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• 2018 tulumaksusüsteemi põhitõed

• Muudatuste mõju tervikuna ja pensionäridele

• SKA teavitused tulumaksuga seoses



MAKSUVABA TULU REEGLID 2018
Alla 14 400 aastatulu või 1199 kuise tuluga, on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu (500 eurot 
kuus)

Kui väljamakse on vahemikus 1200-2099,99 eurot arvutatakse maksuvaba tulu igakuiselt valemi järgi 
500–(500/900)*(kuutulu summa – 1200) 
Aasta maksuvaba tulu kohta kehtiv valem: 6000 – (6000/10800) * (aastatulu
summa – 14400)
https://tulumaks.ee/

Kui tulu on üle 25 200 aastas s.t 2100 euro kuus, maksuvaba tulu ette nähtud ei ole

https://tulumaks.ee/


KUIDAS TULU VAADATAKSE 

Alates 01.01.2018 vaadatakse tulusid kogutuluna s.t kõik tulumaksuga 
maksustatavad tulud liidetakse kokku ja selliselt saame me isiku kogutulu 
vaate brutona.

Inimene peab ise väga hästi teadma enda tulumaksuga maksustatavat kogutulu 
kalendriaasta lõikes ja lähtuvalt sellest oskama ettenähtud tulumaksuvabastust 
rakendada.

Tulumaksuvabasid tulusid arvesse ei võeta (nt eluaseme müük, isikliku auto 
müük, maksuvaba (lapse)toetus, maksuvaba stipendium, lähetuse päevaraha 
maksuvaba piirmäära ulatuses, isikliku sõiduauto hüvitis jne).

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018


ANDMETE KONTROLLIMINE

• Oma kogutulu ja kasutatud maksuvabastuste kohta lisainfot saate 
vaadata Maksu- ja Tolliameti iseteenindusest.

• Selleks sisenege e-maksuameti/e-tolli alajaotusesse „Töötamine ja 
väljamaksed" → „Minu sissetulekud“→“2018“

https://www.emta.ee/et/emta_login/nojs


MAKSUVABA TULU AVALDUS

Maksuvaba tulu avaldus pole enam ühekordne, isik võib iga 
kuu summat muuta

• isik võib ette näha väiksema summa kui seadusjärgne 
maksimum – asutus arvestab selle summaga

• isiku antud summa võib osutuda suuremaks kui 
seadusjärgne maksimum – asutus ei saa arvestada 
rohkem kui seadusjärgne maksimum

• Kõrge sissetuleku saaja jaoks on oluline avaldusele 0 
märkida või see tagasi võtta, muidu võib asutusel aasta 
jooksul tekkida maksuvaba tulu rakendamise kohustus 
– inimesel aga järgmisel aastal maksukohustus



MAKSUVABA TULU AVALDUSE ESITAMINE

Eesti.ee
e-post
post
klienditeenindus



Tulumaksusüsteemi muudatuse mõju
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Alla 500
70%

500 -1 199
21%

1 200 - 2 100 €
6%

Üle 2 100 €
3%

Pensionisaajate jagunemine sissetuleku* järgi

Sissetulek= 2018. aasta juulikuu pension + sotsiaalmaksuga maksustatud tulu



285 757;  
80%

70 828; 
20%

Tööga hõivatud pensionisaajate osakaal

Ei tööta

Töötab





2018. aasta teavitustegevused
Sihtgrupid:
1. Pensionärid, kes ei kasutanud aastatel 2015/2016 

pensionilt maksuvabastust ja kes ei ole esitanud 
tuludeklaratsiooni – koos MTAga,  ühekordne

2. Pensionärid, kes lõpetavad töötamise ja kes ei 
kasuta tulumaksuvabastust pensionilt 
maksimaalses lubatud määras – igakuine

3. Pensionärid, kellele viime pensioni koju - igakuine



PEAMISED SÕNUMID

• Hoia pilku peal oma jooksvatel tuludel

• Kui on näha, et oled kasutanud liiga suures 
ulatuses tulumaksuvabastust, muuda see ära

• Hoia oma e-maili aadress riigi portaalis 
eesti.ee, SKA-s ja MTA-s värskena



Alati võtke meiega 
ühendust, 
leiame koos lahendused!
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