelnõuga muuta
sotsiaalmaksuseaduse § 3 p-i 3, et anda tööandjale
võimalus maksta töötajale haiguslehe alusel
Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile
sotsiaalmaksuvaba hüvitist ka teise ja kolmanda
eelnõu, millega vabastatakse töötaja spordi- ja tervisekulud haiguspäeva eest kuni 100 protsenti töötaja keskmisest
400 euro ulatuses aastas tulu- ja sotsiaalmaksust.
palgast.
Kui tööandja teeb praegu selliseid kulusid ilma
seadusest tuleneva kohustuseta, käsitatakse kulusid
Muudatus peaks kava kohaselt jõustuma alates 1.
tulumaksuseaduse § 48 alusel erisoodustusena ja
jaanuarist 2017.
maksustatakse.
Eelnõuga muudetakse tulumaksuseaduse § 48
(erisoodustused), et võimaldada sellel tööandjal,
kes arvestab tulumaksuvaba miinimumi, tulu- ja
sotsiaalmaksu tasumata kanda või hüvitada töötajale
alljärgnevaid kulusid:
1. avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
2. sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega
otseselt seotud kulutused;
3. tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks
tehtavaid kulutused;
4. kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse
kantud või vastavat kutsetunnistust omava
taastusarsti, füsioterepaudi või tegevusterapeudi,
kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi
teenustele.
Kulude maksuvaba piirmäär ühe töötaja kohta on kuni 100
eurot kvartalis ehk 400 eurot aastas. Tööandjatel tekib
kohustus kord aastas esitada maksusoodustuse kasutamise
kohta vastav maksudeklaratsioon.
Muudatus plaanitakse jõustada alates 1. jaanuarist 2018 ja
see kehtiks esialgu 5 aastat.

Registreerimise piirmäära
suurendamine ja
pöördmaksustamise laiendamine
Vabariigi Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikokku
eelnõu, millega tõstetakse käibemaksukohustuslaseks
registreerimise piirmäära 16 000 eurolt 40 000 euroni.
Juhul, kui ettevõtja käive jääb alla 40 000 euro, saab ta ise
valida, kas end käibemaksukohustuslaseks registreerida
või mitte. Muudatus plaanitakse jõustada alates 1.
jaanuarist 2018.
Lisaks laiendatakse siseriiklikku pöördmaksustamist
metallisektoris. Pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade
nimekirja (KMS § 411 lg 2) lisatakse uue punktina teatud
KN koodiga metalltooted, mida peamiselt kasutatakse
ehitusteenuse osutamisel ja masinatööstuses, näiteks
ehitusarmatuur, lehtmetall nii kerades kui lehtedena,
vee ja gaasitorud, nelikanttorud, talad. Muudatus on
kiireloomuline ja see plaanitakse jõustada alates 1.
jaanuarist 2017.
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Elektroonilisi
teenuseid puudutavad
käibemaksumuudatused
Venemaal

vahendajad, kes arveldavad füüsilistest isikutest
klientidega, peavad arvestama ja tasuma Vene
käibemaksu. Käibemaksukohustuse täitmiseks tuleb
registreerida end Vene maksuametis ja esitada interneti
teel käibedeklaratsioone igale kvartalile järgneva kuu 25.
kuupäevaks.

Vene riigiduuma on juunis 2016 heaks kiitnud
maksumuudatused, mis puudutavad välismaa äriühingute
poolt Vene klientidele interneti teel pakutavate
elektrooniliste teenuste maksustamist käibemaksuga.
Venemaal kehtib 18%-line käibemaksumäär.

Teenuse maksustatav väärtus arvestatakse müügihinnast,
mis loetakse sisaldavat Vene käibemaksu. Müügihinnast
arvutatakse 15,25% käibemaksu, mis tuleb välismaa
äriühingul maksta Vene maksuametile hiljemalt igale
kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks, kusjuures
teenuse osutajatel ei ole õigust Vene sisendkäibemaksu
mahaarvamisele kuludelt, mis neil Venemaal seoses oma
teenuste pakkumisega võivad tekkida.

Elektrooniliseks teenuseks loetakse muuhulgas
alljärgnevaid teenuseid:
•
•
•
•
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arvutiprogrammide tarnimine interneti kaudu;
õiguste andmine arvutimängude ja andmebaaside
kasutamiseks;
reklaamiteenuste pakkumine interneti kaudu, sh
reklaamipind;
teenused, mille sisuks on kaupade, teenuste ja vara
ostu- ja müügipakkumised interneti kaudu;
andmete säilitamine ja töötlemine internetis;
veebilehekülgede tarnimine ja majutamine;
domeene puudutavad teenused;
e-raamatute, piltide või muusika müük interneti kaudu;
juurdepääsu andmine interneti otsingumootoritele
muud seaduses loetletud teenused.

Muudatused jõustuvad alates 1. jaanuarist 2017.
Muudatuste kohaselt maksustatakse elektroonilised
teenused ostja asukohas. Välismaa äriühingud, kes
pakuvad Venemaal füüsilistele isikutele eelnimetatud
teenuseid, on kohustatud arvestama ja maksma Vene
käibemaksu, v.a. juhul, kui vastav käibemaksukohustus
on seadusega sätestatud konkreetsele teenuse saajale
(näiteks kui teenuse saajaks on Vene äriühing või FIEna registreeritud füüsiline isik). Ka nende teenuste

