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Maksuvaba tulu (MVT) muudatused 2018
Maksuvaba tulu on kuni 500 eurot kuus
 Kui tulu on üle 25 200 euro aastas / 2100 eurot kuus, 

maksuvaba tulu ette nähtud ei ole
 Kui tulu on alla 14 400 euro aastas/ 1200 eurot kuus, 

on ette nähtud maksuvaba tulu 500 eurot
 Kõigile, kelle tulu jääb vahemikku 14 401- 25 199 

eurot aastas, leitakse personaalne maksuvaba tulu 
summa vahemikus 0-500 eurot

Täiendav maksuvaba tulu pensionitele 
ja kutsehaigushüvitistele kaob 

2



Kui tulu on kuni 1200 eurot, jääb inimesele igas kuus 64 eurot 
enam kätte kui 2017. aastal

Kui inimese sissetulek jääb kalendrikuus vahemikku 1201-
2099, arvestatakse talle maksuvaba tulu valemi järgi: 
 500–500/900*(väljamakse – 1200)
 Alla 1779 euro kuus tulu saavatel inimestel jääb kätte 

rohkem ja üle 1779 eurot teenivatel inimestel vähem

Kui tulu on üle 2100 eurot kuus, siis maksuvaba tulu ette 
nähtud ei ole ja inimesele jääb 36 eurot kuus vähem kätte
 Kui pensionär saab töötasu ja pensioni kokku üle 2100, jääb 

talle igas 83 eurot kuus vähem kätte
 Töötav pensionär peab otsustama kellele anda MVT avaldus 

– SKA-le või tööandjale

Maksuvaba tulu rakendamine aasta jooksul 



Mida muutuv maksuvaba tulu kaasa toob?
Aasta arvestuses võib varasem 
maksuvaba tulu arvesse võtmine 
muutuda „valeks“
 Ühe tööandja ebaregulaarsed tasud, 

mitu väljamakset kuus (preemia, 
puhkusetasu, palk jne)

 Mitme tööandja poolt makstud tasud
 Ootamatud sissetulekud vara 

müügist vms

Õige maksuvaba tulu suurus selgub 
tuludeklaratsiooni esitamisega



Lõplik maksuvaba tulu arvestus tuludeklaratsioonis
Lõplik maksuvaba tulu suurus selgub 2019. 
aastal tuludeklaratsiooni esitamisega 
 Tulude arvestusse lähevad kõik tulumaksuga 

maksustatavad tulud:
• palk, preemiad, töövõtu- ja käsunduslepingud, pension, 

välismaine tulu, üüritulu, vara võõrandamine, dividendid 
jne

 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.
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Mida töötaja peaks hindama ja 
tegema?
 Töötaja peab hindama võimalikku 

aastatulu 
• Kui sissetulekut on raske hinnata, on mõistlikum aasta 

jooksul maksuvaba tulu mitte arvestada
• Enammakstud tulumaksu saab tuludeklaratsiooniga 

tagasi

 E-MTAsse tuleb eraldi vaade, kust näha 
sissetulekute ülevaadet üle tööandjate
• Teavitused inimestele, kui piirmäär täitub
• Arvestatud ainult MTA-le teadaolev tulu 
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Aitäh!
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Tulumaksuga maksutatud hüvitised
 Pension, sh vanaduspension,                         

töövõimetuspension, rahvapension, 

toitjakaotuspension, ennetähtaegne vanaduspension, 

edasilükatud vanaduspension, 

väljateenitud aastate pension, 

soodustingimustel vanaduspension

 Vanemahüvitis
 Tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral makstav 

kahjuhüvitis
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Tulumaks 2017 vs 2018
2017 2018

Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 
on 236 eurot kuus (ilma avalduseta)

Täiendavat maksuvaba tulu pensionilt
ENAM EI OLE

Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või 
kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot 
kuus (täiendava avaldusega)

Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või 
kutsehaigushüvitiselt ENAM EI OLE

Kumulatiivne tulumaksuvabastuse 
arvutamine (N: õigus hüvitisele tekib 
jaanuarist, taotlus märtsist, vabastust 
rakendame jaanuarist)

Kuu põhine tulumaksuvabastuse arvestamine 
(väljamaksu kuu järgi) (tagasiulatuvalt õiguse 
tekkimisest vabastust ei rakendata)

Tulumaksuvabastus liigi põhine:
pension või kahjuhüvitis või 
vanemahüvitis

Pension
Kahjuhüvitis
Vanemahüvitis
Pension + kahjuhüvitis + vanemahüvitis
Pension + kahjuhüvitis
Pension + vanemahüvitis
Kahjuhüvitis + vanemahüvitis



NÄIDE 1: pensionär, kelle ainus tulu on 
pension

2017 2018

Määratud pension kuus 500 500

Täiendav tulumaksuvabastus 
pensionilt (ilma avalduseta)

236 0

Täiendav tulumaksuvabastus kuus 
(avalduse alusel)

180 500 (sissetulek kokku alla 
1200)

Väljamakstav pension kuus 483,2 500 (16,8 eurot rohkem)



NÄIDE 2: pensionär, kes saab pensioni ja 
töötasu

2017 2018
Määratud pension kuus 500 500
Täiendav tulumaksuvabastus 
pensionilt (ilma avalduseta)

236 0

Väljamakstav pension kuus 447,2 400 (~47 eurot vähem)

Töötasu 1600 1600
Täiendav tulumaksuvabastus kuus 
(avalduse alusel)

180 0 (sissetulek kokku üle 2100)

Väljamakstav töötasu kuus 1316 1280 (~36 eurot vähem)

Kokku tulu kuus 1763,2 1680 (~83 eurot vähem)

Pension võib muutuda maksustatavaks täies ulatuses (kui 
pensionäri sissetulek aastas on üle 25200). Tuleb mõelda, 
kellele esitada maksuvabastuse avaldus (tööandjale või SKA)



Hüvitise saajaid on üle 400 000

364255; 
89%

36763; 9% 4492; 1% 2257; 1%
Hüvitise (pension, vanemahüvitis, kahjuhüvitis) saajaid september 2017 hüvitise suuruse järgi

Hüvitis alla 500 Hüvitis 500-1199
Hüvitis 1200-2099 Hüvitis 2100 ja suurem



Teavitus alates 01.12.2017 e-post või lihtkiri

289407; 
71%

116312;    
29 %

Tulumaksuvabastuse avaldus esitatud
Tulumaksuvabastuse avaldust ei ole esitatud



Kuidas ja kuhu avaldus esitada?

 eesti.ee kaudu (alates 1. detsembrist)
 elektrooniliselt e-posti aadressile 

tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee
(blankett kodulehel)

mailto:tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee


Kust infot leiab?

 Sotsiaalkindlustusameti koduleht
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates-
1-jaanuarist-2018

 Kas avaldus on esitatud või mitte? 
eesti.ee portaalist (alates 1. detsembrist)

 Sotsiaalkindlustusameti tulumaksu infotelefon 
6610551, e-post 
tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee

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


Soovitus

Suuna eesti.ee postkast oma igapäevaselt 
kasutatavale e-postile –
nii jõuab vajalik info õigel hetkel inimeseni!



Aitäh!


	maksuvaba tulu pressikonverents_0111
	Tulumaks pressiüritus 01.11.2017

