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Muutub maksuvaba tulu arvestus
 2018 on tulumaksuvaba tulu kuni 6000 eurot aastas ja 500 eurot kuus
• Maksuvaba tulu arvutatakse TSD-l valemi järgi 500–500/900*(väljamakse – 1200)
• Väljamakse = brutopalk (sh KoPS ja TK)
• Tehte summa ei või olla väiksem kui 0
• TSD valemis ei ümarda, ümardame lõppsumma. Kui väga vaja, siis 6 kohta peale
koma
• MVT jääb kehtima samadele tululiikidele, mis praegugi
• Kui kuine tulu ületab 1200 eurot (aastane tulu 14400), hakkab maksuvaba tulu vähenema
• Alates 2100 eurosest kuisest tulust (25200 eurot aastas) maksuvaba tulu ette nähtud ei ole

Varasemate kuude arvesse võtmine
 TSD-l enam aasta algusest maksuvaba tulu arvesse võtmist ei ole
 Raamatupidaja lähtub MVT arvutamisel ainult väljamakse tegemise kuu
väljamaksetest
• Mõnel kuul võib seega maksuvaba tulu kasutamata jääda (nt puhkusetasu,
haigustasude maksmisel)
• Kõik ümberarvestused teeb MTA füüsilise isiku tuludeklaratsioonis, mitte TSD-l
 TSD-lt kaovad MVT liigid 620 ja 630 (pensionile ning kutse- ja tööõnnetushüvitisele)
 Maksuvaba tulu muudatused lisa 1 andmevälju ning failistruktuuri ei muuda
• Muutuvad taustal toimuvad arvutused ja kontrollireeglid
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 Hiljem makstud tasud võivad muuta varasema maksuvaba tulu arvesse võtmise
„valeks“
 Õige maksuvaba tulu suurus selgub FIDEKi esitamisega
• Tulude arvestusse lähevad kõik tulud (sh üüritulu, vara võõrandamine,
ettevõtlustulu jne) ning lisaks dividendid ja muud osakapitali väljamaksed
(maksustatud jur.isiku tasandil)
• Aasta kohta kehtiv valem: 6000 – 6000/10800 * (aastatulu summa – 14400)
• TSD arvutab taustal ka tööandjapõhiselt aasta MVT ja annab hoiatuse, kui summa
on ületatud
 Töötaja peaks hindama võimalikku aastatulu ja sellest lähtuvalt otsustama
maksuvaba tulu avalduse esitamise tööandjale
 MVT avaldus pole enam ühekordne, töötaja võib iga kuu öelda tööandjale uue MVT
summa

Kõik intressid residentidele lähevad maksustatavaks
 Maksustatavad intressid TSD lisal 1 vml 54
• Loome krediidiasutustele võimaluse esitada intressid eraldi failina (xf11)
• Analoog TSD-le, failiformaat on lihtsam
• Xml failiformaat teada hiljemalt juuliks
 Mitteresidentidele makstud intressid jätkuvalt maksuvabad
 Pankadega infovahetus säilib (uued formaadid juba töös)
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TSD kinnitamine üle x-tee
 Aruandlus 3.0 üks eesmärke on panna raamatupidamisprogrammid andmeid esitama
üle x-tee
 Tuleb võimalus TSD kinnitada üle x-tee esitades nii, et ei peaks e-MTAsse tulema
(analoogselt KMD-ga)
• Kinnitamise märge x-tee sõnumi päisesse (optional)
• X-tee sõnumi päises ka keelevalik tagastatavate vigade jaoks
• Vigadega faili ei loeta kinnitatuks, antakse vastav teade (kas tagastatakse ka vead,
on veel arutlusel)
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Maksuvabad tervisekulutused
 Al 2018 ei maksustata erisoodustusena töötaja tervise edendamiseks tehtavaid
kulutusi:
• 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis,
• kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele
 Maksuvabalt saab hüvitada ainult teatud kulud (avaliku rahvaspordiürituse
osavõtutasu, sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud
kulutusi, tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi
jmv)
 Maksuvabad tervisekulud lähevad INF14-le (kulu aastane kogusumma, töötajate
koguarv)
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TSD lisa 3, 7, 6 ja INF1 muudatused 2018
 Muutuvad andmeväljad seoses:
• Pankade avansilise tulumaksuga 14% (lisa 7 osa 5; lisa 3 osa 4– uus)
• Nn panditulumaksuga (lisa 6)
• Usaldusfondide ja aktsiaseltsifondide maksustamise erisustega (lisa 7, INF1,
INF17)
 Kasumi jagamine 14% ning füüsilisele isikule lisaks 7% tulumaksu kinnipidamine tuleb
TSD2019. Muutub lisa 7 ja lisa 1
 Täna rohkem ei tea – muudetud failiformaadid tahame kättesaadavaks teha juuliks
 Kõik tulumaksuseaduse muudatused tänasest Riigikogus, eelnõu 458 SE
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Üle x-tee e-MTAst andmete edastamine ERPi
 Milliseid andmeid e-maksuametist soovite tulevikus
automaatselt üle x-tee ERPi tõmmata (nt saldopäring,
ettemaksukonto väljavõte vms)?
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Veebis eraldi rubriik tarkvaraarendajale
 Soov on sinna hakata üles panema kogu maksude valdkonna infot, mis võiks
mõjutada ERP-e
• Seadusemuudatused (sh olulisemad plaanid), deklaratsioonide muudatused
• Tehnilised spetsifikatsioonid
• Andmevahetuse võimalused, arengud
• MTA plaanid süsteemide arendamisel
• Teabepäevad jne
 Saate tellida meilile teavitusi, kui rubriiki midagi lisatud on
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Aitäh!
evelyn.liivamagi@emta.ee

