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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 
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Maksunduslikud 
näitajad

 Maksunduslikud näitajad 2021 2020

Käibemaks
Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuslik piirmäär (kalendriaasta algusest) EUR 40 000 40 000

Piiriüleste digiteenuste piirmäär* EUR 10 000 10 000

Tulumaks
Füüsilise isiku või mitteresidendi maksustatavalt tulult tasutava või kinnipeetava 
tulumaksu üldine määr

% 20 20

Krediidiasutuse poolt kvartali kasumilt makstava avansilise tulumaksu määr % 14 14

Regulaarselt makstava dividendi tulumaksu soodusmäär** 14/86 14/86

Füüsilise isiku poolt residendist äriühingult saadud dividendilt kinnipeetava tulumaksu määr, kui 
regulaarselt makstavale dividendile rakendati soodusmäära

% 7 7

Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstav 
litsentsitasu)

% 10 10

Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele (dividend, kingitus, jne) lisanduva tulumaksu 
määr

20/80 20/80

Residendist füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu kalendrikuus EUR 500 …. 

Vastavalt valemile: 
500 - 500 / 900  × 

(väljamakse – 1200)

500 …. 0

Vastavalt valemile: 
500 - 500 / 900 × 

(väljamakse – 1200)

Residendist füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu kalendriaastas EUR 6000 …. 0
6000, kui aastatulu on kuni 

14 400
Vastavalt valemile, kui tulu 
suurem kui 14 400 EUR: 

6000 - 6000 /10 800 × (tulu 
summa – 14 400)

0, kui aastatulu suurem kui 
25 200

6000 …. 0
6000, kui aastatulu on kuni 

14 400
Vastavalt valemile, kui tulu 
suurem kui 14 400 EUR: 

6000 - 6000 /10 800 × (tulu 
summa – 14 400)

0, kui aastatulu suurem kui 
25 200

Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) EUR 0 0

Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) EUR 0 0

Alljärgnevalt esitame tabeli kujul valiku tähtsamatest maksunduslikest näitajatest võrdlusena 2020. a ja 2021. a kohta. 
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Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest ja kolmandast lapsest (aastas)*** EUR 1848  (teine)
3048  (kolmas ja järgnev)

1848  (teine)
3048  (kolmas ja järgnev)

Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas), teatud tingimustel EUR 2160 2160

Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) EUR 2500 2500

Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär 
tuludeklaratsioonis

1200 
sh 300 EUR eluaseme-

laenu intressidele
50% tulust

1200 
sh 300 EUR  eluaseme laenu 

intressidele
50% tulust

III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis EUR
%

6000 
15% tulust

6000 
15% tulust

FIE täiendav maksuvaba osa omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulule EUR 5000 2877

FIE täiendav maksuvaba osa metsamaterjali ja raieõiguse müügitulust ja Natura 2000 
erametsamaa toetusest

EUR 5000 5000

Sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksu määr % 33 33

Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär EUR 584 540

Kuumäära alusel leitav minimaalne tööandja sotsiaalmaks (kuus) EUR 192,72 178,20  

Kuumäära alusel leitav FIE avansiline sotsiaalmaks (kvartalis) EUR 578,16 534,60 

Kuumäära alusel leitav FIE min sotsiaalmaks (aastas) EUR 2312,64 2138,4

Sotsiaalmaksu max kohustus FIE-l (aastas) EUR 23 126,40 21 384

Sundkindlustusmaksed
Tööandja töötuskindlustusmakse määr % 0,8 0,8

Töötaja töötuskindlustusmakse (kinnipeetav) määr % 1,6 1,6

Kohustusliku kogumispensioni makse % 2 2

Kohustusliku kogumispensioni makse määr sissemaksete ajutise peatamise 
puhul, kui oli esitatud avaldus

% 0 (kuni 31.08.2021)****

Palk
Töötasu (kuu) alammäär täistööaja korral EUR 584 584

Tunnitasu alammäär EUR 3,48 3,48



4 │ PwC Maksuteade │ jaanuar 2021

Maksunduslikud 
näitajad

Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) EUR 50 50 

FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) EUR 50 (kuludokumendi alusel) 50 (kuludokumendi alusel)

Isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude kohta arvestuse pidamisega) 0,30 EUR/km, kuid mitte 
rohkem kui 335 EUR kuus

0,30 EUR/km, kuid mitte 
rohkem kui 335 kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude kohta arvestuse pidamisega) 1,96 EUR/kW kuus,
Üle 5 a 1,47 EUR/kW kuus

1,96 EUR/kW kuus,
Üle 5 a 1,47 EUR/kW kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude kohta arvestust pidamata) 1,96 EUR/kW kuus,
Üle 5 a 1,47 EUR/kW kuus

1,96 EUR/kW kuus,
Üle 5 a 1,47 EUR/kW kuus

Tulu- ja sotsiaalmaks kokku erisoodustuselt kuus (ilma sõitude kohta arvestust pidamata) 1,3 EUR/kW kuus või (üle 
5 a auto) 0,98 EUR/kW 

kuus

1,3 EUR/kW kuus või (üle 
5 a auto) 0,98 EUR/kW 

kuus

Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) % 0 0

Ühistranspordi pileti (sõit elu- ja töökoha vahel) hüvitamine töötajale erisoodustuse 
maksudeta

Jah, tingimusteta Jah, tingimusteta

Maksuintress
Maksuintressi määr % 0,03 päevas 0,06 /0 /0,03 päevas*****

* Digiteenuseks on piiriüleselt osutatavad elektroonilised teenused ja elektroonilise side teenused ja kuni piirmäära ületamiseni on võimalik rakendada Eesti 20%-list 
käibemaksumäära, ületamisel kuulub kohaldamisele selle liikmesriigi käibemaksumäär, kus elab lõpptarbija. Selleks, et vältida kohustust registreerida igas lõpptarbija 
asukohariigis, on võimalik rakendada erikorda ja selleks on vaja esitada e-maksuametis MOSS avaldus.

**TMS § 501 alusel eelmise 3 kalendriaasta keskmise maksustatud jaotatud kasumi arvutamisel loetakse esimeseks arvesse võetavaks aastaks aasta 2018. 14% mää-
ra rakendatakse:

1) 2019. a ühele kolmandikule 2018. a jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;
2) 2020. a ühele kolmandikule 2018. ja 2019. a jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;
3) 2021. a eelneval 3 kalendriaastal (2018, 2019, 2020) jaotatud kasumi, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu, alusel arvutatud keskmise kasumi 
ulatuses.

***Alates 1.01.2020 (2020. a tuludeklaratsiooni alusel, mis esitatakse 30.04.2021) on täiendav maksuvaba tulu lapsevanemale 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot 
alates kolmandast lapsest.

****Alates 01.09.2021 lõpeb pensionikindlustuse 2% kinnipidamine töötajate puhul, kes esitavad 2021. a jaanuarist kuni märtsini II sambast lahkumise avalduse.

***** Valitsuse 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorra tõttu ei arvestatud intresse alates 1.03.2020 kuni eriolukorra lõppemiseni (17.05.2020 k.a.). 18.05.2020 kuni 
31.12.2021 tuleb maksuvõlalt arvestada ja tasuda intressi 0,03% päevas.

Tähelepanu: käesolev „Maksuteade“ 
sisaldab ainult üldistatud tasemel lühi-
kokkuvõtet muudatustest õigusaktides 
ning seda ei saa kasutada nõuandena 
konkreetses olukorras käitumiseks. 
Igasugune nõuanne peab lähtuma 
maksumaksja konkreetsest faktilisest 
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ühegi tagajärje eest,mis tekib seoses 
käesoleva informatsiooni kasutamisega. 
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