Vormi E1 lisa
FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA ETTEVÕTTE ÜLEANDMINE
I osa. Ettevõtte üle andnud ettevõtja (üleandja)
Eesnimi

Perekonnanimi

Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti antud
registrikood Eestis

Ettevõte, mille vara üle anti
Eesti äriregistrikood kood

Ärinimi

II osa. Ettevõtte omandanud isik (omandaja)
Rea
nr
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
3.
3.1
4.

Omandajad
2
Füüsilisest isikust ettevõtja:
isikukood
eesnimi
perekonnanimi
registrikood
ärinimi
Juriidiline isik:
registrikood
nimi
Erikontolt üle antud summa
sh ettevõtlustulu vähendamiseks kasutamata osa
Ettevõtluse tulust suuremate kulude üleandmine

A
3
X

B
4
X

X

X

Kinnitan, et minule teadaolevalt on eespool esitatud andmed õiged. Olen teadlik, et
ebaõige või ebatäpse teabe esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav.
Maksukohustuslane või
maksukohustuslase
allkirjaõiguslik isik

Ees- ja perekonnanimi

Telefon

E-post

Allkiri

Kuupäev

Täitmise kord
1. Vormi E1 lisa on kehtestatud tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 37 lõike 7 alusel.
2. Vormi E1 lisa täidab mitteresidendist ettevõtja (edaspidi üleandja), kes on
maksustamisperioodil üle andnud ettevõtte hulka kuulunud vara isikule, kes jätkab ettevõtte
tegevust (edaspidi omandaja). Eelnimetatut kohaldatakse ka organisatsiooniliselt terviklikuks
üksuseks olevale ettevõtte osale.
3. Üle antud ettevõtte vara hulka kuuluvad ettevõtlusega seotud asjad, õigused ja kohustused
(edaspidi üleantud vara).
4. Vormi E1 lisa täidetakse iga ettevõtte kohta, mille vara maksustamisperioodil üle anti.

5. Vara üleandmisel rakendub TuMS § 37 lõige 7 juhul, kui vara antakse äriregistrisse kantud
isikule või Maksu- ja Tolliameti registrisse kantud isikule.
6. Vormi E1 lisa esitatakse Maksu- ja Tolliametile koos vormiga E1.
7. I osas näitab üleandja enda ja üle antud ettevõtte andmed.
8. II osas näidatakse selle isiku andmed, kellele maksustamisperioodil vara üle anti. Iga
omandaja kohta täidetakse eraldi veerg 3 või 4.
9. Omandaja jaoks on saadud vara soetamismaksumus null, välja arvatud juhul, kui hiljem on
omandaja teinud kulutusi selle vara täiendamiseks või parendamiseks.
10. Ridadel 1.1-1.5 näidatakse vara omandanud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja
perekonnanimi, isikukood ning ettevõtja registrikood ja ärinimi.
11. Ridadel 2.1 ja 2.2 näidatakse vara omandanud juriidilise isiku registrikood ja nimi.
12. Read 3 ja 4 täidetakse eurodes sendi täpsusega.
13. Real 3 näidatakse üleantud erikonto summa. TuMS § 37 lõike 7 alusel üle antud erikonto
summat ei loeta erikonto vähenemiseks ning saadud summat ei loeta erikonto kasvuks.
Real 3.1 näidatakse üleantud ettevõtlustulu vähendamiseks erikonto kasutamata osa (vormi E1
tabeli 1 veerust 4).
14. Real 4 näidatakse üle antud TuMS § 35 kohaselt edasikantud ettevõtluse tulust suuremad
kulud.
15. Kuna vara üleandmisel muutub ettevõtja vara koosseis, tuleb vormistada vara üleandmise
kohta leping ning koostada üleantud vara nimekiri.
16. Kui pärast vara üleandmist üleandja ettevõte lõpetatakse ning üleandmata vara võetakse
isiklikku tarbimisse, deklareeritakse isiklikku tarbimisse võetud vara turuhind vormi E1 real 1.5.
17. Kui ettevõtte vara üleandmisel on üleandja saanud tasu, loetakse, et vara on müüdud ning
deklareeritakse see vormi E1 real 1.4.
18. Pärast vara üleandmist ja ettevõtluse lõpetamist saadud tulu deklareeritakse vormil E1.
19. Vara üleandmisel TuMS § 37 lõike 7 alusel ei kohaldata siirdehinna reegleid (TuMS § 14
lõige 9).

