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Meenutus eelmisest aastast ehk millised on
mastaabid
 esitati 756 000 tuludeklaratsiooni (96% elektrooniliselt)
 enammakstud tulumaksu tagastati 189 mln EUR
 juurde tuli inimestel maksta kokku 58 mln EUR tulumaksu
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Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine 2020
 Elektrooniliselt ja paberkandjal saab tuludeklaratsiooni esitada
alates 15. veebruarist 2020.
 Tulu deklareerimisel on oodata järjekordi, seega soovitame mitte
tõtata.
 Palun aita oma eakamatel lähedastel vajadusel tuludeklaratsioon
esitada elektrooniliselt.
 Nüüd saab ka meie infotelefonist küsida isikustatud infot mobiil-ID
või Smart-ID abil
 Palume kannatust ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel ja
infotelefonile helistajatel – ülekoormus tähendab järjekordi.
 Juba praegu uuenda oma kontaktandmed Rahvastikuregistris.
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Kui siiski on vaja tulla büroosse kohale






Ära tule enne märtsikuud
Esimestel nädalatel võivad olla tundide pikkused järjekorrad
Koroona-viiruse tõkestamiseks tuleb oodata õues
Võta kaasa mask ja palun kanna seda
Kas kõik vajalik on olemas: ID kaart, kas tead ID-kaardi paroole,
vajadusel prillid.

4

Enammakstud tulumaksu tagastamine
 e-MTAs esitatud tuludeklaratsioonide tagastused algavad 26.
veebruarist ja paberkandjal tuludeklaratsioonide esitajate
tagastused alates 19. märtsist 2021.
 Tagastamise kiirus ei sõltu tuludeklaratsiooni esitamise ajast.
Tagastame ca 2 nädala jooksul – kuid vaid neile, kelle puhul ei teki
vajadust kontrolliks või ei ole vaja esitada lisaandmeid.
 Enammakstud tulumaksu tagastuste lõpptähtaeg on 1. oktoober.
Sama tähtaeg on tulumaksu juurde maksmiseks.
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Eeltäidetud andmed tuleb üle kontrollida
 Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal,
need andmed tuleb igaühel üle kontrollida ja vajadusel parandada või
kustutada
 Kui on saadud tulu, mida eeltäidetud ei ole, tuleb see ise lisada – nt
ümbrikupalk jm
 Uuendusena on deklaratsioonis eeltäidetud kinnisvaratehingud ja
metsatehingud
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Annetused
• Teist aastat saab tulumaksutagastuse soovi korral annetada kuni
kolmele juriidilisele isikule, kellel on olemas Eesti pangakonto number
ning kantud tulumaksusoodustuse nimekirja

• NB! Kui hiljem selgub, et tulumaksu tuleb hoopis juurde maksta, siis
annetuseks suunatud raha tagasi võtta ei saa!
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Mis on eelmise aastaga võrreldes muutunud?
 Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat lapse maksuvaba tulu vähendatakse
lapse aastatulu võrra
• Lapse aastatulu hulka arvatakse ka äriühingult saadud dividendid ja muud väljamaksed
• Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni toitja kaotuse korral

 Eriolukorra ajal Töötukassast saadud töötasu toetus on deklaratsioonil eeltäidetud ja võib
mõjutada maksuvaba tulu suurust
 Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust võib maha arvata kuni 5000 eurot
 Välisriigist tulu saamisel võetakse Eesti tulust mahaarvamisi arvesse sõltumata välisriigis
saadud tulu osakaalust
 Alates kolmandast lapsest on täiendav maksuvaba tulu 3048 eurot
 Alates 1. 07. 2020 laevapere liikme tasu maksustatav teatud tingimustel tulumaksuga 0%,
selle arvel mahaarvamisi teha ei saa.

Kui oled tegelenud ettevõtlusega
 Kui ettevõtlustulu eeltäidetud ei ole, tuleb see ise sisestada (nt üüritulu,
teenusepakkumiselt, nagu nt lapsehoidmine teenitud tulu, internetis kaupade
vahendamiselt teenitud tulu jne)
- kui teenitud tulu on juhuslikku laadi (mõned korrad aasta jooksul), deklareerida A
vormil, tasuda tuleb tulumaks
- kui regulaarne (nt iga kuu), on tegemist ettevõtlusega ja deklareerida E-vormil, tasuda
tulu- ja sotsiaalmaks. Kulusid maha arvata ei saa.
 Platvormide (nt AirBnB, Bolt jm) vahendusel teenitud tulu tuleb ise deklareerida:
Mõnel juhul võib olla ka eeltäidetud (kui on antud nõusolek andmete MTA-le edastamiseks)

 Eraisikult eraisikule teenuse pakkumisel on kõige lihtsam variant kasutada
ettevõtluskontot

Sünnitus-, lapsendamis- ja koondamishüvitis
 Neljandas kvartalis saadud sünnitus- lapsendamis- või koondamishüvitise võib
maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele ning osa 2020. aastal saadud
hüvitisest deklareerida 2021. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2022. aasta
30. aprilliks.
 Eelmisel aastal samal põhimõttel tulusid hajutanud inimestel on eeltäidetud
• https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/sunnitushuvitiseltlapsendamishuvitiselt-ja-koondamishuvitiselt
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Kas kõik peavad tuludeklaratsiooni esitama?

 Ei pea, kui:
- aastane tulu ei olnud üle 6000 euro
- ei ole vaja tasuda täiendavat tulumaksu, deklareerida väärtpaberitehinguid
või investeerimiskonto sisse- ja väljamakseid
 Kui ei ole kasutada maksusoodustusi

 Alaealise eest esitab deklaratsiooni vajadusel esindaja
NB! FIE esitab tuludeklaratsiooni ka siis, kui tulu puudub.
Eelmisel aastal oli siiski palju neid, kellel oli tulumaksu tagasi saada ja kes
deklaratsiooni ei esitanud, eriti pensionäre.
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