Vorm INF 9

Maksu- ja Tolliamet
KINGITUSI JA ANNETUSI SAANUD ISIKU

Registrikood

Nimi
Asukoha aadress

Telefon
Interneti koduleht

e-post

KINGITUSTE JA ANNETUSTE NING MUUDE TULUDE KASUTAMISE DEKLARATSIOON
Aasta
Summa
Tulud

1.

Kingitused ja annetused

2.

Liikme- ja sisseastumismaksud

3.

Toetused, stipendiumid, abirahad, riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse eelarvest saadud vahendid,
muu sarnane tulu. Sealhulgas:

3.1

sihtotstarbelised

3.2

mittesihtotstarbelised

4.

Ettevõtlustulu kokku (välja arvatud real 5 näidatud ettevõtlustulu)
sealhulgas:

4.1

toodete ja kaupade müügist

4.2

teenuste osutamisest

4.3

trükiste müügist

4.4

tulu tasuliste ürituste korraldamisest

4.5

reklaamist

4.6

rendi- ja üüritulu, litsentsitasud

4.7

muud tulud ettevõtlusest

5.

Tulud tegevusest, mida „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 6 kohaselt ei käsitata ettevõtlusena

6.

Muud tulud

6.1

sealhulgas tasu usuliste talituste eest

7.

Tulud kokku: read 1 - 6

8.

Kasutamata kingituste ja annetuste jääk eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga

9.

Kingitused ja annetused kokku: rida 1 + rida 8

10.

Kulud

X

Saadud kingituste ja annetuste arvel tehtud kulud

X

Makstud toetused, abirahad ja hüvitised

10.1

sealhulgas füüsilistele isikutele makstud

10.2

toetuste, abirahade ja hüvitiste füüsilisest isikust saajate arv

11.

Makstud stipendiumid ja õppetoetused

11.1

sealhulgas füüsilistele isikutele makstud

11.2

stipendiumide ja õppetoetuste füüsilisest isikust saajate arv

12.

X

Tehtud kingitused ja annetused

12.1

sealhulgas füüsilistele isikutele

12.2

kingituste ja annetuste füüsilisest isikust saajate arv

Summa

13.

Põhikirjalised heategevusprojektid ja -üritused (tabeli 1 veerg 3)

14.

Muud põhikirjalised projektid ja üritused

15.

Mitmesugused tegevuskulud (mis ei ole seotud konkreetsete projektidega)

16.

Tööjõukulud

17.

Ettevõtluskulud

17.1

sealhulgas tööjõukulud (palk ja muud tasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, muud)

18.

Muud kulud

19.

Kokku: read 10 - 18
Muu tulu arvel tehtud kulud

20.

Makstud toetused, abirahad ja hüvitised

20.1

sealhulgas füüsilistele isikutele makstud

20.2

toetuste, abirahade ja hüvitiste füüsilisest isikust saajate arv

21.

Makstud stipendiumid ja õppetoetused

21.1

sealhulgas füüsilistele isikutele makstud

21.2

stipendiumide ja õppetoetuste füüsilisest isikust saajate arv

22.

X

Tehtud kingitused ja annetused

22.1

sealhulgas füüsilistele isikutele makstud

22.2

kingituste ja annetuste füüsilisest isikust saajate arv

23.

Põhikirjalised heategevusprojektid ja -üritused (tabeli 1 veerg 4)

24.

Muud põhikirjalised projektid ja üritused

25.

Mitmesugused tegevuskulud (mis ei ole seotud konkreetsete projektidega)

26.

Tööjõukulud

27.

Ettevõtluskulud

27.1

sealhulgas tööjõukulud (palk ja muud tasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, muud)

28.

Muud kulud

29.

Kokku: read 20 - 28

30.

Kokku kulud: rida 19 + rida 29

31.

Kingituste ja annetuste jääk kalendriaasta 31.detsembri seisuga: rida 9 - rida 19

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

MAKSUKOHUSTUSLASE
ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

ISIKUKOOD

Maksukohustuslase esindamise alus

Telefon

e-post

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

MAKSUKOHUSTUSLASE JUHT

Telefon

Allkiri
E-post

Märkused
1. Deklaratsioon on kehtestatud „Tulumaksuseaduse” § 571 lõike 6 alusel.
2. Deklaratsioonil näitab „Tulumaksuseaduse” § 11 lõikes 1 nimetatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste
ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kantud mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus (edaspidi ühing) kalendriaastal saadud (laekunud)
kingitused ja annetused (edaspidi annetused) ning muud tulud rahalises väärtuses ning nende kasutamise kalendriaastal. Deklaratsioon esitatakse
ka juhul, kui kalendriaastal ei ole annetusi või muid tulusid saadud ega kulutusi tehtud.
3. Deklaratsioon täidetakse eurodes sendi täpsusega.
4. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks. Nimekirja kandmisel 1. juulist esitatakse deklaratsioon
kogu kalendriaasta kohta.
5. Deklaratsiooni ridadel 1 - 6 näidatakse kalendriaastal saadud (laekunud) tulud.
6. Real 1 näidatakse kalendriaastal laekunud rahalised ja saadud mitterahalised annetused. Siin näidatakse ka kalendriaastal laekunud ning oma
olemuselt põhikapitali sissemaksena käsitletavad annetused.
Mitterahalises vormis saadud annetuse puhul peab olema vara üleandmist tõendav dokument. Mitterahalises vormis saadud annetuse maksumuseks
on vara turuhind. Kui annetus saadi vara soodushinnaga ostu korras, siis on annetuse maksumuseks müügihinna ja turuhinna vahe.
Siin näitab usuline ühendus usulise talituse eest saadud summas oleva annetuse osa (vt rea 6.1 märkused).
7. Real 2 näidatakse ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud.
8. Real 3 näidatakse nii residentidelt kui ka mitteresidentidelt kalendriaastal saadud sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused, stipendiumid,
abirahad, riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse eelarvest laekunud vahendid, muu sarnane tulu.
9. Real 4 näidatakse kalendriaastal saadud ettevõtlustulu, välja arvatud tulu, mida „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 6 kohaselt ei käsitata ettevõtlustuluna
ja mis näidatakse real 5. Siin näidatakse tulu toodete ja kaupade müügist, teenuste osutamisest (koolitused, ekskursioonid, majutus, toitlustus jms),
trükiste müügist, tasuliste ürituste korraldamisest (konverentsid, kokkutulekud, kontserdid, etendused, võistlused, jms), reklaamist, vahendustasud,
oma vara rentimisest (hooned, ruumid, liiklusvahendid, seadmed, muu vara), litsentsitasud, saadud finantstulud (kasum tütar- ja sidusettevõtte
investeeringu müügist, kasum väärtpaberite müügist, intressi- ja dividenditulud, kasum investeerimistegevusega seotud valuutakursi muutustest, muud
finantstulud), muud ettevõtlusest saadud tulud.
10. Real 5 näidatakse tulud tegevusest, mida „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 6 kohaselt ei käsitata ettevõtlusena:
1) põhikirjaliste eesmärkide täitmisega kaasnev tegevus (trükiste väljaandmine, koolitus, teabevahetus, ürituste korraldamine, muu mitteregulaarne
tegevus). Kui eelnimetatud tegevused on põhikirjalised (näiteks trükiste väljaandmine või ürituste korraldamine), siis nendelt saadud tulu ei näidata
real 5, vaid real 4.
2) tegevust sihtotstarbeliste annetuste realiseerimisel;
3) heategevusliku loterii või oksjoni korraldamine annetuste kogumiseks, kui selline tegevus ei ole ühingu põhitegevus;
4) põhikirjalise tegevusega kaasnev finantstulu saamine.
11. Real 6 näidatakse muud kalendriaastal saadud ülalnimetamata tulud (trahvid, viivised, pärandvara, jms). Real 6 näidatakse kasum, mis on
saadud müügiootel põhivara müügist, kinnisvarainvesteeringute müügist, materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist. Materiaalse põhivara
hulka kuuluvad: maa, hooned ja rajatised, masinad, seadmed, transpordivahendid, tööriistad, lõpetamata põhivara, muu põhivara. Immateriaalse
põhivara hulka kuuluvad: firmaväärtus, arenguväljaminekud, arvuti tarkvara, kaubamärgid, patendid, litsentsid, kasutusõigused, muud saadud
tulud, sealhulgas ebaregulaarselt saadud tulud (trahvid, viivised jms) jms. Kinnisvarainvesteering on maa, hoone või selle osa, mida ei kasutata
majandustegevuses.
12. Rea 6.1 täidavad usulised ühendused. Siin näidatakse „Kirikute ja koguduste seaduse” § 25 lõikes 2 sätestatud tasu usuliste talituste eest. Siin
ei näidata usulise talituse eest saadud summas oleva annetuse osa. Annetuse osa näidatakse real 1. Näiteks kui usulise talituse tasu on 100, kuid
isik on maksnud 150, siis siin real näidatakse 100 ja real 1 annetusena 50.
13. Real 7 näidatakse kalendriaastal saadud tulud kokku.
14. Real 8 näidatakse saadud annetuste kasutamata jääk eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Siin näidatud summa saadakse eelmise
kalendriaasta vormi INF 9 realt 31 (2011. aasta kohta vormi INF 9 täitmisel saadakse summa 2010. aasta vormi INF 9 realt 5).
15. Real 9 summeeritakse saadud annetuste kasutamata jääk eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga ja aruandeaastal (kalendriaastal) saadud
annetused.
16. Deklaratsiooni ridadel 10 - 18 näidatakse saadud annetuste arvel tehtud kulud.
17. Real 10 näidatakse saadud annetuste arvel kalendriaastal välja makstud toetused, abirahad ja hüvitised.
Real 10.1 näidatakse saadud annetuste arvel füüsilistele isikutele kalendriaastal välja makstud toetused, abirahad ja hüvitised.
Real 10.2 näidatakse toetuste, abirahade ja hüvitiste füüsilisest isikust saajate arv. Kui isikule on kalendriaasta jooksul tehtud mitmel korral
väljamakseid või tehtud erinevat liiki väljamakseid, siis märgitakse saajate arvuks üks.
18. Real 11 näidatakse saadud annetuste arvel kalendriaastal välja makstud stipendiumid ja õppetoetused.
Real 11.1 näidatakse saadud annetuste arvel füüsilistele isikutele kalendriaastal välja makstud stipendiumid ja õppetoetused.
Real 11.2 näidatakse stipendiumide ja õppetoetuste füüsilisest isikust saajate arv. Kui isikule on kalendriaasta jooksul tehtud mitmel korral
väljamakseid, siis lugeda see üheks saajaks.
19. Real 12 näidatakse saadud annetuste arvel kalendriaastal tehtud kingitused ja annetused.
Real 12.1 näidatakse saadud annetuste arvel füüsilistele isikutele kalendriaastal tehtud kingitused ja annetused.
Real 12.2 näidatakse kingituste ja annetuste füüsilisest isikust saajate arv. Kui isikule on kalendriaasta jooksul tehtud mitmel korral väljamakseid, siis
lugeda see üheks saajaks.

20. Deklaratsiooni real 13 näidatakse annetuste kasutamine heategevuse eesmärgil ja avalikes huvides põhikirjalise tegevusega seotud projektide
ja ürituste korraldamisel.
Real 13 näidatakse heategevuseks kasutatud summad projektide/kulutuste lõikes tabeli 1 veeru 3 real „Kokku” toodud andmete alusel.
Tabel 1
Jrk
1.

Annetuste
kasutamine
(kulud)
3.

Põhikirjalised heategevusprojektid ja -üritused
2.

Muu tulu
kasutamine
(kulud)
4.

Kokku:
veerg 3 +
veerg 4
5.

Kokku:
21. Tabeli 1 veerus 2 nimetatakse põhikirjalised heategevusprojektid ja -üritused.
22. Veerus 3 näidatakse saadud annetuste arvel tehtud heategevusprojektide ja -ürituste kulud. Veeru 3 rea „Kokku” summa kantakse vormi INF 9
reale 13.
23. Veerus 4 näidatakse saadud muu tulu arvel tehtud heategevusprojektide ja -ürituste kulud. Veeru 4 rea „Kokku” summa kantakse vormi INF 9
reale 23.
24. Vormi INF 9 real 14 näidatakse annetuste kasutamine muu põhikirjalise tegevusega seotud projektideks ja üritusteks (koolitus, teabevahetus,
ürituste organiseerimine, trükiste väljaandmine jne).
25. Real 15 näidatakse annetuste kasutamine kalendriaasta üldkuludeks, mis ei ole seotud konkreetsete projektidega, sealhulgas materjali, tooraine
ja teenuse kulud; administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud kulud (raamatupidamisteenus, konsultatsioonid, hoolduskulu, kantseleikulud,
kindlustuskulud jms); personali lähetuste kulud; personali koolituskulud; töötajatele „Tulumaksuseaduse” § 48 tähenduses antud erisoodustused;
külaliste vastuvõtukulud; koosolekute läbiviimise kulud; reklaamikulud; autoritasud; ühingu omandis või kasutuses olevate varade remondikulud;
trükiste väljaandmisega seotud kulud; transpordikulud; töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu; muud
tegevuskulud. Siin ei näidata kulutusi, mis on seotud ettevõtlusega. Need näidatakse real 17.
26. Real 16 näidatakse annetuste kasutamine palgakuluks: töötajatele ning juhtimis- ja kontrollorgani („Tulumaksuseaduse” § 9 tähenduses) liikmetele
töö eest makstud tasu ja haigushüvitis („Tulumaksuseaduse” § 13 lõige 1), makstud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, muud makstud tasud. Siin
ei näidata ettevõtlustuluga seotud tööjõukulusid, mis näidatakse real 17.1
27. Real 17 näidatakse annetuste kasutamine ettevõtluskulude tegemisel (kaupade, toorme, materjalide, teenuste, seadmete ja muude ettevõtluses
vajalike materjalide ostmine ning muud ettevõtluskulud).
28. Real 17.1 näidatakse ettevõtlusega seotud tööjõukulud: töötasu, haigushüvitis („Tulumaksuseaduse” § 13 lõige 1), makstud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse, muud makstud tasud.
29. Real 18 näidatakse annetuste kasutamine muude tegevuskulude tarbeks.
30. Deklaratsiooni ridadel 20 - 28 näidatakse kalendriaastal muudest (kui annetused) tuluallikatest saadud tulu arvel tehtud kulutused. Nende ridade
täitmisel juhinduda ridade 10 - 18 märkustest.
31. Real 31 näidatakse annetustena saadud summade jääk aasta lõpus 31. detsembri seisuga. Sellel real näidatud positiivne tulem kantakse järgmisel
aastal reale 8.
32. Tabelis 2 näidatakse kalendriaastal saadud ettevõtlustulu ja selle kasutamine („Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 4 punkt 3).
Summa

Tabel 2

1.

Ettevõtlustulu (vormi INF 9 rida 4)

2.

Ettevõtlusega seotud kulud (vormi INF 9 rida 17 + rida 27)

3.

Ettevõtluse tulem: rida 1 – rida 2

4.

Ettevõtlusest saadud tulu (rea 3 positiivne tulem) avalikes huvides kasutamise miinimummäär:
≥ rida 3 x 0,9

5.

Ettevõtlusest saadud tulu tegelik kasutamine avalikes huvides

33. Kui tabeli 2 real 4 arvutatud summa ületab real 5 deklareeritud summat, kustutatakse ühing nimekirjast Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

