
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 279 
„Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, 

sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, 
nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, 

 ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord 
ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, 

selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord” 
lisa 1 

(Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a määruse nr 179 sõnastuses) 
 
 

Vorm TMIN 
 

Maksu- ja Tolliamet 
 

MITTETULUNDUSÜHINGU JA SIHTASUTUSE TAOTLUS 
TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE, SIHTASUTUSTE JA 

USULISTE ÜHENDUSTE NIMEKIRJA KANDMISEKS 
 
I. Taotleja (mittetulundusühingu ja sihtasutuse) andmed 
 

Registrikood  
1. 

Nimi 
2.         

3. Registreerimise kuupäev 

4. Majandusaasta:  algus ……………………  lõpp …………………… 

5. Tegutsemistähtaeg, kui ühing on asutatud tähtajaliselt 

Asukoha aadress: 

Sihtnumber Maakond Vald, asula või linn  

Küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr 

Postiaadress (kui erineb eelmisest): 

Sihtnumber Maakond Vald, asula või linn 

6. 

Küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr 

Telefon Faks e-post 
 

veebileht 
 

 

7. 
E     

8. Kas olete teise ühingu õigusjärglane? JAH  EI  

Kui jah, märkige selle ühingu andmed, mille õigusjärglane olete: 

9. Nimi Registrikood:         

10. Osakondade olemasolul nimetage: 

Osakonna nimi Asukoha aadress Põhitegevus 

   

   

marikev
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Kinnitan, et minul on õigus sellele taotlusele alla kirjutada ülalmärgitud ühingu nimel, olen 
taotlusega, kaasa arvatud sellega kaasnevate dokumentidega, tutvunud ja minule teadaolevalt on 
toodud andmed õiged. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse informatsiooni esitamine on 
„Maksukorralduse seaduse” alusel karistatav. 
 
 

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 
   
   
   

JUHATUSE LIIGE 

   
 

ÜHINGU ESINDAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

ISIKUKOOD Esindamise alus Telefon e-post 

 
II. Tegevus  
 
11. Tegevuse kirjeldus: 

 Jrk Tegevus, lühikirjeldus 
1 2 3 

1.  Eelmisel aastal 
...  
1.  Käesoleval aastal 

(k.a plaanid)  …  
1.  Järgmisel aastal 
…  

 
12. Tulevikuvisioon (arengustrateegia lühiülevaade): 
 
13. Märkige ühingule kuuluv põhivara. Põhivara näidatakse õiglases väärtuses eelmise 
majandusaasta viimase kuupäeva seisuga. Kui ühing on moodustatud jooksval aastal, märkige 
põhivara õiglane väärtus vahetult enne käesoleva taotluse esitamist. 
 

Rea nr  Põhivara väärtus eurodes 
1 2 3 
1. Pikaajalised finantsinvesteeringud  
2. Kinnisvarainvesteeringud  
3. Materiaalne põhivara X 

3.1 maa   
3.2 ehitised  
3.3 transpordivahendid  
3.4 arvutid ja arvutisüsteemid  
3.5 muud masinad ja seadmed  
3.6 muu materiaalne põhivara  
3.7 lõpetamata projektid  
3.8 ettemaksed  
4. Bioloogiline vara  
5. Immateriaalne põhivara  
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14. Märkige viimase kolme majandusaasta jooksul saadud mitterahalised kingitused ja annetused, 
mille väärtus ületab Teie hinnangul 640 eurot (õiglases väärtuses): 
 

Jrk  Mitterahalise kingituse või annetuse 
väärtus eurodes 

1 2 3 
   

   
 
15. Kas ühing on rendileandja? 

 
JAH  EI  

 
16. Palun vastake järgmistele küsimustele oma liikmete kohta (täidab mittetulundusühing). 
Sotsiaalhoolekande toetamise ühingud märgivad ainult real 1 küsitud liikmete üldarvu. 
Andmed kajastatakse taotluse esitamise seisuga. 
 

Rea nr   
1 2 3 
1. Liikmete üldarv. Lisada nimekiri  

2. Liikmete varalised kohustused (sealhulgas võlad) ühingu ees, kaasa arvatud 
tasumata liikmemaks eurodes 

 

3. Liikmetele antud soodustused, abirahad, toetused, stipendiumid, tehtud 
kingitused, annetused või muud sarnased väljamaksed eurodes: 
– eelmisel aastal 
– kavandatud anda käesoleval aastal 

 

 
17. Kas sihtasutusel on kindlaks määratud soodustatud isikute ring? 
 

JAH  EI  

 
18. Antud soodustused, makstud abirahad, toetused, stipendiumid, tehtud kingitused, annetused 
või muud sarnased väljamaksed: 
 

Rea nr  Eelmisel 
aastal 

Käesoleval 
aastal 

1. Mittetulundusühingu liikmeks mitteolevatele isikutele antud soodustused, 
makstud abirahad, toetused, stipendiumid, tehtud kingitused, annetused 
või muud sarnased väljamaksed eurodes 

  

2. Real 1 sätestatud väljamaksete saajate arv   

3. Sihtasutuse mittesoodustatud isikutele antud soodustused, makstud 
abirahad, toetused, stipendiumid, tehtud kingitused, annetused või muud 
sarnased väljamaksed eurodes 

  

4. Real 3 sätestatud väljamaksete saajate arv   

 
 

 Eelmisel 
aastal 

Käesoleval 
aastal 

19. Aasta keskmine palgalise personali arv (töötajad, juhtimis- või 
kontrollorgani liikmed) 

  

20. Töötajatele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele makstud tasud 
(sealhulgas palk, lisatasu, puhkusetasu jms) eurodes 

  

21. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud 
töö- või teenustasu eurodes 
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III. Tulud ja kulud  
 
22. Täitke eelmise aasta kohta (veerg 3) majandusaasta aruande alusel ning jooksva aasta kohta 
(veerg 4) selle eelarve alusel. Kui ühing on moodustatud jooksval aastal, siis täitke jooksva aasta 
kohta (veerg 4) selle eelarve alusel. 

Eurodes 
Rea 
nr 

 
 

Eelmine 
aasta 

Jooksev 
aasta 

1 2 3 4 
 Tulud X X 
1. Liikme- ja sisseastumismaksud   
2. Kingitused ja annetused   

3. Toetused, abirahad, riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse eelarvest saadud 
vahendid, muu sarnane tulu X X 

 1) sihtotstarbelised   
 2) mittesihtotstarbelised   

4. Stipendiumid   
5. Tulu ettevõtlusest X X 
 1) toodete ja kaupade müügist    
 2) teenuste osutamisest    
 3) trükiste müügist   
 4) tasuliste ürituste korraldamisest   
 5) reklaamist   
 6) rendi- ja üüritulu, litsentsitasud   
 7) muu tulu ettevõtlusest   

6. Kasum põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müügist   
7. Finantstulud X X 
 1) kasum pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt    
 2) kasum lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt   

 3) kasum investeerimistegevusega seotud 
valuutakursi muutustest, muud finantstulud   

8. Muud tulud   
9. Tulud kokku   
 Kulud X X 

10. Hüvitised, toetused ja abirahad   
11. Stipendiumid   
12. Kingitused ja annetused   
13. Väljamaksed soodustatud isikutele (täidab sihtasutus)   
14. Põhikirjaliste heategevusprojektide ja -ürituste kulud (projektide lõikes)   
15. Muude põhikirjaliste projektide ja ürituste kulud   
16. Mitmesugused tegevuskulud 

(mis ei ole seotud konkreetsete projektidega) 
X X 

 1) kaubad, toore, materjal, teenused   
 2) majandus- ja kantseleikulud   
 3) lähetuskulud   
 4) kahjum põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müügist   
 5) personali koolituskulud   
 6) külaliste vastuvõtu kulud   
 7) koosolekute läbiviimise kulud   
 8) trükkimise ja avaldamise kulud   
 9) reklaamikulud   
 10) autoritasud   
 11) muud tegevuskulud   
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17. Tööjõukulud X X 
 1) palk ja muud tasud   
 2) sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse   
 3) antud erisoodustused   
 4) muud   

18. Põhivara kulum ja allahindlus   
19. Finantskulud X X 

 1) kahjum pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt   
 2) kahjum lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt   

 3) intressikulud laenudelt, võlakirjadelt, liisingulepingutelt,  
muudelt võlakohustustelt, muud finantskulud   

20. Muud kulud   
21. Kulud kokku   
22. Tulem (tulud – kulud): rida 9 – rida 21   

Ees- ja perekonnanimi        Allkiri Telefon 
KOOSTAJA   e-post 

 
23. Tulude ja kulude tabelis näidatakse majandusaastal saadud (laekunud) tulud ning tehtud kulud. 
 
24. Tabeli real 1 näidatakse ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud. Siin ei 
näidata liikmetelt saadud hooldus-, remondi- ja sihtotstarbelisi tasusid, annetusi, toetusi, hüvitisi, 
real 5 deklareeritud tulu ettevõtlusest (kaasa arvatud tasusid teenuste eest) ning muid sarnaseid 
summasid. 
 
25. Real 2 näidatakse nii residentidelt kui ka mitteresidentidelt laekunud rahalised ja saadud 
mitterahalised kingitused ja annetused. Siin näidatakse ka laekunud ning oma olemuselt ühingu 
põhikapitali sissemaksena käsitatavad annetused. Mitterahalises vormis saadud kingituse ja 
annetuse maksumuseks on vara õiglane väärtus. 
 
26. Real 3 näidatakse nii residentidelt kui ka mitteresidentidelt saadud sihtotstarbelised ja 
mittesihtotstarbelised toetused, abirahad, riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse eelarvest 
laekunud vahendid ja muud sarnased tulud. Siin näidatakse oma liikmetelt saadud hooldus-, 
remondi- ja sihtotstarbelised tasud, toetused jms. 
 
27. Real 4 näidatakse residentidelt ja mitteresidentidelt saadud stipendiumid. 
 
28. Real 5 näidatakse tulu ettevõtlusest. Siin näidatakse tulu kaupade müümisest või 
vahendamisest, teenuste osutamisest (koolitused, ekskursioonid, majutus, toitlustamine jms), 
trükiste müügist, tasuliste ürituste korraldamisest (konverentsid, kokkutulekud, kontserdid, 
etendused, spordivõistlused jms), oma vara (maa, hooned, ruumid, liiklusvahendid, seadmed, muu 
vara) rentimisest või piiratud asjaõigusega koormamise eest, tulu reklaamist; saadud litsentsitasu 
vara kasutada andmise või selle kasutamise õiguse võõrandamise eest; muu ettevõtlusest saadud 
tulu. 
 
29. Real 6 näidatakse kasum, mis on saadud müügiootel põhivara müügist, kinnisvara-
investeeringute 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 jms. 
Kinnisvarainvesteering on maa, hoone või selle osa, mida ei kasutata majandustegevuses. 
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30. Real 7 näidatakse finantstulud: kasum tütar- ja sidusettevõtte investeeringu müügist, kasum 
väärtpaberite müügist, intressi- ja dividenditulud, kasum investeerimistegevusega seotud valuuta-
kursi muutustest, muud finantstulud. 
 
31. Real 8 näidatakse muud saadud tulud, sealhulgas ebaregulaarselt saadud tulud (trahvid, 
viivised, pärandvara jms), kasum, mis on saadud kinnisvarainvesteeringute ja bioloogilise vara 
õiglase väärtuse muutusest, kasum valuutakursi muutustest jms. 
 
32. Real 10 näidatakse makstud toetused, abirahad ja hüvitised. 
 
33. Real 11 näidatakse makstud õppetoetused ja stipendiumid.  
 
34. Real 12 näidatakse tehtud kingitused ja annetused. 
 
35. Real 13 näitab sihtasutus „Sihtasutuste seaduses” sätestatud soodustatud isikutele tehtud 
väljamaksed.  
 
36. Real 14 näidatakse heategevuslikul eesmärgil avalikes huvides („Tulumaksuseaduse” § 11 
lõike 2 punktid 1 ja 2) läbi viidud projektide ja ürituste kulud. Ühing tegutseb avalikes huvides, 
kui tema tegevus teenib ühiskonna üldiseid, mitte oma liikmete, asutajate või töötajate erahuve. 
Ühing on heategevuslik, kui ta pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa 
või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma 
kuuluvatele isikutele toetust.  
 
37. Real 15 näidatakse muu põhikirjalise tegevusega (koolitus, teabevahetus, ürituste 
organiseerimine, trükiste väljaandmine jne) seotud projektide realiseerimise kulud.  
 
38. Real 16 näidatakse majandusaasta üldkulud, mis ei ole seotud konkreetsete projektidega, 
sealhulgas materjali, tooraine ja teenuse kulud; administratiivsetel ja muudel majandustegevuse 
eesmärkidel tehtud tegevuskulud (raamatupidamisteenus, konsultatsioonid, hoolduskulu, kantselei-
kulud, kindlustuskulud jms); lähetuskulud; kahjum põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müügist; 
personali koolituskulud; külaliste vastuvõtu kulud; koosolekute läbiviimise kulud; reklaamikulud; 
autoritasud; ühenduse omandis või kasutuses olevate varade remondikulud; trükiste välja-
andmisega seotud kulud; transpordikulud; töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu 
alusel makstud töö- või teenustasu; muud tegevuskulud. 
 
39. Real 17 näidatakse palgakulu: töötajatele ning juhtimis- ja kontrollorgani („Tulumaksuseaduse” 
§ 9 tähenduses) liikmetele töö eest makstud tasu, haigushüvitis („Tulumaksuseaduse” § 13 lõige 1), 
töötajatele „Tulumaksuseaduse” § 48 tähenduses antud erisoodustused, muud eelnimetatud 
isikutele makstud tasud, makstud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. 
 
40. Real 19 näidatakse finantskulud: kahjum tütar- ja sidusettevõtte investeeringu müügist; kahjum 
väärtpaberite müügist; intressikulu laenudelt, võlakirjadelt, liisingult või muudelt võlakohustustelt; 
kahjum väärtpaberite müügist; kahjum finantsinvesteeringuga seotud valuutakursi muutustest, 
muud. 
 
41. Real 20 näidatakse muud majandusaasta kulud, sealhulgas ebaregulaarsed kulud (makstud 
trahvid, viivised jms).  
 
 
 
Jürgen Ligi 
Rahandusminister 




