
Raamatupidamine ja 
maksud
november  2020



Teemad

O Raamatupidamise 

üldpõhimõtted

O Varade arvestus

O Ettevõtluse tulud –

kulud

O Maksud 2020



Raamatupidamise 
üldpõhimõtted

FIE ja OÜ on raamatupidamiskohustuslased

Raamatupidamisele esitatud nõuded on sätestatud 
raamatupidamise  seaduses, raamatupidamise toimkonna 
juhendites( RTJ) ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas.

O

FIE võib oma ettevõtluse raamatupidamises valida kahe 
erineva arvestusprintsiibi vahel, kas  kassapõhine või  
tekkepõhine

Ettevõtlustulu ning sellest tehtavate mahaarvamiste arvestamine 
FIE maksustamisel toimub kassapõhist arvestusprintsiipi 
kasutades ( ka tekkepõhisel raamatupidamisel).

O

OÜ on kohustus pidada tekkepõhist raamatupidamist.



Ettevõtte kohustused

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud:

O pidama raamatupidamisarvestust selliselt, et oleks 
tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava 
informatsiooni saamine tema finantsseisundist, 
majandustulemusest ja rahavoogudest 

O dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid 

O kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud 
koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid 
raamatupidamisregistrites 

O säilitama raamatupidamise algdokumente, -registreid, -
aruandeid, lepinguid ja muid äridokumente, mis on 
vajalikud majandustehingute arusaadavaks 
kirjeldamiseks revideerimise käigus ning muid tulude ja 
kuludega seotud dokumente vähemalt seitse aastat.



Algdokument

O Raamatupidamises kasutatav ja maksustamisel kõige 
olulisemaks on raamatupidamisarvestuse algdokument, 
mis on majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik 
tõend, millel peavad olema järgmised andmed: 
1) dokumendi nimetus ja number; 
2) koostamise kuupäev; 
3) tehingu majanduslik sisu; 
4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 
5) tehingu osapoolte nimed; 
6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid; 
7) majandustehingut kirjendavat 
raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri 
(allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu 
toimumist; 
8) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber.



Kassapõhine 
raamatupidamine

O Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse 
tulud ja kulud aasta algusest kronoloogilises järjekorras, 
arvestades raha tegelikku laekumist või tasumist.

O Päevaraamat-kassaraamat

Tehingu kajastamine sellel ajal, millal liikus raha

O Põhivara arvestus

Põhivara ostuga kantakse  põhivara ostusumma ja ostuaeg 
põhivara arvestusraamatusse

Põhivara  müük, mahakandmine ja isiklikuks kasutamiseks  
võtmisel tehakse põhivara arvestusraamatusse vastavad 
sissekanded.

Ettevõtlusest osavõtva % määra kehtestamine-soovitav 
raamatupidamise sise-eeskirjad



Tekkepõhine 
raamatupidamine

O Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse korral 
toimub majandustehingute kajastamine 
vastavalt tehingu toimumise ajale, sõltumata 
raha liikumisest. Raamatupidamises võetakse 
tulu või kulu arvele siis, kui kaup on müüdud või 
teenus osutatud, olenemata sellest millal 
nimetatud tehingust raha laekus.

O Aluseks on kontoplaan

O Toimub kahekordne kirjendamine- aktiva ja 
passiva ( vara ja kohustused)

O Aruandluseks on bilanss ja kasumiaruanne

O Arvestada tuleb põhivara amortisatsiooni
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FIE 

O FIE ei saa olla ise endale tööandjaks, saata ennast 
lähetusse, maksta endale palka ega teha endale 
erisoodustusi;

O FIE ei saa teha tehinguid iseendaga;

O FIE-l kui ettevõtjal, lasub majandustegevusega kaasnev 
risk, vastutades oma tegevuse eest kogu oma varaga, st nii 
ettevõtluses kasutatava kui ka isikliku varaga;

O FIE korraldab oma raamatupidamise lähtuvalt 
raamatupidamise seadusest;

O FIE esitab maksu- ja tolliametile füüsilise isiku ettevõtlusest 
saadud tulud deklaratsiooni vormil E, millel kajastab oma 
ettevõtluse tulud ja kulud.

http://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/tuludeklaratsiooni-esitamine/deklaratsioonide-vormid


FIE varad

FIE varadeks on varad, mille soetusmaksumus on 
kantud FIE kuludesse. 

FIE, kes soovib oma ettevõtluse lõpetada, peab 
oma ettevõtluses kasutatavate varade üle 
otsustama, kas need:

O võõrandada (müüa);

O võtta isiklikku tarbimisse;

O anda üle või pärandada isikule, kes jätkab 
ettevõtte tegevust (TuMS § 37 lõige 7 alusel);

O kanda maha, kui hävinud või kadunud varad.

http://www.rmp.ee/maksud/tulumaks/tulumaksuseadus/110/


FIE Isiklik ja ettevõtluses 
kasutatav vara

O - Kõigepealt tuleb eristada varad, kaubad, materjalid, 
teenused, mida kasutatakse eranditult ettevõtluse tarbeks. 
Ainult ettevõtluses kasutatavateks kaupadeks, varadeks vms 
loetakse näiteks kaubad, millel ei ole peale ettevõtluses 
kasutamise muud otstarvet, nt spetsiifilised tööriistad, 
seadmed, masinad, materjalid, pooltooted jms.

O - Seejärel tuleb eristada kaubad, varad ja teenused, mida 
kasutab ainult ettevõtja (nende puhul tuleb määrata 
ettevõtluses kasutatava osa ja omatarbe vahelised 
proportsioonid).

O - Lõpuks tuleb määrata proportsioonid nendele varadele, 
kaupadele ja teenustele, mida kasutavad kõik pereliikmed 
(FIE enda kasutus osa koos pereliikmetega tuleb jagada 
ettevõtluse ja isikliku tarbimise vahel).



OÜ varad

Raha on OÜ oma, saab välja minna ainult 
dokumendi alusel.

Omanik võib anda Oüle laenu, aga OÜ  
omanikule laenu anda ei või.

OÜ vara kasutamine isiklikuks tarbeks on 
erisoodustus või tuleb selle eest  arve alusel 
maksta.

Kui OÜ kasutab kellegi  isikliku või teise 
ettevõtte vara, võib OÜ selle eest maksta 
lepingu või arve alusel.



Põhivara

O Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida 
ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel 
või halduseesmärkidel  ja mida ta kavatseb kasutada 
pikema perioodi jooksul kui üks aasta. 

O Lähtudes olulisuse printsiibist ei kajastata bilansis
põhivarana väheväärtuslikke varasid, isegi juhul, kui 
nende kasutusiga ületab ühte aastat. 

O Ettevõte kehtestab oma raamatupidamise sise-
eeskirjades alampiiri, millest kõrgema
soetusmaksumusega varasid tuleb kapitaliseerida 
põhivarana ja madalamaga kanda kulusse nende 
kasutuselevõtmise hetkel. 



Põhivara parendused

O Varuosad kajastatakse reeglina varudena ja 
kajastatakse kasumiaruandes kuluna nende kasutusele 
võtmise hetkel. 

O Varuosad, mille eeldatav kasutusiga on rohkem kui üks 
aasta või mida saab kasutada ainult konkreetse 
põhivara objekti juures, käsitletakse samuti materiaalse 
põhivarana.

O Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse 
materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, 
kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara
bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline 
osalemine tulevikus majandusliku kasutekitamisel).

O Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused 
kajastatakse perioodi kuludes.



Põhivara väärtus

O Soetusmaksumus on vara omandamise või ehitamise ajal vara 
eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane 
väärtus

O Bilansiline (jääk)maksumus on netosumma, milles vara on 
bilansis kajastatud (võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja 
võimalikke allahindlusi).

O Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada 
vara või arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute 
osapoolte vahelises tehingus.

O Turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara 
peaks hindamishetkel minema üle tehingut sooritada soovivalt 
müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja 
võrdsetel alustel toimuvas tehingus peale kõigile nõuetele 
vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud 
informeeritult, kaalutletult ning ilma sunduseta.



Käibevara

O Käibevara on majandusüksuse käsutuses mingil 

hetkel olevad ainelised ehk materiaalsed; 

ettevõtte käibesse investeeritud ja seal püsivalt 

ringlevaid rahasummad ehk käibekapital. 

O Lähtudes majandusüksuse jooksvast 

majandusarvestusest on käibevaraks 

majandusüksuse vara, mis muudetakse rahaks 

ehk rahastatakse ettevõtte normaalse tegevuse 

käigus tavaliselt ühe aasta või tootmistsükli 

jooksul.



FIE tulud

O kauba tootmisest, müümisest, vahendamisest, 
teenuse osutamisest või muust tegevusest saadud 
rahasummad.

O rahalised toetused ja stipendiumid, mis on saadud 
seoses ettevõtlusega. 

O Kogu  kalendriaastal saadud tulu, olenemata sellest 
mitu kuud  FIE kalendriaasta jooksul tulu sai ja kas ta 
sai tulu ettevõtlusega tegelemise ajal, peatamise ajal 
või pärast ettevõtluse lõpetamist.

O FIE on kohustatud deklareerima  ka dokumentaalselt 
tõendamata (nt turul müüdud kauba eest saadud 
raha).



FIE tulu

O Ettevõtlustuluks võib olla ka rendi- ja üüritulu ja litsentsitasu. 
Füüsilisel isikul (rendile- või üürile andjal) on õigus valida, kas  
saadud tulu ettevõtlustuluna või muu tuluna.

O Ettevõtluse tuluks on ka Maksu- ja Tolliameti poolt tagastatud 
käibe- ja sotsiaalmaks. 

O Kui ettevõtlustulu on saadud mitterahalises vormis, siis on 
ettevõtlustulu suuruseks tuluna saadud asja või varalise 
õiguse turuhind.

O Ettevõtluse tulude hulka kuuluvad ka näiteks tulu ettevõtluses 
kasutatava vara võõrandamisest, kui selle vara 
soetamismaksumus oli kantud ettevõtluse kuludesse.

O Ettevõtlusest võib saada ka finantstulu, näiteks panga poolt 
makstud intressid erikontol raha hoiustamise eest.



Mis ei ole ettevõtlustulu

O Ettevõtluse tuluks ei loeta enda palgatulu. Palgatulu saadakse 
töö- ja teenistussuhtest, ettevõtlustulu aga töö- või 
teenustasuna võlaõiguslike lepingute alusel (ostu-müügileping, 
käsundusleping või muu võlaõiguslik leping).

O Olukorras, kus füüsiline isik töötab tööandja juures, allub 
tööandja juhtimisele ja kontrollile ning tööaeg ja täpsed 
kohustused on määratud tööandja poolt, on saadud tasu 
puhul tegemist palgaga, mitte aga ettevõtlustuluga.

O Samas töövõtulepingu alusel töötamisest saadud tulu võib olla 
nii palgatulu kui ka ettevõtlustulu.

O Ettevõtlustuluks ei loeta ka võetud laenu, kuna see kuulub 
tagasimaksmisele ja kapitalitulu (nt väärtpaberite 
võõrandamine).



Ettevõtluse kulud

Ettevõtlusega seotuks loetakse neid kulusid, mis:

O on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu 
saamise eesmärgil ja mille seos nimetatud 
eesmärgiga on selgelt põhjendatud; 

O on vajalikud või kohased sellise ettevõtluse 
alustamiseks, säilitamiseks või arendamiseks, millest 
saadud tulu maksustatakse, kulu seos ettevõtluse 
alustamise, säilitamise või arendamisega on selgelt 
põhjendatud; 

O kulutused, mida nõuab töötervishoiu ja tööohutuse 
tagamine töötajatele nõutava töökeskkonna loomisel 
ning tulenevad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
§ 13 lõikest 1. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13251221


Ettevõtluse kulud

Et kulu oleks võimalik lugeda ettevõtluskuluks ja tulust maha 
arvata, peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused:

O kulu peab olema tehtud maksumaksja poolt; 

O kulu peab olema tehtud sellel maksustamisperioodil, millise 
perioodi ettevõtlustulust kulu maha arvatakse; 

O kulu peab olema dokumentaalselt tõendatud; 

O kulu peab olema seotud maksumaksja, mitte kellegi teise 
ettevõtlusega. 

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

Ettevõtja kajastab ettevõtlusega seotud kulud koos tasutud 
käibemaksuga.



Ettevõtluse kulud

FIE võib oma kuludena kajastada ka:

O reklaami eesmärgil üle antud kauba või teenuse kulu, 
mille väärtus ilma käibemaksuta ei ületa 10 eurot;

O FIE enda tervise edendamiseks tehtud kulu 100 eurot 
kvartalis tulumaksuseaduse § 48 lg 55 tingimustel ehk 
teisisõnu, samadel tingimustel mis äriühing (nt 
spordiürituste osalustasu, sportimispaiga kasutamise 
otsesed kulud, taastusarsti ja füsioterapeudi kulud jne);

O külaliste vastuvõtu kulud lisaks 2%-le ettevõtlustulust ka 
kuni 32 euro ulatuses kalendrikuu kohta;

O välisriigis tasutud sotsiaalmaks, kui FIE on esitanud 
Maksu- ja Tolliametile välisriigi vormi A1 ning selle vormi 
alusel maksustamisel ei kohaldata Eesti 
sotsiaalmaksuseadust;

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017077?leiaKehtiv
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_en.htm


Mis ei ole ettevõtluse kulu

O Ettevõtluse kuludena ei või näidata FIE enda või oma 
töötajate eest tasutud tasemekoolituse (põhi-, kesk-, 
kõrgharidus, akadeemiline kraad) ja ettevõtlusega 
mitteseotud vabaharidusliku koolituse kulusid.

O Ettevõtlusekuludeks ei loeta erikonfiskeeritud vara 
maksumust, seaduse alusel määratud trahve ja 
sunniraha, maksukorralduse seaduse alusel tasutud 
intresse, kõrgendatud määraga tasutud 
keskkonnatasu vastavalt keskkonnatasude 
seadusele, seadusega sätestatud nõuete rikkumise 
või saastamisega looduskeskkonnale või kolmandale 
isikule tekitatud kahju hüvitamise tasu, makstud 
tulumaksu (v.a TMS § 48 alusel tasutud tulumaks).

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13114422&searchCurrent
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197246
http://www.rmp.ee/maksud/tulumaks/tulumaksuseadus/124/


Kulude edasikandmine

O Kulude edasikandmise perioodi pikendatakse 
seitsmelt aastalt kümnele aastale. Kümnele aastale 
üleminek toimub järk-järgult:

O 2018. a tulusid ületanud kulud kuni 8 aastat

O 2019. a tulusid ületavad kulud kuni 9 aastat

O 2020. a tulusid ületavad kulud kuni 10 aastat

O Kui ettevõtlustulu 1,33 jagamisel saadud summa ja 
arvu 0,33 korrutis on väiksem sotsiaalmaksu 
miinimumkohustusest, siis jagamistehet ei tehta ning 
tulemit vähendatakse miinimumkohustusega ning 
ettevõtlustulu ületav sotsiaalmaksusumma kantakse 
edasi järgmistele perioodidele kahjumite 
edasikandmise reeglite alusel.



FIE erikonto

O FIE-l õigus avada pangas üks erikonto, millele ta tohib kanda 
kümne tööpäeva jooksul alates laekumisest, ainult ettevõtluse 
tuluna saadud  summad, võib  lasta  laekuvad summad ka 
otse erikontole kanda.

O Sellele kontole maksustamisperioodil kantud tulu arvatakse 
maha ettevõtja maksustatavast tulust ja kontolt 
väljamakstavad summad liidetakse maksustatavale tulule. 

O erikontol oleva summa kasv  ei tohi ületada  ettevõtlustulu, 
millest on maha võetud kulud.

O Ettevõtluse lõpetamisel lisatakse erikontol olev summa 
ettevõtlustulule, välja arvatud juhul kui erikonto antakse üle
teisele isikule ( FIE ülevõtmine).

O Maksumaksja teatab erikonto andmed tuludeklaratsiooni 
esitamisel vormil E, erikonto avamisest eraldi teatada pole 
vaja.

http://www.emta.ee/doc.php?26602


FIE ja sõiduauto

O FIE jagab ära, mitu % auto ostust ja 

sõidukuludest läheb FIE kulusse, siis ei pea 

Maanteeameti liiklusregistrisse märget 

tegema. Märge tehakse ainult sellisel juhul, 

kui sõiduautot kasutatakse 100% 

ettevõtluses.

O Erisoodustust maksab tööandjast FIE ainult 

siis, kui ta annab sõiduautot töötajale 

erasõitudeks kasutada.



OÜ sõiduauto

O Kui ettevõtte sõiduautoga tehakse erasõite, siis tuleb tasuda 
igakuiselt erisoodustusmaksud sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest 
(kW).Tegelik erasõitude tegemine ei ole oluline, maksud tuleb 
maksta ka siis kui erasõitude tegemine on võimalik. Erisoodustuse 
arvestamise baasiks on 1,96 eurot kW kohta, üle 5 a vanade autode 
korral veidi vähem – 1,47 eurot kW kohta. Kui palju on su autol kW, 
saad vaadata auto tehnilisest passist või liiklusregistrist.

O Deklareerida, et autoga erasõite ei tehta, siis tuleb sellest 
Maanteeametit teavitada ja sellisel juhul erisoodustusmakse 
maksma ei pea. Maanteeameti teavitamisel tehakse avalikku 
registrisse vastav märkus ja see võimaldab soovi korral kõigil (sh 
maksuametil ja kadedal naabril) kontrollida, kas autoga võib 
erasõite teha (nt suvise vabaõhuetenduse või spordiklubi parkla

O Reeglid kehtivad M1klassi autodele.

https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf


Isiklik sõiduauto

O Maksuvaba hüvitist saab maksta ainult siis, kui 
töösõitude kohta peetakse  sõidupäevikut.
Sõidupäevik peab sisaldama sõiduautot kasutava 
isiku andmeid, sõiduauto riikliku registrimärgi 
andmeid, läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäitu iga 
töösõidu korral ning sõidu kuupäeva ja eesmärki 
iga sõidu korral. See, millisel kujul sõidupäevikut 
peetakse, ei oma tähtsust. Makstakse  30 senti 
km, mitte rohkem kui 335 eurot kuus.

O Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist 
makstakse ilma arvestust pidamata, on väljamakse 
näol tegemist palgatuluga, mis tuleb deklareerida 
isikustatult TSD lisal 1 .



Maksumäärad 2020

O Käibemaksumäär- 20%,9%, 0%, maksuvaba

O Tulumaks - 20 %, 20/80

O Sotsiaalmaks - 33%

O Sotsiaalmaksu  kuumäär- 540 €, maksta 
kuus178,20 €, kvartalis 534,60 €

O Töötasu miinimum - 584 € kuus, 3,48 € tunnis

O Töötuskindlustuse makse – töötaja 1,8 %

- tööandja  0,9%

O Kohustuslik  kogumispension- 2 % 

www.pensionikeskus.ee

http://www.pensionikeskus.ee/


Maksuvaba tulu  2020

O Üldine maksuvaba tulu määr on kuni 6000 eurot 
aastas ehk kuni 500 eurot kuus ja seoses 
sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu 
pensionidele ja tööõnnetushüvitistele

O aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba 
tulu 6000 eurot aastas,

O aastatulu kasvades 14 400 eurolt 
25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu 
vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 ×
(tulu summa – 14 400),

O aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 
0.



FIE tulumaks

O Tulumaksumäär on 2020 aastal 20% ning 
maksuvaba tulu 6000 eurot aastas  ehk 500 
eurot kuus (TuMS-i § 4 ja 23). 

O Täiendav mahaarvamine töötlemata 
põllumajandussaaduste realiseerimisest 2877 
eurot ja metsamaterjali müügist saadu tulust 
5000 eurot

O Metsamaterjali müügist saadus tulu võimalik 
edasi kanda kolme aasta peale (nii FIE kui 
eraisik).



Töötlemata 
põllumajandussaadus

O Põllumajandussaaduste töötlemiseks ei 
loeta seejuures puhastamist, sorteerimist, 
tükeldamist, kuivatamist, jahutamist ja 
pakendamist. 

O Näiteks maksustamisel loetakse 
töötlemiseks liha suitsutamist, kapsaste 
hapendamist, kurkide soolamist, nahkade 
parkimist jne. 

O Töötlemiseks ei loeta kartulite, sibulate jne 
koorimist ja pakendamist, liha raiumist jms. 



Metsamaterjal

Metsaseaduse kohaselt loetakse 

metsamaterjaliks

1) langetatud puu ja puutüvi;

2) puutüve järkamisel saadud tüveosa. 

Maksustamisel võetakse aluseks 

metsaseaduses sätestatud metsamaterjali 

definitsioon ja eespooltoodud definitsioonist 

tulenevalt ei käsitleta metsamaterjalina 

järgatud ja lõhutud küttepuid. 



Sotsiaalmaks

O Sotsiaalmaksu määr on 33%.

O FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud 
tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud 
ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades 
sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja 
ülempiiri.

O Sotsiaalmaks arvestatakse ettevõtlustulust maha 
tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu peale kulude 
mahaarvamist 1,33-ga. Seetõttu ei saa FIE makstud 
sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid 
deklareerida tuludeklaratsioonis oma 
ettevõtluskuludena.

O Sotsiaalmaksu lagi 10-kordne miinimumpalk



Avansiline sotsiaalmaks

O FIE peab sotsiaalmaksu avansiliste 
maksetena iga kvartali eest tasuma 
vähemalt kolmekordselt riigieelarvega 
kehtestatud kuumääralt (540 eurolt) arvutatud 
summa ehk 178,20 eurot kuus.

O Sotsiaalmaksu kvartaalne avansiline makse on 
534,60 €, tasumise tähtajad on  15. märts, 15. 
juuni, 15. september ja 15. detsember.

O 2020 seoses eriolukorraga vabastati FIE  
avansilise sotsmaksu tasumisest märts, aprill, 
mai



Käibemaks

O Käibemaks on 20 % ( 9% raamatud, ravimid, 
majutus)

O Käibemaksukohustus tekkib  40 000 EUR käibe 
korral

O Käive on:
1) kauba võõrandamine ja teenuse osutamine 
ettevõtluse käigus;
2) kauba või teenuse omatarve;
3) kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma 
võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks (§ 7 
lõike 1 punkt 3); 

4) kauba sundvõõrandamine tasu eest

O Tuleb deklareerida iga järgmise kuu 20.kuupäevaks



OÜ tulumaks

Osaühing maksab kasumi jaotamisel 
ehk dividendi väljamaksmisel tulumaksu 
määras 20/80 .Dividende võib maksta 

eelmiste aastate kasumi arvelt.

OÜ võib maksta osanikule palka ja/või 

juhatuse liikme tasu.

Tööjõumaksud ja käibemaks on samamoodi 

nagu FIEedel.



Talu on FIE

Plussid Miinused

O Asutamine odav ja lihtne

O Raamatupidamine 
lihtne, kassapõhine

O Raha kasutamine vaba

O Tulust mahaarvamine k 
2877 € põllumajanduses 
ja  5000 € metsanduses

O Piiramatu vastutus 
oma varaga 

O Tulult tulu- ja 
sotsiaalmaksu 
tasumise kohustus 

O Ei oma head ülevaadet 
majanduse seisust, kui 
kassapõhine 
raamatupidamine



Talu on OÜ

OÜ plussid OÜ miinused

O Vastutus piiratud 
osakapitali ulatuses 

O Ettevõtlustulu ei 
maksustata 

O Usaldusväärsus 
suurem kui FIE-l

O Üleandmine lihtne

O Raha ei saa vabalt 
kasutada isiklikuks 
otstarbeks

O Vaja rangelt eristada 
ettevõtte ja isiklik vara 

O Raamatupidamine 
nõuab eriteadmisi

O Juhtimine reguleeritud 
seadustega



Ettevõtluskonto

O on mõeldud ühe eraisiku poolt teisele eraisikule osutatud 
teenuse või era- või juriidilisele isikule kauba müügist 
saadud tasult maksukohustuse lihtsustatud täitmiseks.

O Ettevõtlustulu maksu määr on 20% ettevõtluskontole 
laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot 
kalendriaastas ning 40% ettevõtluskontole laekunud 
25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas.

O kui ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 eurot 
kalendriaastas, siis on füüsilisel isikul kohustus end 
äriregistris ettevõtjana (FIE, OÜ) ning Maksu- ja Tolliametis 
käibemaksukohustuslasena registreerida.

O Ei pea pidama raamatupidamist, tulude-kulude arvestust s.t 
kulusid maha  võtta ei saa,

O sobib selle tegevuse korral, millega ei kaasne suuri kulusid.

O Saab vormistada LHV pangas.



Tänan tähelepanu eest!

•Vaike Nõu

Tel. 5242319

Vaikenou@gmail.com
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