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Tulumaksuseaduse muutmise seadus 

§ 1. Tulumaksuseaduse muutmine 

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:  

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

ˮ(1) Tulumaksu määr, välja arvatud lõigetes 2–5 ning § 43 lõikes 4 nimetatud juhtudel, on 

20%. 

 

(11) Paragrahvi 1 lõigetes 2–4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa 

enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,80, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 

nimetatud juhul.“;  

 

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses: 

„(4) Paragrahvi 18 lõikes 13 nimetatud juhul on tulumaksu määr 7%. 

 

(5) Paragrahvis 501 nimetatud juhul on tulumaksu määr 14%. Sel juhul jagatakse maksustatav 

summa enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,86.“; 

 

3) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses: 

„(12 ) Lõiget 11 ei kohaldata tehingu või tehingute ahela korral, millel puudub majanduslik 

sisu ja mille peamine eesmärk või üks peamisi eesmärke on maksueelise saamine.   

 

(13) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mida residendist 

füüsiline isik saab residendist äriühingult rahalises või mitterahalises vormis, kui need olid  

§ 501 alusel maksustatavad dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise 

aluseks olevat kasumit jaotanud äriühingu tasemel ja mis ei ole maksustatud § 50 lõike 1 

alusel.“;   

 

4) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses: 

„(71) Tulumaksuga maksustatakse dividend (§ 18 lõige 2) või muu kasumieraldis, mida 

mitteresidendist füüsiline isik sai residendist äriühingult, kui see oli § 501 alusel maksustatav 

dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit jaotanud 

äriühingu tasemel ja mis ei ole maksustatud § 50 lõike 1 alusel.“;  

 

5) paragrahvi 41 täiendatakse punktiga 72 järgmises sõnastuses: 

„72) füüsilisele isikule makstud dividendilt või muult kasumieraldiselt, kui see oli § 501 alusel 

maksustatav dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat 

kasumit jaotanud äriühingu tasemel ja mis ei ole maksustatud § 50 lõike 1 alusel (§ 18 lõige 

13 ja 29 lõige 71).“;  

 

6) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: 

„11) punktis 72 nimetatud väljamakselt – 7%;“; 

 

7) paragrahvi 50 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 



„(1) Residendist äriühing, sealhulgas täis- ja usaldusühing, maksab tulumaksu dividendide või 

muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises 

vormis, arvestades § 501. Tulumaksuga ei maksustata fondiemissiooni korras jaotatud 

kasumit.“;  

 

8) paragrahvi 50 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(9) Paragrahvi 50 lõikes 2 ning §-s 501 nimetatud väljamakse tegija on maksumaksja 

nõudmisel kohustatud andma tõendi kalendrikuu jooksul tehtud § 50 lõikes 2 ning §-s 501 

nimetatud väljamaksete kohta järgmise kalendrikuu 5. kuupäevaks. Paragrahvi 50 lõikes 2 

nimetatud väljamakse puhul näidatakse tõendil väljamakse kogusumma ning selle osa, mis on 

või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud. Paragrahvis 501 nimetatud 

väljamakse puhul näidatakse tõendil väljamakse, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on 

maksustatav § 4 lõikes 5 sätestatud määraga. Tõendi vormi ja täitmise korra kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

 

9) seadust täiendatakse §-ga 501 järgmises sõnastuses:  

„§ 501.  Tulumaks regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt

  

Jaotatud kasum, mis on väiksem või võrdne eelneva kolme kalendriaasta keskmise jaotatud 

kasumiga, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu, maksustatakse § 4 lõikes 5 

sätestatud määraga. Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel ei võeta 

arvesse § 50 lõike 11 alusel tulumaksust vabastatud dividendi ega § 50 lõike 21 alusel 

tulumaksust vabastatud väljamakset.“;    

 

10) paragrahvi 52 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: 

„6) laenu andmine emaettevõtjale äriseadustiku § 6 tähenduses ja emaettevõtja teisele 

tütarettevõtjale lõigetes 4–6 sätestatud tingimustel. Emaettevõtjana käsitatakse ka ühingut, kes 

asub kontserni (äriseadustiku § 6) struktuuris laenu andvast tütarettevõtjast ülalpool, samuti 

mittetulundusühingut või sihtasutust, kellel on laenu andvas ühingus häälteenamus või 

valitsev mõju.“; 

 

11) paragrahvi 52 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) lõike 2 punktides 1, 2 ja 6 nimetatud väljamaksetelt;“; 

 

12) paragrahvi 52 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses: 

„(4) Lõike 2 punkti 6 kohaldatakse antud laenudele, mis ületavad laenu andnud äriühingu 

omakapitali tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete ning äriühingu võetud laenude 

summat maksustamisperioodi viimase päeva seisuga. 

 

(5) Laenuna käesoleva paragrahvi tähenduses käsitletakse ka lõike 2 punktis 6 nimetatud isiku 

võetud laenu tagamist, temaga krediidilepingu sõlmimist ja muud majanduslikult samaväärset 

tehingut. Tulumaksuga ei maksustata raha lühiajalist kontsernikonto kaudu kättesaadavaks 

tegemist teistele kontserni liikmetele äriseadustiku § 6 tähenduses, kui selle eesmärk on 

kontserni likviidsuse juhtimine. 

 

(6) Kui laen makstakse tagasi kahe aasta jooksul selle andmise kalendrikuu viimasest päevast 

arvates, tagastatakse tulumaks § 54 lõike 6 kohaselt. Laenu osalise tagasimaksmise korral 

tagastatakse tulumaks proportsionaalselt tagastatud laenusumma osakaaluga laenu 

kogusummas.“; 

 



13) paragrahvi 53 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Paragrahvi 50“ tekstiosaga 

„Paragrahvide 50 ja 501“; 

 

14) paragrahvi 54 lõike 2  esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Residendist juriidiline isik ning §-s 53 nimetatud mitteresident on kohustatud esitama 

maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile 

maksudeklaratsiooni §-des 49–53 nimetatud kulude ja väljamaksete ning §-des 50, 52 ja 53 

sätestatud maksukohustust mõjutavate asjaolude (sealhulgas võetud laenude) kohta eelmisel 

kalendrikuul.“; 

 

15)  paragrahvi 61 täiendatakse lõigetega 51–53 järgmises sõnastuses: 

„(51) Paragrahvi 501 alusel eelneva kolme kalendriaasta keskmise Eestis maksustatud jaotatud 

kasumi arvutamisel loetakse esimeseks arvesse võetavaks aastaks aasta 2018. Paragrahvi 4 

lõikes 5 sätestatud määra rakendatakse:  

1) 2019. aastal 1/3-le 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud 

Eestis tulumaksu; 

2) 2020. aastal  1/3-le 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on 

maksnud Eestis tulumaksu.  

 

(52) Paragrahvi 52 lõikeid 4–6 kohaldatakse alates 2017. aasta 1. juulist antud laenu suhtes, 

samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat 

suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud. 

 

(53) Residendist äriühing on kohustatud deklareerima lõikes 52 nimetatud laenud 2018. aasta 

10. veebruariks esitatavas § 54 lõikes 2 nimetatud maksudeklaratsioonis.“.  

 

§ 2. Seaduse jõustumine 

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril. 

 

 

Eiki Nestor 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn                           2017 

 

Algatab Vabariigi Valitsus                                 2017 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

 
 


