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 Miinimumpalk 278,02 EUR kuus. 

 Sotsiaalmaksu miinimumkohustus 91,75 EUR kuus,  

    275,25 EUR kvartalis ja 1 101,00 EUR aastas. 

 Tulumaksuvaba tulu aastas 1 728 EUR, kuus 144 EUR. 

 Täiendav tulumaksuvaba tulu pensionäridele aastas kuni 

    2 3904 EUR. 

 Täiendav tulumaksuvaba tulu tööõnnetuse- ja kutsehaiguse 

    korral 768 EUR aastas. 

 A-vormi maharvamiste piir 3 196 EUR. 

Olulised numbrid eurodes Olavi Kärsna   



 E-vormi mahaarvamine põllumajanduse ja metsa müügi eest 

     2 877 EUR. 

 Tulumaksu avansilise makse tasumise kohustuse piir 64 EUR 

 Sõiduauto erisoodustuse hind 256 EUR 

    arvestuse korral kilomeetri hind 0,20 EUR ja 0,30 EUR 

 Maksuvaba hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest 

     > arvestusega 0,30 EUR/km, max 256 EUR/kuus 

     > arvestuseta  64 EUR/kuus 

 Käibemaksukohustuse tekkimine 16 000 EUR käivet 

 Tulu- ja käibemkasuvaba tasuta kaup ja teenus reklaami 

    eesmärgil 10 EUR ilma käibemaksuta   

Olulised numbrid eurodes Olavi Kärsna   



 Osaühingu vähim osakapital 2 500 EUR. 

 Aktsiaseltsi vähim aktsiakapital 25 000 EUR. 

 Osa väikseim nimiväärtus on üks euro, suurem nimiväärtus 

    ühe euro täiskordne. 

 Aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti, suurem nimiväärtus 

   10 sendi täiskordne. 

 Äriregistris registreerimise riigilõivud     

       > FIE, TÜ ja UÜ                                  12,78 EUR    

       > OÜ, AS ja TulÜ tavamenetluses   140,60 EUR,  

       > kiirmenetluses                               185,34 EUR. 

Olulised numbrid eurodes Olavi Kärsna   



 Äriregistri andmete muutmine  

    >  FIE, TÜ ja UÜ        3,83 EUR. 

    >  OÜ, AS ja TulÜ   17,89 EUR. 

 Majandustegevuse registris registreerimise riigilõiv  

    19,17 EUR 

 Notaritasud 

   > FIE-l (allkirja tõestamine) 12,75 EUR + käibemaks. 

   > Kandeavalduse projekt 18,20 EUR + käibemaks. 

   > Äriühingu asutamislepingu tõestamine, 2 500 EUR 

      osakapitali puhul 21 EUR + käibemaks. 

Olulised numbrid eurodes Olavi Kärsna   



 Juriidilisele isikule äripatnerite maksuvaba toitlustamine 

    jms 32 EUR kuus pluss 2% 

 Maksuvaba majutuskulu  

    > riigisisesel lähetusel   77 EUR 

    > välislähetusel             128 EUR 

 Maksuvaba päevaraha välislähetusel 32 EUR 

 Maamaksu kahes osas tasumise piir 64 EUR 

 Siduva eelotsuse taotluse läbivaatamine maksuametis 

    > juriidilised isikud  766,93 EUR 

    > füüsilised isikud  191,73 EUR 

 

Olulised numbrid eurodes Olavi Kärsna   



Majandusaasta aruande auditi kohustus 

 Aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületab alljärgnevaid 

tingimusi: 

1) müügitulu või tulu 2 000 000 eurot; 

2) varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000 000 eurot; 

3) keskmine töötajate arv 30 inimest. 

 Aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid 

tingimusi: 

1) müügitulu või tulu 6 000 000 eurot; 

2) varad bilansipäeva seisuga kokku 3 000 000 eurot; 

3) keskmine töötajate arv 90 inimest. 

 

Olulised numbrid eurodes Olavi Kärsna   



Majandusaasta aurande ülevaatuse kohustus 

 Aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületab alljärgnevaid 

tingimusi: 

1) müügitulu või tulu 1 000 000 eurot; 

2) varad bilansipäeva seisuga kokku 500 000 eurot; 

3) keskmine töötajate arv 15 inimest. 

 Aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid 

tingimusi: 

1) müügitulu või tulu 3 000 000 eurot; 

2) varad bilansipäeva seisuga kokku 1 500 000 eurot; 

3) keskmine töötajate arv 45 inimest. 

 

Olulised numbrid eurodes Olavi Kärsna   



 Eestis liigub ettevõtlusvormide kohta palju valeteavet. 

 Ettevõtluse õpetamine kõigil tasemetel jätab tähelepanuta 
selle seadustega reguleeritud poole, va äriühingu asutamise 
protseduurid ja töötajate palkamine. 

 Arenenud maailmas on äriplaan muutunud asjaks iseeneses. 
Eestis koostatud äriplaanid on enamasti ühe jalaga ja neis 
puudub Plaan-B osa. 

 Ettevõtluse eesmärk on ennekõike iseendale ja oma perele 
äraelamiseks raha teenimine. Ettevõtluses teenitud raha 
minekul inimeste isiklikku tarbimisse tuleb mingil hetkel 
maksta makse. 

Olavi Kärsna 

FIE vs äriühing 



 Pisiettevõtlus, eriti Fiendus, on Eestis muudetud 
emotsionaalselt ebameeldivaks. 

 Sissetulekud erinevad maakonniti 40% ja valdade kaupa 50%. 

 Sissetulekute suure erinevuse tõttu on Tallinnas 
kokkulepitud miinimumpalk teiste piirkondade jaoks tegelikult 
hoopis suurem number. 

 Otsused tehakse ja hinnangud antakse Tallinnas. 

 Maksuamet ei kontrolli praktiliselt väikesi koju registreeritud 
äriühinguid. 

Olavi Kärsna 

FIE vs äriühing 



FIE vs äriühing 
Olavi Kärsna 



Kui tahate vähe makse maksta,  

pidage meeles et 

sotsiaalmaksu eest saab 
 

➢   Ravikindlustuse 

 

➢   Haigushüvitise 

 

➢   Pensionistaaži 

 

➢   Pensionikindlustuse I samba suuruse 

 

➢   Pensionikindlustuse II samba suuruse 

 

➢   Vanemahüvitise suuruse 

Olavi Kärsna 



Sotsiaalmaks 

 Maks arvutatakse ettevõtluse maksustatavalt tulult või töötasu 
brutosummalt. 
 

 Makstavale summale on seadusega kehtestatud 
miinimummäär: mitte vähem kui sotsiaalmaksuseadusega 
kehtestatud minimaalmäära maks: 

➢      91,75 EUR kuus, 

➢ 1 101,00 EUR aastas 
 

 FIE maksab miinimummaksu avansiliselt kvartalite kaupa:  

    275,25 EUR kvartalis. 

 Sotsmaksu maksmatajätmisel ei juhtu FIE ravikindlustusega 

midagi, juhatuse liikmega on lood seagased. 

Olavi Kärsna 



FIE tulumaksu avansilise  

makse arvutamine 
Olavi Kärsna 

 Tulmaksu avansiliste maksete suuruse vähendamiseks tuleb 

esitada maksukeskuse juhatajale põhjendatud taotlus. 

 Põhjendus: see aasta ei lähe mingil põhjusel sama hästi tkui 

eelmine. 



 Kui osanik/aktsionär võtab äriühingust suvalisel aja ja suvalisel 

hulgal raha, on praktiliselt alati tegemist kasumi väljavõtmisega 

➢ vaatamata sellele, et rikuti kõiki äriseadustikus ettekirjutatud 

kasumieraldise väljamaksmise reegleid (3-3-1-90-07); 

➢ vaatamata sellele, et pärast aasta lõppu kokku pandud 

kasumiaruanne kasumit ei näidanud (3-3-1-56-05). 

 Teoreetiliselt on siiski ka omaniku poolt väljavõetud raha 

tunnistada sotsmaksuga maksustavaks tuluks (3-3-1-90-07). 

 Ei maksa dividendi välja võtta igas kuus (3-3-1-90-07). 

Sotsiaalmaks dividendidelt 
Olavi Kärsna 



 Töiselt tulult peab keegi alati maksma sotsiaalmaksu ja selle 

miinimumnõue on kõigile sama. 

 FIE teeb aasta sees avansilisi makseid ja järgmise aasta 1. 

oktoobriks juurdemakse. Esimesel tegutsemisaastal FIE 

tulumaksu avansilisi makseid ei tee. 

 Ravikindlustuse saamiseks peab äriühingu läbi tegutsedes 

kohe algusest peale igas kuus ära maksma miinimumpalga tulu- 

ja sotsiaalmaksu. 

 Äriühingu omanikel on töist tulu (siiani olnud) võimalik välja 

võtta ka dividendina. Dividendi tulumaks makstakse ära kohe 

koos juhatuse liikme tasu/palga maksudega. 

Olavi Kärsna 

FIE vs äriühing 



 FIE saab kogu oma raha vabalt igaks otstarbeks kasutada, 
peaasi et maksud on makstud. 

 Äriühingu omanik võib äriühingust igal ajal raha vabalt välja 
võtta ja seda maksustatakse nagu dividendi. Dividendid 
maksustatakse ainult 26,6% tulumaksuga. 

 Äriühingu raha isiklikuks tarbeks kasutamiseks tuleb see 
äriühingu kontolt omaniku kontole kanda. Äriühingu arvelt 
tehtud isiklik kulutus tuleb ühingule tagasi maksta. 

 Maksuametil on õigus nõuda äriühingu kassas oleva sularaha 
ettenäitamist. Kassa jääk on näha majandusaasta aruandest. 

 Äriühingutele on ette kirjutatud osanike pädevus, koosolekud, 
nõuded juhatuse liikmete tegevusele. Nende täitmine/täitmata 
jätmine muutuvad probleemiks pankroti korral. 

Olavi Kärsna 

FIE vs äriühing 



 FIE-na alustamine on lihtsam ja odavam ning tegutsemine on 

vähem reguleeritud eelkõige sellepärast, et isik on üks ja 

seesama: ettevõte kuulub temale endale. 

 FIE saab ettevõtluse peatada. Peatamise ajal ei pea maksma 

avansilisi makseid. Äriühingu tegevust pole vaja peatada. 

 FIE-l kuulub ühisvara hulka ka ettevõtluse kuludesse kantud 

vara, äriühingu vara ei ole omanike vara ja ühisvaras on ainult 

osad/aktsiad. 

 FIE vara pärimine on pärijate jaoks alati keerulisem 

osaniku/aktsionäri vara pärimisest. 

Olavi Kärsna 

FIE vs äriühing 



 Äriühing ja selle omanik on erinevad isikud. 

 Äriühingu vara kasutamine omaniku või tema pere poolt 

turuhinnast odavamalt on erisoodustus. Äriühingu raha eest 

isiklike kulutuste tegemine on erisoodustus. 

  Äriühingust laenu võtmise juures huvitab maksuametit ainult 

intress. Hetkel on minimaalne intress 2%. 

 FIE-del ei ole mingil moel võimalik töötuskindlustust saada. 

 Juhatuse liikme tasult ei saa maksta töötuskindlustust. 

Omanik/juhataja võib aga sõlmida endaga töölepingu tegeliku töö 

tegemise kohta ja maksta töötasu. 

FIE vs äriühing 
Olavi Kärsna 



 Seda saavad teha ainult füüsilised isikud. 

 Suurim osakapital 25 000 EUR. 

 Saab asutada nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. 

 Sissemakse tegemise reeglid tavalised. 

 OÜ mitterahalise sissemakse hindab alates 2011. a juhatus. 

 Alla 25 000 EUR osakapitaliga ei pea mitterahalise     

sissemakse hindamist kontrollima audiitor. 

Olavi Kärsna   
Osaühingu asutamine  

sissemakseta 



 Seda saab teha nii tava- kui kiirmenetluse korras. 

 Kiirmenetlusega saab asutada ainult rahalise sissemaksega. 

 Kui mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisega tekitati    

osaühingule kahju, vastutavad tekkinud kahju eest    

solidaarselt nii sissemakset hinnanud juhatus kui ka     

sissemakse teinud osanik. 

 Kiirmenetluse põhikirjas e-äriregistris on vaja sissemakse    

tegemine ära määrata. 

 Valikud on seotud äriseadustiku § 1401 lõigetega 2 ja 3: 

kui OÜ kohustusi ei ole võimalik täita selle vara arvel. 

Olavi Kärsna   
Osaühingu asutamine  

sissemakseta 



 Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta  

osaühingu ees selle kohustuste eest oma tasumata    

sissemakse ulatuses. 

 Kõigi sissemaksete täieliku tasumiseni  

    > ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali; 

    > teha osanikele ühtegi väljamakset peale  töö- ja juhatuse 

       liikme tasu. 

 Osanikud võivad tasaarvestada dividendi sissemaksega    

osakapitali. 

 Kande sissemakseta asutamise kohta saab hiljem kustutada. 

Olavi Kärsna   
Osaühingu asutamine  

sissemakseta 



Näide 

> OÜ osakapital on 10 000 EUR, see jaguneb kahe osaniku vahel 

võrdselt. 

> OÜ teenis kasumit 15 000 EUR. 

> Sellest saab dividendina välja maksta 11 010 EUR. 

> Osanikud tasaarvestavad 10 000 EUR osakapitali sissemakse 

nõudega. 

> 1 010 EUR saavad nad dividendist endale. 

 

Olavi Kärsna   
Osaühingu  

asutamine sissemakseta 



 Reservkapitali moodustamine ei ole enam kohustuslik. 

 Enne 2011 asutatud OÜ ei saa reservkapitali likvideerida. 

 Juhatuse saab ametisse valida tähtajatult, seda saavad teha    

ka varem asutatud OÜ-d. 

 Juhatuse liige peab OÜ registreerimise avaldusele lisama    

nõusoleku juhatuses olemiseks ja kinnituse, et puuduvad    

takistused juhatuses osalemiseks. 

 Lihtsustati osa võõrandamise reegleid ja täpsustati    

kaasomandisse (ühisvara) kuuluva osa puhul koosolekust    

teavitamist ja hääletamist. 

Olavi Kärsna   

Osaühingu asutamine 2011 



 Toimub maksuvabalt äriseadustiku, võlaõigusseaduse, 

maksukorralduse seaduse, tulumaksuseaduse, 

käibemaksuseaduse ja pärimisseaduse alusel. 

 Maksuvaba üleandmine tähendab, et üleantud vara turuhinda 

ei pea kirjutama E-vormi reale 1.7 ja vara üleandmisest ei tekki 

maksustatavat käivet. 

 Koos muu ettevõttega saab maksuvabalt üle anda ka 

erikontol oleva raha, st seda ei loeta erikonto maksustavaks 

vähenemiseks. 

 Erikonto võib avada ka teistes Euroopa Majanduspiirkonna 

riikides tegutsevates krediidiasutustes. 

Olavi Kärsna   
FIE ettevõtte üleandmine  

ja erikonto 



 Üleandmise kohta on tulemas ministri määrus. 

 FIE-na tegutsemist ei pea lõpetama. 

 Ei saa jätkata sama asja tegemist FIE-na, mida tehti üleantud 
ettevõttega. 

 Üle anda  tuleb ettevõtte tegutsemise jaoks piisavalt vara.  
Endale jätta asjad, mida kasutatakse rohkem isiklikuks elus.   

 Võib vara üle kanda nii asutatavasse kui aastaid tegutsenud 
äriühingusse. 

 Tegutsevas äriühingus peab üle vaatama põhikirja. 

Olavi Kärsna 
Ettevõtte üleminek  

ühelt isikult teisele 



 Üleantud ettevõte peab tegevust jätkama, üleandnud ettevõtja 
ei pea ettevõtte vastuvõtnud äriühingus aktiivselt kaasa lööma. 

 Koos ettevõttega lähevad üle kõik sellega seotud kohustused, 
ka töölepingud. 

 Üleandja täitmata kohususte eest vastutavad üleandja ja 
vastuvõtja solidaarselt viie aasta jooksul. 

 FIE-na tegutsemise võib lõpetada alles pärast seda, kui kõik 
üleandmise protseduurid on lõpetatud. 

Olavi Kärsna 
Ettevõtte üleminek  

ühelt isikult teisele 



Euroopa Liidu direktiiv 2001/23/EÜ “Äriühingute, ettevõtete või 

äriühingute ja ettevõtete osade üleminekul töötajate õigusi 

kaitsvate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta”. 

Ettevõtte üleminekuga on tegemist siis, kui üle läheb 

majandusüksus, mis säilitab oma identiteedi ja on võimeline 

iseseisvaks majandustegevuseks samal või sarnasel 

tegevusalal, sõltumata sellest, kas tegemist on tema pea- või 

kõrvaltegevusega 

Eriti oluliseks näitajaks ettevõtte ülemineku juures on peetud 

sellega seotud õiguste ja kohustuste üleminekut. 

Üle peab minema isegi mitte suurem osa kliente ja hankijaid, 

vaid ettevõtte tegutsemise jätkamiseks piisav hulk. 

Olavi Kärsna 
Ettevõtte üleminek  

ühelt isikult teisele 



 Soetud isikute kirjeldus ei ole lõplik. Isikud on omavahel 

seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on 

teise üle valitsev mõju. 

 Elukaaslased loetakse seotud isikuteks. 

 Maksuvabalt saab müüa ühe elukoha kahe aasta jooksul. 

 Ikka ei ole maksuvaba elukohas ettevõtluseks kasutatud 

pinnaosa müük.  See ei kehti omandireformi käigus tagastatud 

ja erastatud eluruumides ettevõtmise kohta. 

 Varalise kahju hüvitamise juures on maksuvaba ainult otsese 

kahju hüvitis, mitte saamata kasu hüvitis. Ettevõtluse kuludesse 

kantud vara hüvitamise maksustamist ei muudetud. 

Olavi Kärsna   
Tulumaksuseaduse  

muudatused 



  Resindetsust muutvast Eestist lahkumisest tuleb 

maksuametit teavitada, selleks on oma teate vorm. 

  Residentsuse piir enamasti 183 päeva või rohkem. 

Olavi Kärsna   
Tulumaksuseaduse  

muudatused 



 Eestis teenitud ettevõtlustulu juures ei ole põhimõttelist 

vahet, olid sa kokkuvõttes resident või mitteresident. 

 Mitteresidendile on jäetud tuludeklaratsiooni esitamiseks 

kuus kuud pärast aasta lõppu. 

 Eestis ettevõtluse lõpetamise korral peab mitteresident 

esitama tuludeklaratsiooni kuue kuu jooksul pärast lõpetamist. 

 Eesti kodaniku poolt välismaal teenitud töist tulu Eestis ei 

maksustata, kui  

   > ta oli välisriigi resident; 

   > välisriigis saadud tulu oli seal põhimõtteliselt maksustatav; 

   > see on ka meie riigile dokumentaalselt tõendatud ja tõendil 

      on näidatud tulumaksu summa (ka nulline). 

Olavi Kärsna   
Välisriigis teenitud tulu 

 maksustamine 



 2010. a: ainult tulumaksuseaduse § 45: 

➢ Eestis ning igas välisriigis saadud tulu kohta arvutatakse 

tulumaks sel juhul meie tulumaksuseaduse järgi eraldi. 

➢ Kui välisriigis saadud tulult sedamoodi arvutatud tulumaks 

on suurem seal tasutud maksust, on tuleb Eestis tulumaksuna 

tasuma välisriigi tulumaksu ja Eesti tulumaksu vahe. 

➢ Kui nii arvutatud tulumaks on välisriigis tasutud tulumaksust 

väiksem, siis vahet Eestis ei hüvitata. 

➢ Eesti tulumaksuseaduses ettenähtud mahaarvamiste 

piirangut arvestatakse proportsionaalselt Eesti residendiks 

oldud kuudele. 

Olavi Kärsna   
Välisriigis teenitud  

tulu maksustamine 



 2011. a: kui välismaal saadu on seejuures vähemalt 75% 

residendi või mitte rohkem kui  25% mitteresidendi aastasest 

kogutulust, on tal nüüd võimalik valida, kuidas oma tulusid 

Eestis maksustada lasta. 

 Uus võimalus (tms § 282) on teha maksustatavast tulust 

tulumaksuseaduse 4. peatükis lubatud mahaarvamisi 

(maksuvabad tulud, eluasemelaen, kogumispensionide maksed 

jms) oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust 

proportsionaalselt selle osakaaluga tema kogu maailmast 

teenitud tulust. 

 Kui residendi tulud jagunevad näiteks 75/25, on Eestis õigus 

igast mahaarvamisest kasutada 25%. 

Olavi Kärsna   
Välisriigis teenitud  

tulu maksustamine 



 Ühisdeklaratsiooni saavad esitada 2010. a eest 

➢ mõlemad residendid, 

➢ teine oli mitteresident ja sai vähemalt 75% tulu Eestist, 

➢ mõlemad oli teise EL riigi residendid ja said vähemalt 75% 

kogutulust Eestist. 

 Mahaarvamised tulust arvestatakse summana, aga seejuures 

mõlemale rakendub piir vastavalt asjaoludele. 

 2011. a saavad mõlemad abikaasad valida maksustamist 

eraldi. 

Olavi Kärsna   Abikaasade ühisdeklaratsioon 



Kassapõhine 

käibemaksuarvestus 
Olavi Kärsna 



Olavi Kärsna   
Kassapõhine  

käibemaksuarvestus 2011 



 Kõik ettevõtjad võivad pidada kassapõhist arvestust kuni  

200 000 eurose aastakäibeni. 

 Ainult tekkepõhiselt peab arvestama käibemaksu 

➢ impordilt; 

➢ ühendusesiseselt käibelt; 

➢ välisriigi ettevõtjalt sellise teenuse saamisel, mille käibe 

tekkimise koht on Eesti; 

➢ kui tasutakse lepingu alusel kauem kui 3 kuud. 

 Kui kahe kuu jooksul pole kliendilt raha laekunud, loetakse 

käive tekkinuks kolmanda kuu alguses. 

Olavi Kärsna   
Kassapõhine  

käibemaksuarvestus 2011 



 Erikorra rakendamisest tuleb maksuametit ette teavitada . 

 Kui viimase tekkepõhiselt arvestatud perioodi eest laekub 

raha hiljem, seda ei arvestata. 

 Kui käive läheb üle 200 000  euro, tuleb hakata arvestama 

tekkepõhiselt. 

 Piiri arvestatakse kassapõhiselt. Ei võeta arvesse põhivara 

võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist. 

 Viimaselt, piiri ületavalt tehingult tuleb maksta ära kogu 

käibemaks sõltumata raha laekumisest.   

Olavi Kärsna   Kassapõhine  

käibemaksuarvestus 2011 



 Käive maksustatakse enamasti nende reeglite järgi, mis 

ettevõtjale kauba üleandmisel või teenuse osutamisel 

rakendusid, va 200 000 ületav tehing. 

 Ka erikorrast loobumisest tuleb maksuametit teavitada.   

 Käibedeklaratsioon on ka erikorra rakendajatele sama, lisaks 

tuleb esitada lisa INF 1. Selle täitmise juhend ei vasta seaduse 

tekstile. 

 Kui raha ei ole liikunud kahe kuu jooksul pärast kauba 

üleandmist või teenuse osutamist, loetakse käive tekkinuks 

kolmanda kuu esimesel päeval. 

 Kuust pikema arvestusperioodi taotlemist ei muudetud. 

Olavi Kärsna   
Kassapõhine  

käibemaksuarvestus 2011 



 Maksukohustuslasena registreerimise piiri arvestuse sisse 

arvatakse ka 0-%ga maksustatavate teenuste käive, kui teenus 

osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele, kellel tekib 

selle teenuse saamiselt oma asukohariigis maksustamise 

kohustus. 

 Kinnisasja ja metallijäätmete käive maksustatakse saaja poolt 

(pöördmaksustamine). 

 Kinnisasja puhul peab müüja olema eelnevalt maksuametit 

maksustamisest teavitanud. 

 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse seletuskiri käsitleb 

eluruumi võõrandamise maksustamise senisest praktikast 

erinevalt. 

Olavi Kärsna   Muudatused  

käibemaksuseaduses 2011 



 Toitlustus- ja kultuuriteenuste osutamisel teises EL riigis on 

teenuse osutamise kohaks see teine riik, aga enamus El riike 

rakendab ka sel juhul pöördmaksuatamist ja seetõttu ei pea 

ennast seal maksukohustuslaseks registreerima. 

 Ühendusesisese käibe aruanne tuleb esitada igas kuus. 

 Ei deklareerita maksuvabasid teenuseid ja 0-määraga 

maksustavaid teenuseid (pöördmaksustamine). 

 Tollil on õigus aktsepteerida imporditava kauba väärtust selle 

ostuhinnast väiksemana. 

 Arve tühistamisest ja kreeditarve esitamisest tingitud 

muudatused näidatakse tühistamise ja esitamise perioodil. 

Olavi Kärsna   
Muudatused  

käibemaksuseaduses 2011 



Ettevõtluse kulud 

 

 

 

 

 
 Ettevõtluse kuludega on samad lood nii FIE-l kui äriühingul. 

 
 Et tuludest saaks midagi kuluna maha arvata, peab olema 

täidetud 3 tingimust. 
 

1. Ettevõtja peab ise raha välja andma ja see peab olema 
tõendatud 

2. Kulu kohta peab olema raamatupidamise seaduse nõuetele 
vastav algdokument 

3. Alles siis, kui esimesed 2 on täidetud, võib hakata mõtlema, 
kas ja kui suures ulatuses saab see ettevõtlusega seotud olla. 

Olavi Kärsna 



 

 

 

 

Ettevõtluse kulud 
 

Algdokumendi NÄIDIS 
 
    Käibemaksukohustuslane 

peab arvele kirjutama 
hinna ilma käibemaksuta, 
käibemaksu ja summa ja 
müüjana enda  
käibemaksukohustuslate 
registris registreerimise 
numbri 

      
     Ostja võib oma rekvisiidid 

ise kirjutada (templiga 
peale lüüa) 

Olavi Kärsna 



Ettevõtluse kulud  

tulumaksuseaduses 

 Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud 
maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või 
on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või 
arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on selgelt 
põhjendatud, samuti kui see tuleneb töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse § 13 lõikest 1. 

 Kui maksumaksja poolt tehtud kulu on ettevõtlusega seotud 
vaid osaliselt, võib kulu ettevõtlustulust maha arvata vaid 
ettevõtlusega seotud ulatuses. 

Olavi Kärsna 



Ettevõtluse kulud 

 FIE kui inimesest ettevõtja peab kõik oma  kulud jagama 
kaheks: 
 
➢ inimese tavapärased kulutused eksisteerimiseks, 

➢ täiendavad kulutused selleks, et ettevõtlustulu teenida. 

 
 Iga ettevõtja igat kulu tuleb vaidluse puhul analüüsida eraldi. 

 Ettevõtluse kuludega on põhimõtteliselt samad lood nii FIE-l 
kui äriühingul. 

 Äriühingu kuludesse saab kanda ainult selle tegevusega 
seotud asju. 

Olavi Kärsna 



Vastutus tekkib seaduste rikkumisest ja kellelegi/millelegi 
kahju tekitamisest. 

FIE vastutab oma seaduserikkumiste ja teistele kahju 
tekitamise eest ise kogu oma varaga/oma osaga ühisvarast. 

Äriühingu seaduserikkumiste eest saab karistada nii 
äriühingut kui juhatuse liiget. 

Äriühingu juhatuse liikmete tegevusele on äriseadustikus 
erisätted, mis osutuvad oluliseks peamiselt pankroti korral. 

Varalisest vastutusest räägitakse meil peamiselt pankrotiga 
seoses . 

Olavi Kärsna 

Vastutuse ja pankroti ABC 



 

Pankrot on kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus. 

Pankrotiavaldus tuleb esitada, kui maksejõuetus on püsivaks 
muutunud. 

Maksejõuetuse püsivaks muutumisse kriteeriume ei ole üheski 
õigusaktis. 

Äriühingu juhatusele peab olukord olema selge juba enne 
majandusaasta aruande koostamist. FIE E-vormi vastu ei ole veel 
huvi tuntud. 

Püsiva maksejõuetuse võib tekitada ainsa või peamise tellija 
äralangemine. 

Olavi Kärsna 

Vastutuse ja pankroti ABC 



 

Pankrotiavalduse esitamisega hilinemine on kuritegu. 

Äriühingu juhatus peab pankrotiavalduse esitama 20 päeva 
jooksul püsiva maksejõuetuse tekkimisest, FIE-dele pole sellist 
tähtaega ette kirjutatud. 

Äriühingu juhatuse liige võib tekitada kahju omaenese 
äriühingule või selle võlausaldajatele. 

FIE iseendale kahju tekitada ei saa. 

Raske juhtimisvea puhul peab pankrotihaldur esitama nõude 
juhatuse vastu, FIE-de vastu pole seda üritatud kasutada. 

 

Olavi Kärsna 

Vastutuse ja pankroti ABC 



 

Juhtimisvigade olemasolu hindab tagantjärele pankrotihaldur, 
kellel pole asjaga isiklikke sidemeid. 

Kui tekkivad raskused, peab kulud koomale tõmbama ja 
hakkama mõtlema ka võlausaldajate huvidele. 

Palju on läbimõtlemata lepingute tõttu tekkinud 
põhjendamatuid kohustusi. 

Eestis on ebanormaalselt palju pankrottide raugemisi, kuigi 
vara väljakantimise võimalused on iseensest piiratud. Seadused 
ilmselt varsti muutuvad. 

Olavi Kärsna 

Vastutuse ja pankroti ABC 



 

Pärast pankrotimenetluse lõppu saavad võlausaldajad esitada 
nõude otse äriühingu juhatuse liikmete vastu, kui 
pankrotiavalduse esitamisega on hilinetud. 

Kui pankrot raugeb, saavad võlausaldajad esitada nõudeid 
võlgade tagasisaamiseks tavalises korras. 

Füüsilise isiku võib vabastada pankrotimenetluses täitmata 
jäänud kohustustest. Selleks tuleb koos pankrotiavaldusega 
esitada avaldus enda võlgadest vabastamise menetluse 
alustamiseks. 

Võlgadest vabastamise menetlus kestab 5 aastat. 

Olavi Kärsna 

Vastutuse ja pankroti ABC 



 Viimasel ajal arvestatakse füüsilise isiku pankrotimenetluses 

ühisvaraga. Sageli aga ei olegi otsitud abikaasa nimel olevat 

võimalikku ühisvara. 

 Ka 12 000 kroonine palk ei ole argument pankroti 

väljakuulutamata jätmiseks. 

 Ülelaenamine mitmete rumalate laenudega, üle võimete 

elamine ja seejuures üle võimete käendamine ning teenitud raha 

raiskamine ei ole olnud raske juhtimisviga ega kuritegu.   

 Vara varjamine pankrotihalduri eest on kuritegu. Kui pärast 

pankroti väljakuulutamist saadakse tulu, tuleb sellest 

pankrotihaldurile teada anda. 

Füüsiliste isikute pankrot 
Olavi Kärsna 



  Ei ole üritatud täpselt kindlaks määrata päeva, millal oleks 

pidanud esitama pankrotiavalduse. 

  Kellegi suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust 

pankrotiavaldusega hilinemise eest. 

  Kui pärast pankroti väljakuulutamist tööd ei otsita, ei alusta 

kohus võlgadest vabastamise menetlust. 

  Kui ollakse seotud (peamiselt) ühe tellija või tarnijaga, võib 

selle äralangemine osutuda hetkeks, mil maksejõuetuse püsivus 

pidanuks selge olema. 

Füüsiliste isikute pankrot Olavi Kärsna 



UUS  PEREKONNASEADUS  

01.07.2010. 

 Abikaasad peavad valima kolme varalise suhte vahel: 

➢ varaühisus, 

➢ vara juurdekasvu tasaarvestus, 

➢ varalahusus. 

 

 Vaikmisi rakendub varaühisus 

➢ kui pärast 1. juulit abiellujad ei taha ise otsustada ja 

➢ enne 1. juulit 2010 abiellunute varale. 

 

 Abielu võib sõlmida ka notar 

 

 Enne 01. 07. 2010 abiellunutel on aega kuni 01.07.2011. a 

valida soetisvara tasaarvestuse suhe. 

 

Olavi Kärsna 



 Abieluvara üle peab arvet abieluvararegister, registreid peavad 

maakohtute kinnistusjaoskonnad. 

 Kanne tehakse abikaasade notariaalselt kinnitatud avalduse 

alusel. 

 Avaldus võib sisalduda abieluvaralepingus. 

 Abieluvaraleping sõlmitakse notariaalselt tõestatud vormis. 

 Abieluvaraleping kantakse abieluvararegistrisse abikaasade 

nõudmisel. 

 Abieluvaralepingul on kolmandate isikute jaoks tähendus ainult 

siis, kui see on kantud abieluvararegistrisse. 

 Kui abikaasad muudavad varasuhet, on muudatustel kolmanda 

isiku suhtes õiguslik tähendus ainult siis, kui need on 

abieluvaralepinguna kantud abieluvararegistrisse või kui  

abieluvaralepingu olemasolu oli kolmandale isikule teada. 

ABIELUVARAREGISTER Olavi Kärsna 



 Tallinna linn ja Harjumaa: Pärnu mnt. 142, 11317 Tallinn 

 Ida-Viru, Kohtla-Järve ja Narva:  Narva mnt 11, 41598 Jõhvi 

 Lääne-Viru: Pikk 32, 44307 Rakvere 

 Tartu linn, Tartumaa, Jõgeva ja Põlva:  Kalevi 1, 51010 Tartu 

 Valga: Vabaduse 10, 68204 Valga 

 Viljandi: Posti 22, 71020 Viljandi 

 Võru: Vabaduse 13, 65609 Võru 

 Pärnu linn ja Pärnumaa, Lääne, Hiiu ja Järvamaa:  Kuninga 22, 

80099 Pärnu 

 Rapla: Sauna 5, 79515 Rapla 

 Saare: Lossi 4a, 93816 Kuressaare 

ABIELUVARAREGISTER Olavi Kärsna 



 Enne 01. 07. 2010 abiellunutele on tasaarvestuse suhte rakendamise 

teatise esitamisel riigilõiv 0 kr ja tehingu väärtuseks loetakse 5 000 kr. 

 Notaritasud 

➢ Abieluvaralepingu või ühisvara jagamise lepingu tehinguväärtus on 

lepingu esemeks oleva vara väärtus, min 100 000 krooni. 

➢ Notariaalselt kinnitatava avalduse projekti koostamine – 285 krooni; 

➢ Tehinguväärtus kuni 4 000 kr, täistasu 168 kr 

•                                   6 000                    228 

•                               100 000                    390 

•                               500 000                    860 

•                            1 000 000                 1 610 

•                          10 000 000               15 000 

 Varaloendi koostamine ja tõestamine: ühekordne täistasu, kuid mitte 

vähem kui 750 krooni toimingu kestuse aja iga tunni eest. 

ABIELUVARALEPING Olavi Kärsna 



 Riigilõivud 

➢ Tehinguväärtus kuni 4 000 kr, täislõiv     56 kr 

•                                   6 000                      60 

•                               100 000                    156 

•                               500 000                    572 

•                            1 000 000                 1 000 

•                          10 000 000               16 000 

 Registri kande tegemise eest tasutakse riigilõivu täismäär. 

 Registri kande sisu muutmise eest 50 protsenti riigilõivu täismäärast. 

 Registrikaardi kinnitatud ärakirja väljastamise eest 10 krooni 

 Tõendi väljastamise eest, millega tõendatakse, et kannet ei ole 

muudetud või et teatud kannet või kandeid registris ei ole, tasutakse 

riigilõivu 25 krooni. 

ABIELUVARALEPING Olavi Kärsna 



 Abielu kestel soetatud vara on ühisvara. Abikaasad teostavad 

ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt - kui pole teisiti kokku 

lepitud. 

 Enne abiellumist inimese omanduses olnud vara on vaikimisi 

lahusvara.  Abikaasa valitseb oma lahusvara iseseisvalt ja omal kulul. 

 Lahusvara hulka ei arvata neid kulutusi, mille kumbki abikaasa on 

varaühisuse kestel varalt kasu saamiseks töö või varaliste soorituste 

näol teinud (vajalikud ja kasulikud kulutused). 

 Abieluvaralepinguga võib tunnistada ühisvaraks või lahusvaraks 

üksikuid esemeid või teatavasse liiki kuuluvaid esemeid ja anda 

ühisvara valitsemise õiguse ühele abikaasale. 

 Kolmandate isikute jaoks kehtib eseme kuulumine lahusvarasse 

ainult siis, kui abieluvaraleping on kantud abieluvararegistrisse või kui  

abieluvaralepingu olemasolu oli kolmandale isikule teada. 

VARAÜHISUS Olavi Kärsna 



● Kui ühisvaras on kinnisvara, peavad mõlemad abikaasad olema 

kinnistusraamatus kaasomanikena. 

 

● Kui ühisvara valitsema õigustatud abikaasa kasutab ühisvara oma 

lahusvara huvides, peab ta kasutatud vara väärtuse hüvitama. Hüvitis 

arvatakse ühisvara hulka. 

 

●  Kui abikaasa kasutab oma lahusvara ühisvara huvides, võib ta nõuda, 

et selle väärtus hüvitatakse ühisvara arvel. 

 

● Kui ühisvara väheneb abikaasa süülise käitumise tõttu või tehingu 

tõttu, mille ta on teinud teise abikaasa tahteavalduseta, peab abikaasa 

vara vähenemise hüvitama. Hüvitis arvatakse ühisvara hulka. 

 

● Kui FIE ettevõtluse vara on suures osas lahusvara ja pole 

abieluvaralepingut, on abielu kestel ettevõtlusest tekkinud ühisvara 

jagamine keeruline. 

VARAÜHISUS 
Olavi Kärsna 



 Abikaasa vastutab kolmanda isiku ees oma lahusvaraga ja 

ühisvaraga täies ulatuses: 

 

➢ nende kohustuste eest, mille kumbki abikaasa on võtnud perekonna 

vajaduste rahuldamiseks või ühisvara valitsemisest tulenevalt; 

 

➢ abikaasade solidaarkohustuse täitmise eest; 

 

➢ kohustuste täitmise eest, mille puhul on kohustatud abikaasa 

leppinud kolmanda isikuga kokku, et ta vastutab nii ühisvaraga kui ka 

lahusvaraga. 

 

 Kui FIE-st abikaasa on ettevõtluses kasutatava varaga vabalt 

toimetanud ja abieluvaralepingut ei ole sõlmitud, saab 

solidaarvastutusest vabanemine praktiliselt võimatu olema. 

 

VARAÜHISUS Olavi Kärsna 



● Kui abieluvaralepinguga nähakse ette,et FIE ettevõtluse vara 

kasutamiseks pole abikaasa nõusolekut vaja, ei peaks ettevõtlusest 

tekkima solidaarvastutust. 

 

● Abikaasale kuuluvad osad/aktsiad on ühisvara. Teine abikaasa võib 

nõuda enda kandmist osanike nimekirja/aktsiaraamatusse. 

 

● Varaühisuse lõppedes jagavad abikaasad ühisvara omavahel. 

 

● Varaühisus võib lõppeda 

 

➢ abielu lõppemisega, 

➢ teisele varasuhtele üleminekuga, 

➢ kohtuotsuse alusel. 

 

 Ühisvara jagatakse abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete 

kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

VARAÜHISUS Olavi Kärsna 



● Kumbki abikaasa toimetab oma varaga omaette, ühisvara ei tekki. Üks 

abikaasa võib anda oma vara valitseda teisele. 

 

● Ainult teise abikaasa nõusolekul saab käsutada perekonna 

eluasemena kasutatavat või ühe abikaasa poolt eraldi kasutatavat 

eluruumi. Teisiti saab kokku leppida abieluvaralepinguga. 

 

● Kummalgi abikaasal on koguvara, mis koosneb põhivarast ja 

soetisvarast. 

 

● Soetisvara on vara, mille võrra abikaasa koguvara ületab tema 

põhivara. Kui koguvara osutub väiksemaks kui põhivara, loetakse 

soetisvara võrdseks nulliga. 

 

● Tasaarvestuse suhte lõppemisel jagatakse kogu abikaasade 

soetisvara pooleks. 

VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 



VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 



 Põhivara on 

➢ vara, mis kuulus abikaasale enne tasaarvestussuhte jõustumist; 

➢ kingid, muu tasuta käsutus ja pärand; 

➢ riikliku ja kohustusliku pensionikindlustuse õigused; 

➢ põhivaraga tehtud tehingute tulemused ja selle väärtuse tõus. 

 

 

 Põhivara juurde arvestatakse võlad (passiva). 

 

➢ Kui abikaasal on tasaarvestussuhte jõustumisel kohustusi (võlgu) 20 

000 krooni ulatuses, vararežiimi lõppemisel vara koguväärtuseks aga 

10 000 krooni, siis soetiseks kujuneb 30 000 krooni. 

VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 



 Põhivara hulka ei arvata kulutusi, mille kumbki abikaasa on 

tasaarvestuse varasuhte kestel varalt kasu saamiseks töö või varaliste 

soorituste näol teinud (sh vajalikud ja kasulikud kulutused). Nende 

väärtus arvestatakse selle abikaasa soetisvara hulka, kelle põhivara 

esemega seoses on kulutused tehtud. 

➢ Kui ühe abikaasa põhivara hulka kuulub talu ja mõlemad abikaasad 

töötavad seal, kuulub nende ühiste huvide sfääri arvestuslikult nende 

kummagi tööjõukulu, samuti väetiste, hooldustööde jms väärtus ning 

lõpuks saagi koristamise kulud. Need kulud tuleks arvestada kinnisasja 

omanikust abikaasa soetisvara hulka, millest teisel abikaasal on õigus 

poolele. 

 

 

 Vara, mille kuulumist abikaasa põhivara hulka ei ole tõendatud, 
arvatakse tema soetisvara hulka. 

VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 



  Abieluvaralepinguga võib põhivara ulatust ja arvestamist määrata 

soovi/vajaduse kohaselt. 

 

 Koguvara on varasuhte lõppemise seisuga abikaasale kuuluvate 

asjade hariliku väärtuse ning rahaliselt hinnatavate õiguste ja 

kohustuste rahas väljendatav summa. 

 

  Abikaasa koguvarale arvestatakse juurde summa, mille võrra see 

vara on vähenenud seetõttu, et abikaasa pärast vara juurdekasvu 

tasaarvestuse varasuhte tekkimist: 

➢ on teinud kinkeid, mis ei tulene tema kõlbelisest kohustusest või 

viisakusreeglite järgimisest, 

➢ on raisanud vara või 

➢ on teinud tehinguid eesmärgiga seada teine abikaasa soetisvara 

tasaarvestamisel halvemasse olukorda. 

VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 



  Soetisvara jagatakse , kui 

➢ abielu lõpeb, 

➢ sõlmitakse abieluvaraleping, millega kehtestatakse muu 

abieluvarasuhe, 

➢ või siis lõpetatakse varasuhe ühe abikaasa nõudel kohtuotsuse 

alusel. 

 

 Soetisvara suurus määratakse kindlaks varasuhte lõppemise 

seisuga. 

 

 Soetisvara ei saa jagada ainuüksi sellepärast, et üks abikaasadest 

peab mingite kohustuste eest vastutama, sh pankrotistub. 

 

 Abikaasa vastutab oma kohustuste eest oma koguvaraga, teise 

kohustuste eest siis, kui too teda esindas. 

VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 



 Abikaasa võib abielu kestel hageda vara juurdekasvu tasaarvestuse 

varasuhte lõpetamist ja soetisvara tasaarvestamist, kui: 

➢1) teine abikaasa on pika aja jooksul rikkunud perekonna ülalpidamise 

kohustust või muud abielusuhtest tulenevat varalist kohustust ja võib 

eeldada, et ta rikub neid ka tulevikus; 

➢2) teine abikaasa on teinud tehingu eluruumiga ilma vajaliku 

nõusolekuta ja sellest tulenevalt võib eeldada tulevase 

tasaarvestamisnõude olulist ohustamist; 

➢3) teine abikaasa on ilma piisava aluseta kestvalt keeldunud abikaasat 

oma vara seisust teavitamast või 

➢4) abikaasad on juba vähemalt aasta aega elanud lahus. 

 

  Selle tagajärjel tekkib varalahusus. 

VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 



 Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte lõppedes teevad abikaasad 

kindlaks oma soetisvara seisu. 

 Kumbki abikaasa kohustatud andma teisele abikaasale kirjaliku 

ülevaate oma vara seisu kohta. Kumbki abikaasa võib nõuda, et ta 

kutsutaks niisuguse ülevaate koostamise juurde ning et selgitataks välja 

varaesemete ja kohustuste väärtus. 

 Kui vara nimekirja ei ole koostatud, eeldatakse, et abikaasa koguvara 

on tema soetisvara selles ulatuses, milles varaesemete kuulumist 

abikaasa põhivara hulka ei ole tõendatud muul viisil. 

 Kui ühe abikaasa soetisvara osutub suuremaks kui teise abikaasa 

soetisvara, kuulub pool soetisvarade väärtuste vahest väiksema 

soetisvara saanud abikaasale rahalise tasaarvestamisnõude alusel. 

VARA JUURDEKASVU  

TASAARVESTUS 
Olavi Kärsna 


