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Muudatusi sisaldava paragrahvi lõpus sulgudes on viide seadus(t)ele(vastuvõtmise kuupäev; samal kuupäeval
vastuvõetudseadus lisatähisegaA), millega kehtestati praegune sõnastus. 13.12.1995 seadusega tehtud muudatus
onasendatud hilisema muudatusega. Terviktekst avaldatakse10.09.1997 seaduse § 31 alusel.

I peatükk. ÜLDSÄTTED

§ 1. Maksu objekt

Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtudkäesoleva seadusega lubatudmahaarvamised.

§ 2. Mõisted

Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmisestähenduses:

1) ettevõtlus -- isiku iseseisev majandustegevus, milleeesmärgiks on tulu saamine kauba tootmise,müümise,
teenuse osutamise, vara rentimise võivõõrandamisega või muu tegevusega, kaasa arvatudloominguline ja
teaduslik tegevus;

2) ettevõte -- eraõiguslik ja avalik-õiguslikjuriidiline isik, välismaa äriühingu filiaal Eesti tuluallika tuludeosas,
samuti kohaliku omavalitsusüksuse asutus majandustegevusest saadud tuludeosas, mis ei ole arvestatud valla-
või linnaeelarve tuluna;

3) osanik -- isik, kes osaleb oma varaga ettevõtte osa- võiaktsiakapitalis ning kellel on selle alusel õigusosale
ettevõtte kasumist;

4) dividendid -- ettevõtte poolt osanikule tehtavväljamakse rahas või üleantav vara, mida makstakse
võiantakse üle seoses tema osalusega ettevõttes, välja arvatudettevõtte likvideerimise puhul
makstavadlikvideerimisjaotised;
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5) maksustatav tulu -- käesolevas seaduses sätestatud tulu,millest on tehtud käesoleva seadusega
lubatudmahaarvamised;

6) kasu või kahju -- maksumaksja pooltvõõrandatud vara müügihinna või selle vara vastuvahetatud
varaturuhinna ja võõrandatud vara korrigeeritud maksumuse vahe;

7) vara korrigeeritud maksumus -- vara soetamismaksumus, mida onvähendatud käesoleva seaduse §-
s 17sätestatud korras arvutatud amortisatsiooni ning suurendatud käesoleva seaduse§-s 18 nimetatud
kulutustevõrra;

8) vara soetamismaksumus -- vara omandamiseks tehtud kulutused,sealhulgas makstud komisjonitasud
jalõivud. Füüsilisele isikule riigi poolt välja antud, pärandinavõi abikaasalt, vanemalt või lapselt
saadud erastamisväärtpaberiteeest soetatud vara soetamismaksumuse arvutamisel võetakse
alusekserastamisväärtpaberitekeskmine turuhind vara soetamise päeval. Omavalmistatud vara
soetamismaksumus onselle vara tootmisekstehtud kulutuste summa;

9) resident -- füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eestisvõi kes viibib Eestis maksustamisperioodijooksul
183 päeva või rohkem või Eesti riigi avalikusteenistuses olev isik, kes on lähetatud välismaale, võiEesti seaduste
alusel asutatud või moodustatud ettevõte;

10) litsentsitasu (royalty) -- tasu õiguse eestkasutada kirjanduslike, kunsti- või teadustööde
(sealhulgaskinofilmide ja raadio- või telesaadete salvestiste) autoriõigusi, patente,kaubamärke, disaine
või mudeleid,plaane, salajasi valemeid või protsesse või tasu nende kasutamise eestvõi tasu õiguse eest
kasutadatööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast sisseseadet võitööstuslikku, kaubanduslikku või
teadusalastkogemust puudutavat informatsiooni (oskusteavet) või tasu nende kasutamise eest;

11) maksumaksjaga seotud isik -- juriidiline isik, kellele kuulubüle 10% äriühingu osakutest, aktsiatestvõi
häältest; füüsiline isik, kellele kuulub üle 10%äriühingu osakutest või aktsiatest või häältestvõi kes onäriühingu
nõukogu või juhatuse liige, prokurist, audiitorvõi nende abikaasa, samuti nende otse- võikülgjoones sugulane
või hõimlane ning ettevõtte võifüüsilisest isikust ettevõtja töötaja;

12) püsiv tegevuskoht -- koht (sealhulgas juhtimiskeskus, kontor,tehas, töökoda; ehitusplats,
ehitus-,seadmestamis- või montaaþitööde koht või koht, kustoimub loodusvara uurimine või
kasutuselevõtmine,samuti nendega seotud järelevalvealane tegevus; teenuste, sealhulgas juhtimis-
jakonsultatsiooniteenusteosutamine), mille kaudu täielikult või osaliselt toimub mitteresidendipüsiv
majandustegevus Eestis. [22.11.1995; 17.04.1997; 10.09.1997]

§ 3. Maksumaksja

(1) Maksumaksja on füüsiline isik või ettevõte, niiresident kui ka mitteresident, kelle tulu kuulub
käesolevaseaduse alusel maksustamisele.

(2) Resident maksab tulumaksu tema poolt Eestis ja väljaspool Eestitsaadud tulult.

(3) Mitteresident maksab tulumaksu käesoleva seaduse§-s 10 sätestatud Eestis asuvatest tuluallikatest
saadudtulult.

§ 4 [kehtetu -- 10.09.1997]

§ 5. Isikud, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga

(1) Tulumaksuga ei maksustata tulu, mida saavad:

1) Eestis oma ametikohustuste täitmise eest välisriikidediplomaatilised esindajad, konsulaaresindusteliikmed,
erimissioonide esindajad ja diplomaatiliste delegatsioonide liikmed, rahvusvahelistejavalitsustevaheliste
organisatsioonide ning koostööprogrammide esindusteliikmed, samuti nende juurestöötavad isikud, kes ei
ole Eesti kodanikud ega alalised elanikud.Ülalnimetatud isikud, välja arvatudkoostööprogrammide esinduste
liikmed, peavad olema registreeritudVälisministeeriumis;

2) mittetulundusühingud ja sihtasutused sisseastumis- jaliikmemaksudena;

21) mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes onVabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja korraskantud
vastavasse nimekirja, ning riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse kultuuri-,spordi-, haridus-, tervishoiu-
ja sotsiaalhoolekandeasutused annetustena. Eelnimetatud nimekirja kantaksemittetulundusühingud
jasihtasutused, kelle tegevuse eesmärgiks on teaduse, kultuuri, hariduse, spordi,tervishoiu,
sotsiaalhoolekande,loodushoiu, koguduste ja usuühingute toetamine avalikes huvides;

22) mittetulundusühingud ja sihtasutusedintressidena käesoleva lõike punktis 2 nimetatud sisseastumis-
jaliikmemaksude ning punktis 21nimetatud annetuste paigutamisestresidendist krediidiasutusse;

3) invaliidide ühingute tootmisettevõtted. Vastavatetootmisettevõtete nimekirja kinnitab sotsiaalminister;
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4) Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid jakoostööprogrammide esindused, välisriikidevalitsuste
poolt või valitsustevaheliste kokkulepete alusel asutatud javälisriikides registreeritud mittetulundusühingud ja
sihtasutused, mis onVabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras ja tingimustel kantud vastavassenimekirja.

(11) Vabariigi Valitsusel on õigus käesolevaparagrahvi 1. lõike punktides 21ja 4 sätestatud
nimekirjastväljaarvata ühing, sihtasutus, organisatsioon või esindus, kelle tegevus ei vastanimekirja kandmiseks
kehtestatudtingimustele.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1.lõike punktis 2 nimetatudorganisatsioon saab tulu ettevõtlusest, kuulub
seekäesolevas seaduses sätestatud korras maksustamisele.[15.03.1994; 22.11.1995; 2.04.1996; 27.02.1997;
10.09.1997]

§ 6. Maksustamisperiood

(1) Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Ettevõttes,mille majandusaasta ei ühtikalendriaastaga,
on maksustamisperioodiks majandusaasta. Ettevõte võib omamajandusaastat muuta üksneskooskõlastatult
oma asukohajärgse maksuameti kohaliku asutusega.Maksuameti kohalikul asutusel on õiguskooskõlastamisest
keelduda, kui ettevõttel on maksuvõlgu võikui maksuameti kohalik asutus tuvastab, etmajandusaasta muutmise
eesmärk on tulumaksu tasumisest kõrvalehoidumine.

(2) Ettevõtte asutamisel, likvideerimisel või majandusaastamuutmisel võib ettevõtte
maksustamisperiood(majandusaasta) olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte pikem
kui18 kuud.[10.09.1997]

§ 7. Maksumäär

(1) Tulumaksumäär on 26% maksustatavast tulust.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatudmaksumäära ei rakendata käesoleva seaduse §-s 35sätestatudjuhul
ja füüsilistele isikutele residendist krediidiasutuste ja Hüvitusfondipoolt makstavate intressidemaksustamisel.

(3) Tulumaksumäär residendist krediidiasutuste jaHüvitusfondi poolt füüsilistele isikutele
makstavateltintressidelt on 10%. [22.11.1995; 2.04.1996; 11.09.1996]

§ 8. Tulumaksu laekumine

(1) Ettevõtete ja mitteresidendist füüsiliste isikute tulumakslaekub riigieelarvesse.

(2) Residendist füüsiliste isikute tulumaks, välja arvatudkäesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatu, laekub11,44%
ulatuses maksustatavast tulust riigieelarvesse ja 14,56% ulatuses maksustatavasttulust maksumaksja pooltmaksu
kinnipidajale deklareeritud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse.

(3) Tulumaks residendist krediidiasutuste poolt residendistfüüsilistele isikutele makstavatelt intressideltlaekub
4,4% ulatuses maksustatavast tulust riigieelarvesse ja 5,6% ulatuses maksustatavasttulust maksumaksjapoolt
maksu kinnipidajale deklareeritud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes sätestatud kordkehtib residendist füüsiliste isikute tulumaksu
kohta,mis laekub maksuameti kohaliku asutuse pangakontole alates 1997. aasta 1. jaanuarist,sõltumata sellest,
milliseperioodi eest tulumaks on arvestatud. [2.12.1996]

§ 9. Residendi tulu

(1) Residendist maksumaksja tulu käesoleva seaduse tähenduseson kogu tema poolt
maksustamisperioodilkõigist tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas:

1) palk, preemiad ja muud tasud;

2) ettevõtlusest saadud tulu;

3) kasu vara, väärtpaberite ja õigustevõõrandamisest;

4) intressid;

5) litsentsitasu;

6) pensionid ja stipendiumid, välja arvatud käesolevaparagrahvi 2. lõikes sätestatud juhtudel;

7) saadud elatis.
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(2) Residendist maksumaksja tulu hulka ei kuulu:

1) vastuvõetud pärandvara;

2) füüsiliste isikute ja käesoleva seaduse§ 5 1. lõike punktis 21nimetatud mittetulundusühingute jasihtasutuste
pooltfüüsilistelt isikutelt, käesoleva seaduse § 51. lõike punktis 21nimetatudmittetulundusühingutelt
ja sihtasutustelt ja rahandusministri pooltmääratud tingimustel ka välisriikideorganisatsioonidelt vastuvõetud
kingitused;

3) kindlustuslepingute alusel saadud kindlustushüvitised ja muudväljamaksed ning käesoleva seaduse §-
s 36sätestatud tingimustel kahjukindlustuse varakindlustuslepingute alusel saadudkindlustushüvitised;

4) tööõnnetuste puhul töötajatelemakstud hüvitised rahandusministri poolt kehtestatud piirmäärades;

5) käesoleva seaduse § 33 järgimaksustatavad erisoodustused;

6) käesoleva seaduse § 32 järgimaksustatavad dividendid;

7) tulu füüsilise isiku isiklikus tarbimises oleva vallasvaramüügist;

8) kasu residendist füüsilise isiku kinnisasja, sealhulgaskorteriomandi, ehitise või korteri kui vallasasja,mida
ta kuni müümiseni kasutas alalise või peamise elukohanavõi mis on läinud tema omandisseõigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamise võiostueesõigusega erastamise teel, ning suvila või aiamajamüügist, mis on olnud
tema omandis üle kahe aasta;

9) seaduses sätestatud või Vabariigi Valitsuse pooltkehtestatud toetused;

10) hüvitised töö- ja teenistuslähetusegaseotud kulude katteks ja isikliku sõiduauto ametisõitudekskasutamise
eest ning väljamaksed muude, seaduse alusel kompenseeritavatesõidu- ja majutamiskulude katteksning
seadusega ettenähtud päevarahadeks Vabariigi Valitsuse kehtestatudkorras ja piirmäärades;

11) seaduse alusel maksuvabadeks esinduskuludeks väljamakstudsummad;

12) korraldusloa alusel korraldatud loteriidest saadud võidud;

13) riiklikud pensionid ja stipendiumid;

14) käesoleva lõike punktis 13 nimetamatastipendiumid, samuti riiklikud ja rahvusvahelised kultuuri-
jateadusalased preemiad ja auhinnad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel jakorras;

15) omandireformi käigus tagastatud vara;

16) [kehtetu -- 10.09.1997]

17) sundvõõranditasu ja hüvitissundvõõrandamisel;

18) füüsilisest isikust maksumaksja omatoodetudtöötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest
saadud,rahandusministri poolt kehtestatud korras tõestatud maksustatav tulu kuni35 000 krooni ulatuses,
kusjuurestöötlemiseks ei loeta nende saaduste puhastamist, sorteerimist,tükeldamist, kuivatamist, jahutamist
japakendamist;

19) tulu, mida rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi saanud isik onsaanud tema eelnimetatud
kaardilekantud tööaastate ülekandmise eest või omandireformiõigustatud subjektiks olev isik saanud
talleõigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise korraldusevõi rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi
aluselväljaantud erastamisväärtpaberite arvestusliku väärtusemüügist;

20) tulu, mida põllumajandusreformi õigustatud subjekton saanud talle väljaantud tööosaku müügist;

21) omandireformi käigus tagastatud maaesmamüügist saadud tulu;

22) raamatupidamise seaduses (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26--28, 355;92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811;49, 953)
sätestatud korras sidus- ja tütarettevõtetesse tehtud pikaajalistefinantsinvesteeringute kapitaliosalusemeetodil
ümberhindamisest tekkinud tulu;

23) assigneeringud, mida avalik-õiguslik juriidiline isik onsaanud riigi-, valla- või linnaeelarvest;

24) tulu, mida füüsilisest isikust maksumaksja on saanudenda korjatud töötlemata metsamarjade,looduslike
ravimtaimede, käbide ja seente müügist. [22.02.1995; 4.05.1995; 22.11.1995; 2.04.1996; 2.12.1996;
1.07.1997;10.09.1997]

§ 10. Mitteresidendi tulu Eestis asuvatest tuluallikatest
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(1) Mitteresidendi tulu Eestis asuvatest tuluallikatest on:

1) kasu Eestis asuva vara, sealhulgas Eestis registreeritudettevõtete poolt väljalastud
väärtpaberite,võõrandamisest, välja arvatud sundvõõrandamisel;

2) Eestis registreeritud ettevõtete poolt makstavad dividendid;

3) tulu Eestis asuva vara rendile andmisest;

4) tulu ettevõtlusest Eestis;

5) tulu töölepingu võitööettevõtulepingu alusel töötamisest Eestis;

6) Eesti riigi ja residentide poolt makstavad intressid, väljaarvatud krediidi- ja
finantseerimisasutustelemakstavad intressid rahandusministri kehtestatud tingimustel ja korras;

7) [kehtetu -- 10.09.1997]

8) litsentsitasu;

9) Eestis registreeritud ettevõtte poolt makstavadnõukogu ja juhatuse liikmete tasud;

10) kunstniku või sportlase tulu või kolmanda isiku tulukunstniku või sportlase tegevusest Eestis;

11) Eestis toimuvast tegevusest saadavad, käesoleva lõikeeelmistes punktides nimetamata tulud.

(2) Mitteresidendi tulu, mida ta saab Eestis asuva püsiva tegevuskohakaudu, arvestatakse kui tulu, mida
seepüsiv tegevuskoht oleks võinud saada iseseisva maksumaksjana, kes tegutsebsamade või sarnaste tingimuste
aluselsamadel või sarnastel tegevusaladel ja on täiesti iseseisev mitteresidendisuhtes, kelle püsiv tegevuskoht ta
on.[22.02.1995; 2.04.1996;10.09.1997]

§ 11. Maksuvaba tulu

Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu maksustamisperioodil on6000 krooni. [22.11.1995]

§ 12. Mahaarvamised tulust

(1) Elatise maksja poolt maksustamisperioodil makstud elatis arvatakse mahatema tulust.

(2) Residendist füüsilisel isikul on õigusmaksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata
residendistkrediidi- või finantseerimisasutusele makstud endale, oma vanematele võilastele eluasemeks elamu
või korterisoetamiseks, sh. ehitamiseks planeerimis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996,36, 738; 49,
953) § 39punktide 1--3 mõistes, võetud laenu ja kapitalirendi intressid.Maksustamisperioodi maksustatavast
tulust võibmaha arvata ainult ühe elamu või korteri soetamise laenu ja kapitalirendiintressid.

(3) Residendist füüsilisel isikul on õigusmaksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata enda
japerekonnaseaduse (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35,538) §-des 60, 65 ja
67nimetatud oma alla 26 aasta vanuse ülalpeetava riigi- võimunitsipaalharidusasutuses, avalik-õiguslikus
ülikoolis,koolitusluba omavas erakoolis või välisriigis asuvas eelloetletutegasamaväärses õppeasutuses
õppimise eest samalmaksustamisperioodil tasutud, dokumentaalselt tõendatud koolituskulud ja EestiVabariigi
haridusseaduse (RT1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16,
228;23, 333; 58, 1003;1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365)peatükis IX1sätestatud õppelaenu
intressid.Koolituskulude jaõppelaenu intresside maksustatavast tulust mahaarvamise korra kehtestab
VabariigiValitsus. [22.11.1995; 8.05.1997; 10.09.1997A]

II peatükk. ETTEVÕTLUSE TULUST LUBATUDMAHAARVAMISED

§ 13. Ettevõtluse kulud

(1) Maksumaksja tulust arvatakse rahandusministri poolt kehtestatudkorras maha tema
pooltmaksustamisperioodil tehtud tema ettevõtlusega seotud dokumentaalselttõestatud kulutused, kaasa
arvatudkulutused töötajate täiend- ja ümberõppeks,töökohtade kohandamiseks puuetega töötajatele ning
varavõõrandamisest saadud kahju, välja arvatud käesoleva seaduse§-s 22 sätestatud korras arvestatav kahju.

(2) Kuludest, mis ainult osaliselt on seotud maksumaksja ettevõtlusega,on maksumaksjal õigus tulust
mahaarvata ainult see osa, mis on maksumaksja ettevõtlusega seotud otseselt.
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(3) Välismaa äriühingu filiaali või püsivategevuskoha tulust on lisaks käesoleva paragrahvi 1. ja
2. lõikesnimetatule lubatud maha arvata filiaali või püsiva tegevuskoha tegevusegaseotud peakontori juhtimis-
jaadministratiivkulude osa, mis vastab filiaali või püsiva tegevuskoha japeakontori netokäibe suhtele.
[10.09.1997]

§ 14. Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulud

Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kuludeks loetakse kulutusi meelelahutuseks,puhkuseks ja nendega
seotudvahendite kasutamiseks ning muid kulutusi, mis ei ole otseses seoses maksumaksjaettevõtlusega.
Ettevõtlusegaotseselt mitteseotud kulude täpse loetelu kehtestab rahandusminister. [10.09.1997]

§ 15. Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kuludemahaarvamine

Maksumaksjal on lubatud oma ettevõtluse tuludest maha arvataettevõtlusega otseselt
mitteseotuddokumentaalselt tõestatud kulusid maksustamisperioodil üldsummas kuni 2%tulust, millest on tehtud
käesolevaseaduse §-des 13, 17 ja 18 sätestatud mahaarvamised. [10.09.1997]

§ 16. Kulud, mis ei kuulu mahaarvamisele

Maksumaksja tulust ei arvata maha:

1) ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulusid ulatuses, misületavad käesoleva seaduse §-s 15 toodud määra;

2) kulutusi, mis on tehtud põhivarade soetamiseks võinende parendamiseks ja täiendamiseks, välja
arvatudkäesoleva seaduse §-des 18 ja 181sätestatud ulatuses;

3) käesoleva seadusega kehtestatud maksu;

4) seaduse alusel määratud trahve, maksukorralduseseaduses (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49,
953;78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822; 72, 1201; 77, 1313)ettenähtud intresse
ninglooduskeskkonnale tekitatud kahju kompensatsioone;

5) tasu, mida maksumaksja on maksnud tegemata jäänudtööde või osutamata jäänud teenuste eest;

6) kahju, mis tekkis seoses vara müügi, vahetamisevõi tasuta üleandmisega maksumaksjaga seotudisikutele;

7) kohalikke makse;

8) kulutusi kingitustele;

9) sidus- ja tütarettevõtetesse tehtud pikaajalistefinantsinvesteeringute kapitaliosaluse
meetodilümberhindamisest tekkinud kulu;

10) kulutusi, sealhulgas käesoleva seaduse §-des 17 ja 18sätestatud mahaarvamisi, mida avalik-
õiguslikjuriidiline isik on teinud riigi-, valla- või linnaeelarvest saadud assigneeringutearvel;

11) põhivara ümberhindlusest tekkinud kulu. [22.11.1995; 1.07.1997; 10.09.1997; 15.10.1997]

§ 17. Amortisatsioon

(1) Maksumaksjal on õigus tulust maha arvata oma ettevõtluseskasutatava põhivara iga-aastaneamortisatsioon
vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule.

(2) Amortisatsiooni arvutamiseks jagatakse põhivara järgmistesseamortisatsioonigruppidesse:

1) I grupp -- ettevõtluses kasutatavad hooned, rajatised ja nendestruktuurikomponendid;

2) II grupp -- ettevõtluses kasutatav muu amortiseeruvpõhivara.

(3) Amortisatsiooni arvutatakse põhivara korrigeeritud maksumuselt.II amortisatsioonigrupi puhularvutatakse
amortisatsiooni vastavasse gruppi kuuluva põhivara korrigeeritudmaksumuse summalt (edaspidikogum).

(4) Amortisatsiooni arvutatakse:

1) I grupi põhivaralt -- kuni 8% maksustamisperioodileraldi iga põhivara kohta;

2) II grupi põhivaralt -- kuni 40% maksustamisperioodilpõhivara kogumi kohta.

(5) Tulust mahaarvatav amortisatsioonisumma määrataksemaksustamisperioodi lõpul vastavalt
käesolevaparagrahvi 4. lõikes toodud määradele, mis fikseeritakseeelseisvaks maksustamisperioodiks selle
algulrahandusministri poolt kehtestatud korras. Maksustamisperioodiks fikseeritudamortisatsioonimäärasid ei
võimuuta.
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(6) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatudII amortisatsioonigruppi kuuluva põhivara
võõrandamiselvähendatakse kogumit vara müügihinna võrra. Kui selletulemusena muutub kogumi jääk
negatiivseks, loetaksekogumi väärtus võrdseks nulliga ning tulusid suurendataksesumma võrra, mille võrra
põhivara müügihind ületabkogumi jääki. Kui maksustamisperioodi lõpul ei oleamortisatsioonigrupis arvel
ühtegi põhivara, arvatakse kogumijääk maha maksustatavast tulust ning loetakse seejärel võrdseksnulliga.

(61) Käesoleva paragrahvi lõikes 2sätestatud I amortisatsioonigruppi kuuluva põhivara
osaliselvõõrandamiselarvutatakse amortisatsiooni allesjäänud vara korrigeeritud maksumuselt.

(7) Maa ja kasvava metsa maksumuselt ei arvutata amortisatsiooni. [22.11.1995; 10.09.1997]

§ 18. Põhivaraga seotud kulud

(1) Kulusid, mida maksustamisperioodil on tehtud põhivaraparendamiseks ja täiendamiseks, võib tulust
mahaarvata 5% ulatuses põhivara või selle kogumi korrigeeritud maksumusesteelmise maksustamisperioodi
viimasepäeva seisuga. Ülejäänud käesolevas lõikesnimetatud kulutused lisatakse põhivarale või selle kogumile.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõiget rakendatakseI amortisatsioonigruppi kuuluva vara puhul igale
põhivaraleeraldi, II amortisatsioonigruppi kuuluva vara puhul aga vara kogumile. [10.09.1997]

§ 181. Ettevõtte ja ettevõtlusega tegelevafüüsilise isiku põhivara soetamiseks tehtavadmahaarvamised

(1) Ettevõte, välja arvatud krediidiasutus ning Hüvitusfond,ja ettevõtlusega tegelev füüsiline isik
võivadkäesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud tingimustelI amortisatsioonigruppi kuuluva põhivara
soetamismaksumusening kulud nimetatud põhivara parendamiseks ja täiendamiseks, samutiseadmete
paigaldamiseks, maha arvatamaksustatavast tulust, millest on tehtud käesoleva seaduse §-des 13, 15 ja17--19
sätestatud mahaarvamised.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatudmahaarvamine on lubatud järgmistel tingimustel:

1) ettevõtluses kasutatava I amortisatsioonigruppi kuuluvapõhivara soetamine, parendamine võitäiendamine on
toimunud maksustamisperioodi jooksul ja see vara asub ning sellekasutamine, parendamineja täiendamine on
toimunud Vabariigi Valitsuse määratudpiirkonnas;

2) ettevõtluses kasutatavate seadmete paigaldamine on toimunudmaksustamisperioodi jooksul VabariigiValitsuse
määratud piirkonnas.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud põhivarale ei rakendatakäesoleva seaduse §-des 17 ja 18 sätestatut.

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud põhivaramüümisel kahe aasta jooksul pärast selle soetamist,parendamist,
täiendamist või paigaldamist lisatakse selle vara soetamise,parendamise, täiendamise ja paigaldamisekulud, kui
need olid maksustatavast tulust maha arvatud, vara müüjamaksustatavale tulule.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatud mahaarvamise arvestamiseja deklareerimise korra
kehtestabrahandusminister. [15.10.1997]

§ 19. Annetused

(1) Maksumaksjal on lubatud arvata oma tulust maha käesoleva seaduse§ 5 1. lõike
punktis 21nimetatudühingutele, liitudele ja sihtasutustele ning riigi ja kohalikuomavalitsusüksuse
kultuuri-, spordi-, haridus-,tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustele ning kaitsealadele tehtud annetused,
millekogusummamaksustamisperioodil ei ületa 10% maksumaksja tulust, millest on tehtudkäesoleva seaduse §-
des 13, 17 ja 18sätestatud mahaarvamised.

(2) Käesoleva seaduse § 5 1. lõikepunktis 21nimetatud ühingutel, liitudel ja sihtasutustel on
lubatudnendeomandis olevate kultuurimälestiste või kaitstavate loodusobjektidehooldamiseks ja
restaureerimiseks arvata mahakuni 10% oma ettevõtlusest maksustamisperioodil saadud tulust, millest ontehtud
käesoleva seaduse §-des 13,17 ja 18 sätestatud mahaarvamised. [22.11.1995]

§ 20. Krediidiasutuste eraldised maksuvabasse reservfondi

(1) Krediidiasutus ja Hüvitusfond võib kahjude katmiseksmoodustada maksuvaba reservfondi 2%
ulatuseslaenuportfellist. Eraldised sellesse fondi on lubatud maha arvata maksustatavast tulust.

(2) Maksuvaba reservfondi summad, mis ületavad käesolevaparagrahvi 1. lõikes nimetatud määra,
kantaksekrediidiasutuse või Hüvitusfondi tuludesse.
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(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud maksuvabareservfondi arvel kahjude katmise korra kehtestabEesti
Pank.[11.09.1996; 10.09.1997]

§ 21. Tuludest suuremate kulude edasikandmine

(1) Kui käesoleva seaduse §-des 13, 15, 17 ja 18sätestatud mahaarvamiste summa ületab maksumaksja
pooltmaksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu, võib maksumaksja tuluületava kulude summa kanda edasi
kuniviiele järgnevale maksustamisperioodile.

(2) Kui eelnevatest maksustamisperioodidest edasikantud kulude summaon suurem kui
maksustamisperioodilettevõtlusest saadud maksustatav tulu, kustutatakse edasikantud kulud osaliselt ningnende
kustutamata osakantakse järgnevatele maksustamisperioodidele.

(3) Kui maksumaksjal tekib käesoleva paragrahvi 1. lõikeskirjeldatud edasikantavaid kulusid rohkem kui
ühelmaksustamisperioodil, võetakse need kulud arvele aastate kaupa vastavalt tekkimisejärjekorrale. Üle viie
aastavanust kulude summat või selle kustutamata osa järgnevatelemaksustamisperioodidele edasi ei kanta.
[10.09.1997]

§ 22. Vara võõrandamisest saadud kasu ja kahjuarvestamine

(1) Käesolevas paragrahvis sätestatud korras arvestataksetulumaksuga maksustamisel maksumaksja
varavõõrandamisest saadud kasu ja kahju, välja arvatud kasu ja kahju, mis onsaadud ettevõtluses kasutatava
käibevara,käesoleva seaduse § 9 2. lõike punktides 7 ja 8nimetatud vara ning käesoleva seaduse § 17
2. lõikessätestatudI ja II amortisatsioonigruppi kuuluva vara võõrandamisest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3--6 mõistetaksevara all vara, mille võõrandamisest saadud kasu ja
kahjukäesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt maksustamisel arvestatakse.

(3) Summa, mille võrra maksustamisperioodil varavõõrandamisest saadud kasu ületab samal perioodil
varavõõrandamisest saadud kahju, arvatakse maksustatava tulu hulka.

(4) Summat, mille võrra maksustamisperioodil varavõõrandamisest saadud kahju ületab samal perioodil
varavõõrandamisest saadud kasu, maksustatavast tulust maha ei arvata.

(5) Kui maksustamisperioodil vara võõrandamisest saadud kahjusumma on suurem kui maksumaksja
pooltsellest saadud kasu, võib kasu ületava kahjusumma kanda edasijärgnevatele maksustamisperioodidele.

(6) Kui maksustamisperioodil tekkinud ja eelnevatest maksustamisperioodidestedasikantud kahju summa
onsuurem kui aruandeperioodil vara võõrandamisest saadud kasu, kustutatakseselline kahju ainult
aruandeperioodikasu ulatuses ning kahju kustutamata jääk kantakse edasi järgnevatelemaksustamisperioodidele.

III peatükk. TULU ARVESTAMINE ETTEVÕTTELIKVIDEERIMISEL,
ÜHINEMISEL, JAGUNEMISELJA ÜMBERKUJUNDAMISEL

[10.09.1997]

§ 23. Vara jaotamine ettevõtte osanikele

(1) Kui ettevõtte vara jaotatakse tema osanikele, arvestatakse varaväärtuseks selle turuhind.

(2) Kui jaotatava vara turuhind erineb vara korrigeeritud maksumusest,käsitatakse seda erinevust ettevõttekasu
või kahjuna.

(3) Kui osanikule jaotatava vara turuhind on suurem osaniku osalusevähenemisest ettevõtte osa-
võiaktsiakapitalis, käsitatakse vahet makstud dividendidena, millelt ettevõte onkohustatud tasuma
tulumaksukäesoleva seaduse §-s 32 sätestatud korras.

(4) [kehtetu -- 10.09.1997][22.11.1995; 10.09.1997]

§ 24. Ettevõtte likvideerimine

(1) Ettevõtte likvideerimiseks käesoleva seaduse mõistesloetakse ainult ettevõtte täielikku likvideerimist
ilmaõigusjärglaseta.

(2) Igasugust ettevõtte osalist likvideerimist, sealhulgas aktsiate ja osadeosalist tagasiostmist
osanikelt,käsitatakse käesoleva seaduse mõistes vara jaotamisena ettevõtteosanikele käesoleva seaduse § 23
tähenduses.

(3) Ettevõtte likvideerimisel arvatakse osaniku tuluks summa, millevõrra jaotatava vara väärtus ületabosaniku
osaluse ettevõtte osa- või aktsiakapitalis. Summa, mille võrraosaniku osalus ettevõtte osa- võiaktsiakapitalis
ületab jaotatava vara väärtuse, loetakse osaniku kahjuks,mida käsitatakse samalaadselt käesolevaseaduse § 22
lõigetes 4--6 käsitletud kahjuga varavõõrandamisest.
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(4) Ettevõtte likvideerimisel arvestatakse maksustatava tulumääramisel likvideerimisperioodi jooksulsaadavaid
tulusid ja kulusid käesolevas seaduses sätestatud korras. [27.06.1994; 22.11.1995; 10.09.1997]

§ 25. Ettevõtte ühinemine, jagunemine jaümberkujundamine

(1) Vara ümberpaigutamist seoses ettevõtte ühinemise,jagunemise või ümberkujundamisega ei arvestatatuluna,
kui kogu paigutatud vara eest omandati osalus.

(2) Ümberpaigutatud vara soetamismaksumuseks võetaksevastava vara korrigeeritud maksumus
ühendatavas,jagunevas või ümberkujundatavas ettevõttes vahetult enne selle varaümberpaigutamist. [15.02.1995;
10.09.1997]

§ 251[kehtetu -- 10.09.1997]

IV peatükk. MAKSUSTAMISEÜLDPÕHIMÕTTED

§ 26. Tulumaksu kinnipidamine

(1) Ettevõte, asutus, ettevõtlusega tegelev füüsilineisik või füüsilisest isikust tööandja, kes
teebkäesolevaparagrahvi 2. lõikes nimetatud väljamakseid, samuti mitteresident, kes teebeelnimetatud
väljamakseid läbi Eestisasuva püsiva tegevuskoha, on kohustatud nendelt kinni pidama tulumaksukäesoleva
paragrahvi 3. lõikes toodudmäärade järgi.

(2) Tulumaks peetakse kinni:

1) residendile põhitöökohas makstavalt palgalt,preemialt ja muudelt tasudelt, arvestades käesoleva seaduse§-
s 11 sätestatud maksuvaba tulu;

2) pensionidelt ja stipendiumidelt, mis ei kuulu käesolevaseaduse § 9 2. lõike punktides 13 ja 14
nimetatutehulka;

3) residendile väljaspool põhitöökohta jamitteresidendist füüsilisele isikule makstavalt palgalt, preemialtja
muudelt tasudelt;

4) residendile väljamakstavalt elatiselt;

5) mitteresidendile makstavalt tasult Eestis osutatud teenuste eest,kaasa arvatud juhtimis-
jakonsultatsiooniteenused;

6) mitteresidendile ja residendist füüsilisele isikulemakstavalt litsentsitasult, välja arvatud käesoleva
lõikepunktis 10 nimetatud renditasu;

7) mitteresidendist kunstnikule, sportlasele või kolmandaleisikule kunstniku või sportlase Eestis
toimunudtegevuse eest makstavalt tasult;

8) mitteresidendile ja residendist füüsilisele isikuleresidendist krediidiasutuste ja Hüvitusfondi pooltmakstavatelt
intressidelt;

9) mitteresidendile ja residendist füüsilisele isikulemakstavatelt intressidelt, välja arvatud käesoleva
lõikepunktis 8 nimetatud intressid;

10) mitteresidendile ja residendist füüsilisele isikulemakstavalt renditasult, sealhulgas tööstusliku,kaubandusliku
või teadusalase sisseseade kasutamise eest tehtud väljamaksetelt;

11) mitteresidendile makstavatelt dividendidelt.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes loetletudväljamaksetelt peetakse tulumaksu kinni järgmiste määradejärgi:

1) punktides 1--4, 9 ja 11 nimetatutelt -- 26%;

2) punktides 5--7 nimetatutelt -- 15%;

3) punktis 8 nimetatutelt -- 10%;

4) punktis 10 nimetatutelt -- 5%.

(4) Dividendide väljamaksmisel makstakse tulumaksu käesolevaseaduse §-s 32 sätestatud korras.
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(5) Füüsiline või juriidiline isik, kes teeb maksumaksjaleväljamakseid ja on käesoleva seaduse aluselkohustatud
nendelt kinni pidama tulumaksu, on kohustatud kinnipeetud tulumaksu ülekandma maksuametikohaliku asutuse
pangakontole väljamakse tegemise kuule järgneva kuuviiendaks kuupäevaks ja esitama samakstähtajaks vastava
maksudeklaratsiooni.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud kinnipidamisi tegev isik onkohustatud 1. veebruariks andma
isikule,kellele eelmisel aastal tehtud väljamakselt tulumaks kinni peeti, sellekohasetõendi ja edastama tõendi
koopiasamaks tähtpäevaks oma asu- või elukohajärgsele maksuametikohalikule asutusele.

(7) Käesolevas paragrahvis sätestatud kinnipidamised onmitteresidendist väljamakse saajale Eestis
asuvatesttuluallikatest saadud tulu maksustamisel lõplikuks tulumaksuks käesolevaparagrahvi 2. lõikes
loetletudväljamaksetena saadavate tulude osas. [22.11.1995;11.09.1996; 10.09.1997]

§ 27. Tuludeklaratsioonid

(1) Ettevõte on kohustatud esitama oma asukohajärgselemaksuameti kohalikule asutuselemaksustamisperioodi
tuludeklaratsiooni koos raamatupidamise aastaaruandegamaksustamisperioodile järgnevakuue kuu jooksul.

(11) Mitteresident, kes sai tulu läbi Eestis asuvapüsiva tegevuskoha, on kohustatud esitamamaksustamisperioodi
tulude kohta, mida ta sai läbi Eestis asuva püsivategevuskoha, tuludeklaratsiooni oma püsivategevuskoha
asukohajärgsele maksuameti kohalikule asutusele maksustamisperioodilejärgneva kuue kuu jooksul,tegevuse
lõpetamisel kahe kuu jooksul, arvates tegevuse lõpetamist.

(12) Kasu kohta, mida mitteresident sai eelmisel kalendriaastalEestis asuva vara, sealhulgas
Eestisregistreeritud ettevõtete poolt väljalastud väärtpaberitevõõrandamisest, on ta kohustatud esitama
Maksuametiletuludeklaratsiooni 31. märtsiks, kinnisasja, ehitise või korteri kuivallasasja võõrandamisel aga kuu
aja jooksulpärast tehingu toimumist.

(2) Likvideerimise korral on ettevõte kohustatud esitamatuludeklaratsiooni rahandusministri poolt
kehtestatudkorras.

(3) Tulu saav füüsiline isik, välja arvatud residendistfüüsiline isik, kelle tulu maksustamisperioodil ei
ületakäesoleva seaduse §-s 11 sätestatud maksuvaba tulumäära, või isik, kes on sätestatud käesoleva
seaduse§ 267. lõikes või käesoleva paragrahvi31. lõikes, on kohustatud esitama elukohajärgselemaksuameti
kohalikuleasutusele tuludeklaratsiooni maksustamisperioodi tulude kohta maksustamisperioodilejärgneva aasta
31. märtsiks.Residentidest abikaasad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni.

(31) Maksumaksja, kes maksustamisperioodil sai tulu ainultühes töökohas töötamisest ja käesoleva seaduse§ 7
3. lõikes nimetatud intresse ning kellele tehtudväljamaksetelt on kinni peetud tulumaks käesoleva seaduse
§ 262. lõike punktide 1 ja 8 alusel, ei ole kohustatud esitamatuludeklaratsiooni.

(4) Tuludeklaratsioonide vormid ja täitmise korra kehtestabrahandusminister. [22.11.1995; 10.09.1997]

§ 28. Maksusumma ümberarvutusedtuludeklaratsioonis

Aasta tuludeklaratsioonis arvatakse maksustamisperioodi tulumaksu kogusummastmaha summad, mis
sellelperioodil on kinni peetud või makstud käesoleva seaduse §-de 26,31 ja 32 alusel, ning summad, mis
kuuluvadmahaarvamisele käesoleva seaduse § 30 alusel. [22.11.1995]

§ 29. Aasta tulumaksu lõpliku summa tasumine

(1) Tuludeklaratsiooni järgi juurdemaksmisele kuuluva maksusumma onfüüsiline isik kohustatud
tasumahiljemalt jooksva aasta 1. juuliks maksuameti kohaliku asutuse pangakontole.

(2) Ettevõte ja mitteresident, kes sai tulu läbi Eestis asuvapüsiva tegevuskoha, tasub tuludeklaratsiooni
järgijuurdemaksmisele kuuluva maksusumma tuludeklaratsiooni esitamisetähtpäevaks.

(3) Füüsilisest isikust maksumaksja poolt enammakstudmaksusummad kuuluvad Maksuameti
poolttagastamisele käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatudtähtajal. [2.12.1996; 10.09.1997]

§ 30. Välisriigis tasutud tulumaksu arvestamine

(1) Kui residendist maksumaksja on saanud maksustamisperioodil tuluvälisriigis, arvestatakse tema
poolttasumisele kuuluva tulumaksu arvutamisel välisriigis tasutud tulumaksukäesolevas paragrahvis sätestatud
viisil.

(2) Kui välisriigis saadud tulult käesoleva seaduse järgiarvutatud tulumaks on suurem välisriigis
tasutudtulumaksust, kuulub saadud vahe tulumaksuna tasumisele kehtestatud korras.

(3) Kui välisriigis saadud tulult käesoleva seaduse järgiarvutatud tulumaks on väiksem välisriigis
tasutudtulumaksust, siis välisriigis enammakstud tulumaksu ei kompenseerita.
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(4) Kui maksumaksja on saanud tulu mitmes välisriigis, arvutataksetema tulumaks igas riigis saadud tulukohta
eraldi.

§ 31. Avansilised maksed

(1) Ettevõte, välja arvatud käesoleva seaduse§ 35 alusel maksustatav kindlustusselts, on
kohustatudmaksustamisperioodi kestel iga kuu 25. kuupäevaks tasuma avansilisi makseidjärgmiselt:

1) kuni 1997. aasta 1. jaanuarini:

I ja II kvartalis 1/9 ulatuses eelmise maksustamisperioodi üheksa kuutuludeklaratsioonis arvutatudtulumaksust,

III ja IV kvartalis 1/12 ulatuses eelmise maksustamisperioodiaastatuludeklaratsioonis arvutatud tulumaksust;

2) alates 1997. aasta 1. jaanuarist 1/12 ulatuses eelmiselmaksustamisperioodil esitatud
tuludeklaratsioonisarvutatud tulumaksust.

(2) Esimese maksustamisperioodi kestel ettevõte ja ettevõtlusegategelev füüsiline isik ei ole kohustatudmaksma
tulumaksu avansilisi makseid.

(3) Ettevõte, millel maksustatav tulu, arvestades käesolevaseaduse §-s 21 sätestatud edasikantavaid
kulusid,jooksval maksustamisperioodil puudub, ei ole kohustatud maksma tulumaksuavansilisi makseid.

(4) Ettevõtlusest tulu saav füüsiline isik on kohustatudmaksustamisperioodi kestel tasuma
tulumaksuavansiliste maksetena hiljemalt kvartalile järgneva kuu25. kuupäevaks 1/4 ulatuses eelmisel
maksustamisperioodilettevõtlusest saadud tulult arvestatud tulumaksu summast.

(5) Ettevõtte või ettevõtlusest tulu saavafüüsilise isiku taotlusel, kelle tulu tema arvestuse järgi
onmaksustamisperioodil väiksem eelmise maksustamisperioodi tulust, võibMaksuamet lubada avansiliste
maksetevähendamist. [22.11.1995; 10.09.1997]

V peatükk. MÕNEDEST TULUALLIKATEST SAADAVATULU MAKSUSTAMISE ERISÄTTED

§ 32. Dividendide maksustamine

(1) Osanikele dividendide väljamaksmisel on ettevõte kohustatudmaksma tulumaksu ulatuses, mis vastab26/74
dividendide summast.

(2) Vastavalt käesoleva paragrahvi 1. lõikele arvestatudmaksusumma on ettevõte kohustatud
riigieelarvesseüle kandma hiljemalt dividendide väljamaksmisele järgneva kuu25. kuupäevaks ja esitama
vastavamaksudeklaratsiooni.

(3) Ettevõte võib oma tasumisele kuuluvast tulumaksust mahaarvata maksustamisperioodil
dividendideltvastavalt käesoleva paragrahvi 2. lõikele tasutud maksusumma. Kuivastavalt käesoleva paragrahvi
2. lõikeletasutud maksusumma on suurem maksustamisperioodil ettevõtte poolt tasumiselekuuluvast
tulumaksust, onettevõttel õigus nimetatud vahe maha arvata oma järgmistemaksustamisperioodide tulumaksust.

(4) Ettevõte, kelle omandis on 5% või rohkem teiseettevõtte aktsia- või osakapitalist, või õigusaktide
aluselasutatud investeerimisfond loob dividendiarve, kuhu ta kannab talle kui osanikule teiseettevõtte poolt
makstavatedividendide summa. Oma osanikele dividendide maksmisel arvatakse väljamakstavatedividendide
summa mahadividendiarvelt. Dividendiarvelt makstud dividendidele ei kehti käesoleva paragrahvi1. lõike alusel
makstavtulumaks.

(5) Residendist maksumaksja, kes saab dividende ettevõttest, ei lisa neidmaksudeklaratsioonis oma tulule,kuid
deklareerib need seal maksustamisele mittekuuluva tuluna. [22.11.1995; 10.09.1997]

§ 33. Erisoodustuste maksustamine

(1) Ettevõte, asutus, ettevõtlusega tegelev füüsilineisik või muu füüsilisest isikust tööandja, kes
annaberisoodustusi, maksab käesolevas paragrahvis sätestatud erisoodustuste hinnalttulumaksu.

(2) Erisoodustuseks käesoleva seaduse mõistes on igasugunekaup, teenus, muu loonustasu või rahaliselthinnatav
soodustus, mida tööandja annab füüsilisele isikule seosestöösuhtega, sealhulgas:

1) eluaseme kulude täielik või osaline katmine;

2) sõiduvahendi, sealhulgas ametiauto tasuta võisoodushinnaga kasutada andmine tööülesannete võitööandja
ettevõtlusega mitte seotud tegevuseks;
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3) laenu andmine keskmisest intressist madalama intressiga;

4) kauba, vara või teenuste tasuta üleandmine võimüük soodustushinnaga;

5) kindlustusmaksete tasumine tööandja poolt, kui see eiole ette nähtud seadusega;

6) töö- ja teenistuslähetuste päevarahade jamajutamiskulude ning isikliku sõiduvahendi kasutamise eesthüvitiste
maksmine üle Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatudpiirmäärade;

7) igasugune muu käesolevas lõikes toodudmääratluse alla kuuluv soodustus, välja arvatud igasugunerahaline
väljamakse, mida tavaliselt loetakse palgaks, lisatasuks, juurdemakseksvõi tasuks osutatud teenusteeest, ning
väljamaksed, mis käesoleva seaduse § 9 2. lõike aluseltulu hulka ei kuulu.

(21) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatuderisoodustuse hind määratakse turuhinna järgi
rahandusministrikehtestatud tingimustel ja korras.

(22) Kolmanda isiku poolt tööandja nimel võiarvel antud erisoodustus loetakse tööandja antuderisoodustuseks.
Ettevõttele, asutusele võiettevõtlusega tegelevale füüsilisele isikule kaupu võiteenuseid müüvale,kuid töösuhtes
mitte olevale isikule antud erisoodustust käsitletakse kuitöötajale antud erisoodustust. Töötajagaseotud isikule
antud erisoodustus loetakse töötajaleantud erisoodustuseks.

(3) Ettevõte, asutus, ettevõtlusega tegelev füüsilineisik või füüsilisest isikust tööandja arvutab maksukordkuus
kõikide tema poolt tehtud erisoodustuste summalt ning deklareerib ja maksabselle rahandusministri
pooltkehtestatud korras riigieelarvesse. [10.09.1997]

§ 34 [kehtetu -- 10.09.1997]

§ 35. Kindlustusseltside maksustamine

(1) Kindlustusselts maksab kindlustustegevuselt käesoleva seadusegakehtestatud maksuna
4%maksustamisperioodi kindlustusmaksete (preemiate) summast, välja arvatud elu-,pensioni-, tervise-
jaliikluskindlustus.

(2) Kindlustusselts maksab kindlustustegevuselt käesoleva seadusegakehtestatud maksuna
1%maksustamisperioodi elu-, pensioni- ning tervisekindlustuse kindlustusmaksete (preemiate)summast.

(3) Kindlustusmaksete summa käesoleva seaduse mõistes onkindlustusmaksete kogusumma, millest on
mahaarvatud Vabariigi Valitsuse poolt määratud kohustuslikus korrasKindlustusinspektsioonile ülekantavad
summadja edasikindlustuslepingu alusel makstavad preemiad.

(4) Kindlustusselts maksab maksustamisperioodi kestel iga kuu25. kuupäevaks eelmise kuu
kindlustusmaksetesummalt käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes toodudmaksumäärade järgi avansilisi
makseid.[22.11.1995;10.09.1997]

§ 36.Kasu mittetunnistamine varaga seotud kindlustusjuhtumiteja vara sundvõõrandamise korral

(1) Varakindlustusjuhtumite korral, mille puhul kindlustusmaksed ontehtud maksustamata tulust, ning
varasundvõõrandamise korral võib rahandusministri poolt kehtestatud korrasja ulatuses kasu mitte tunnistada
juhul,kui hüvitisi kasutatakse hävinud, vigastatud, muul viisil kaotatud võisundvõõrandatud vara asendamiseks
sarnasevaraga.

(2) Juhul kui käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel kasu eitunnistata, loetakse asendusvara
korrigeeritudmaksumuseks endise vara korrigeeritud maksumus.

VI peatükk. LÕPPSÄTTED

§ 37. Raamatupidamine

(1) Maksumaksja raamatupidamine peab selgesti väljendamamaksumaksja tulu. Tulude ja kulude
ajatamisereeglid kehtestab rahandusminister.

(2) Füüsilisest isikust maksumaksja võib omaettevõtluse raamatupidamises kasutada kassapõhist võitekkepõhist
arvestusprintsiipi. Kõik muud maksumaksjad on kohustatudkasutama tekkepõhist arvestusprintsiipi.

(3) Maksuameti nõusolekul võib kassapõhistarvestusprintsiipi kasutav füüsilisest isikust maksumaksja minnaüle
tekkepõhisele arvestusprintsiibile.

(4) Kui füüsilisest isikust maksumaksja tulu osutubtekkepõhisele arvestusprintsiibile ülemineku tõttu
sellekasutamise esimesel maksustamisperioodil suuremaks, kui see oleks olnudkassapõhise arvestusprintsiibi
puhul,käsitatakse arvestusprintsiibi muutmise tõttu tekkinud maksustatava tulusuurenemist nii, nagu oleks
1/3 sellestsuurenemisest saadud uue printsiibi kasutamise esimesel maksustamisperioodil jaülejäänud 2/3
võrdsete osadenakummalgi kahest järgnevast maksustamisperioodist.
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(5) Tekkepõhist arvestusprintsiipi kasutavate omavahel seotudfüüsiliste isikute või ettevõtete vahelisi
makseidvõi kohustusi ei tohi kuludena näidata enne seda maksustamisperioodi, milseotud isik või ettevõte on
need arvanudoma tuludesse või tasunud.

(6) Kui omavahel seotud residendist ja mitteresidendist isikute vahel tehtavatehingu väärtus on
erinevomavahel mitteseotud iseseisvate isikute vahel tehtavate sarnaste tehinguteväärtusest, võib maksuhaldur
tulumaksumääramisel kasutada tehingute väärtusi, mida rakendavadsarnastes tingimustes mitteseotud iseseisvad
isikud.Tehingute väärtuse määramise meetodidkehtestab rahandusminister. [10.09.1997]

§ 38. Seaduse rakendamine

(1) [kehtetu -- 10.09.1997]

(2) Residendist füüsilistele isikutele krediidiasutuste poolt 1994.aasta eest makstavaid intresse ei maksustata.

(3) Ettevõtetele, kes on saanud tulumaksusoodustusi ennekäesoleva seaduse jõustumist, säilitatakse
needsoodustused kuni nende kehtivusaja lõppemiseni.

(4) 1993. aasta tulude kohta esitatakse tuludeklaratsioonid ja makstaksetulumaksu vastavalt enne
käesolevaseaduse jõustumist kehtinud Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksuseadusele ja Eesti Vabariigi üksikisiku
tulumaksuseadusele.

(5) Käesoleva seaduse § 9 2. lõikepunktis 8 sätestatud kasu ja punktides 19--21 sätestatud tulu
eikuuluresidendist maksumaksja 1995. aasta maksustatava tulu hulka ja neid ei maksustatatulumaksuga.
[21.02.1996; 2.04.1996; 10.09.1997]

§ 39. Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:

1) Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seadus (RT 1990, 14,151; 1991, 15, 209; 36, 445; 1992, 11, 162;34,
441);

2) Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksu seadus (RT 1991, 36, 446;1992, 34, 442; 1993, 6, 95);

3) Eesti Vabariigi tegevusloamaksu seadus (RT 1990, 11, 117; 1992,6, 84).

§ 40. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1994. aasta 1. jaanuaril.
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