Miks on kasulik kuuluda nimekirja? Seletused ja vastavad väljavõtted TMS-st.
Kui üksikisik annetab/kingib tulumaksusoodustustega MTÜ-le või Sihtasutusele, siis saab annetaja
selle summa oma oma tulust maha arvata ja seega on tal õigus saada tulumaksu võrra (2016.a. – 20%)
annetatud summast tagasi.
TMS § 27. Kingitused ja annetused
(1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja
kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused
ja annetused.
(4) Lõikes 1 nimetatud kingitused ja annetused võivad olla tehtud rahalises või mitterahalises vormis.
Mitterahalise kingituse või annetuse maksumuseks on vara turuhind, kusjuures vara soodushinnaga müügi korral
on kingituse või annetuse maksumuseks vara turuhinna ja müügihinna vahe. Tasuta või turuhinnast madalama
hinnaga osutatud teenust ei käsitata kingituse ega annetusena ning selle maksumust tulust maha ei arvata.
TMS § 282. Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang
(1) Paragrahvides 25–27 sätestatud mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 1200 eurot
maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis
maksustatavast tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades lõikeid 2 ja 3.

Kui juriidiline isik annetab/kingib tulumaksusoodustustega MTÜ-le või Sihtasutusele, siis ei pea
annetaja sellelt summalt/väärtusest tasuma tulumaksu, kui tehtud annetuse/kingituse väärtus jääb
piiridesse: a) 3% andja nn. palgafond või b) 10% andja eelmise majandusaasta puhaskasum.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
(1) Residendist juriidiline isik, välja arvatud § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik, maksab tulumaksu
tehtud kingitustelt ja annetustelt, millelt tulumaks ei ole § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud,
arvestades lõigetes 2 ja 4 nimetatud erisusi. Tulumaksuga ei maksustata reklaami eesmärgil üle antud kaupa ega
osutatud teenust, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot. Kingitusena käsitatakse ka kuni 10 000 euro
suuruse võidufondiga kaubandusliku loterii võitu, arvestamata eelmises lauses sätestatud piirmäära.
(2) Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isikule
kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi, mille summa ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6
tehtud sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud
vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
(3) Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende
kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas
lõikes nimetatud piirmäärast.

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus võtab vastu külalisi ja kaasab vabatahtlikke
koostööpartnereid ning see on seotud tema põhikirjaliste eesmärkide täitmisega, siis saab ta
maksuvabalt kanda külaliste ja koostööpartneritega seotud kulud.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
(4) Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isiku väljamakseid seoses külaliste või
koostööpartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või meelelahutusega. Muu residendist juriidilise isiku
puhul ei maksustata neid väljamakseid kuni 32 euro ulatuses kalendrikuus. Lisaks sellele võib viimati nimetatud
juriidiline isik, kes teeb isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid, teha kalendrikuus tulumaksuvabalt
seoses külaliste või koostööpartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või meelelahutusega väljamakseid
üldsummas kuni 2% ulatuses tema poolt samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud
väljamaksete summast.

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus põhikirjalistel eesmärkidel annetab/annab toetust
teisele tulumaksusoodustustega nimekirja kantud MTÜ-le või SA-le, siis saab ta seda teha maksuvabalt.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
(6) § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik maksab tulumaksu kõikidelt tehtud kingitustelt ja annetustelt,
millelt ei ole tulumaks § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, välja arvatud järgmised põhikirjalistel
eesmärkidel tehtud kingitused ja annetused:
1) § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isikule tehtud kingitused ja annetused;

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus kingib noorte püsi- või projektlaagris osalejatele
meeneid, siis saab ta seda teha maksuvabalt kuni 32 € ulatuses laagris osaleja kohta.
Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus kingib spordivõistlustel osalejatele meeneid, siis saab
ta seda teha maksuvabalt kuni 32 € ulatuses võistlustel osaleja kohta.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
(6) Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik maksab tulumaksu kõikidelt tehtud kingitustelt ja
annetustelt, millelt ei ole tulumaks § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, välja arvatud järgmised
põhikirjalistel eesmärkidel tehtud kingitused ja annetused:
4) noorte püsilaagris või noorte projektlaagris osalejale kingitud meened kuni 32 € ulatuses laagris osaleja kohta;
5) spordivõistlusel osalejale võistlusel kingitud meened kuni 32 € ulatuses võistlusel osaleja kohta;

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus maksab stipendiumi, siis saab ta seda teha tulumaksuvabalt Tulumaksuseaduse alusel:
(6) Tulumaksuga ei maksustata stipendiumi, mida maksab § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja kantud või § 11
lõikes 10 nimetatud isik, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) stipendiumi makstakse § 11 lõike 2 punktis 3 nimetamata isikule;
2) stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise levikuga päevalehes,
kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel.
(7) Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või
oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.
Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega
väljamakse tegija omandab õigused teosele.

NB!
Tulumaksusoodusnimekirja kuulumine ei ole aluseks treeningutes osalemise eest lepingute või arvete
alusel tasutavalt õppemaksult või osalemistasult tulumaksutagastuse taotlemisel.

