
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 2 

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

Vorm TMIN-K 
 
Maksu- ja Tolliamet 
 
Usulise ühenduse 
Nimi 

Registrikood         

Asukoha aadress: 
Telefon Faks e-post veebileht 

Majandusaasta:  algus ……………………  lõpp …………………… 

Kas usuline ühendus tegutseb välislepingu alusel? Jah  

 
 

USULISE ÜHENDUSE TAOTLUS TULUMAKSUSOODUSTUSEGA 
MITTETULUNDUSÜHINGUTE, SIHTASUTUSTE JA 

USULISTE ÜHENDUSTE NIMEKIRJA KANDMISEKS 
 
1. Põhikirjaline tegevus (lühikirjeldus): 
 
2. Märkige ühendusele kuuluv põhivara. Põhivara näidatakse õiglases väärtuses eelmise majandus-
aasta viimase kuupäeva seisuga. Kui ühendus on moodustatud jooksval aastal, märkige põhivara 
õiglases väärtuses 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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3. 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 

   
   

 
4. Tasu saavate töötajate ning juhtimis- ja kontrollorgani liikmete arv. Täitke eelmise majandus-
aasta aruande alusel. Kui ühendus on moodustatud jooksval aastal, märkige jooksva majandusaasta 
plaani alusel:  ______________________ 
 
5. Tulude ja kulude tabel.  

         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 tulu, muu sarnane tulu X X 

 1) sihtotstarbelised   
 2) mittesihtotstarbelised   

4. Tasu usuliste talituste eest   
5. Tulu majandustegevusest X X 
 1) kaupade müügist    
 2) trükiste müügist   
 3) teenuste osutamisest   
 4) tasuliste ürituste korraldamisest   
 5) rendi- ja üüritulu   
 6) muu tulu majandustegevusest   

6. Finantstulud   
7. Muud tulud   
 Kulud X X 

8. Toetused füüsilistele isikutele   
9. Õppetoetused ja stipendiumid   

10. Annetused juriidilistele isikutele   
11. Üldkulud X X 

 1) kaubad, toore, materjal, teenused   
 2) majandus- ja kantseleikulud   
 3) lähetuskulud   
 4) personali koolituskulud   
 5) külaliste vastuvõtu kulud   
 6) remondikulud   
 7) trükkimise ja avaldamise kulud   
 8) transpordikulud   
 9) muud tegevuskulud   

12. Palgakulu   
13. Finantskulud   
14. Muud kulud    
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6. Tulude ja kulude tabel täitke eelmise aasta kohta (veerg 3) majandusaasta aruande alusel ning 
jooksva aasta kohta (veerg 4) selle eelarve alusel. Kui ühendus on moodustatud jooksval aastal, 
siis täitke jooksva aasta kohta (veerg 4) selle eelarve alusel. 
 
7. Tulude ja kulude tabelis näidatakse saadud (laekunud) tulud ning tehtud kulud. 
 
8. Tabeli real 1 näidatakse ühenduse liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud. Siin ei 
näidata liikmetelt saadud kingitusi, annetusi, hooldus-, remondi- ja sihtotstarbelisi tasusid, toetusi, 
hüvitisi ning muid sarnaseid summasid. 
 
9. Real 2 näidatakse nii residentidelt kui ka mitteresidentidelt laekunud rahalised ja saadud 
mitterahalised kingitused ja annetused. Siin näidatakse laekunud ning oma olemuselt ühenduse 
põhikapitali sissemaksena käsitatavad annetused. Mitterahalises vormis saadud kingituse ja 
annetuse maksumuseks on vara õiglane väärtus. 
 
10. 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. 
 
11. Real 4 näidatakse „Kirikute ja koguduste seaduse” § 25 lõikes 2 sätestatud tasu usuliste talituste 
eest. Real 4 ei näidata usulise talituse eest makstud summas oleva annetuse osa. Annetuse osa 
näidatakse real 2. Näiteks kui usulise talituse tasu summa on 300, kuid isik on maksnud 500, siis 
300 on tasu talituse eest ning see näidatakse real 4. Summa 200 on annetus ja see näidatakse real 2. 
 
12. Real 5 näidatakse tulu majandustegevusest. Siin näidatakse tulu kaupade (meened, küünlad, 
ikoonid jms), trükiste (ajalehed, laululehed, raamatud jms) müügist, teenuste osutamisest 
(koolitused, ekskursioonid, majutus, toitlustamine jms), tasuliste ürituste korraldamisest 
(konverentsid, kokkutulekud jms), oma vara (maa, hooned, ruumid, liiklusvahendid, seadmed, 
muu vara) rentimisest, muu majandustegevusest saadud tulu. 
 
13. Real 6 näidatakse finantstulud: kasum tütar- ja sidusettevõtte investeeringu müügist, kasum 
väärtpaberite müügist, intressi- ja dividenditulud, kasum investeerimistegevusega seotud valuuta-
kursi muutustest, muud finantstulud. 
 
14. Real 7 näidatakse muud saadud tulud, sealhulgas ebaregulaarsed tulud (trahvid ja viivised, 
pärandvara jms). Real 7 näidatakse kasum põhivara (kaasa arvatud maa) ja kinnisvara-
investeeringute müügist. Materiaalse põhivara hulka kuuluvad maa, hooned ja rajatised, masinad, 
transpordivahendid, seadmed, 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. 
 
15. Real 8 näidatakse füüsilistele isikutele makstud toetused ja abirahad. 
 
16. Real 9 näidatakse füüsilistele isikutele makstud õppetoetused ja stipendiumid. 
 
17. Real 10 näidatakse juriidilistele isikutele tehtud annetused. 
 
18. Real 11 näidatakse majandusaasta üldkulud, sealhulgas materjali, tooraine ja teenuse kulud; 
administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud (raamatupidamisteenus, 
konsultatsioonid, hoolduskulu, kantseleikulud, kindlustuskulud jms); personali lähetuste kulud; 
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ühenduse omandis või kasutuses olevate varade remondikulud; trükiste väljaandmisega seotud 
kulud; transpordikulud; töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- 
või teenustasu; muud tegevuskulud, kaasa arvatud hüvitised.  
 
19. Real 12 näidatakse palgakulu: töötajatele ning juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele töö eest 
makstud tasu, haigushüvitis („Tulumaksuseaduse” § 13 lõige 1), töötajatele „Tulumaksuseaduse” 
§ 48 tähenduses antud erisoodustused, muud makstud tasud, makstud sotsiaalmaks ja töötus-
kindlustusmakse. 
 
20. Real 13 näidatakse finantskulud: kahjum väärtpaberite müügist, kahjum valuutakursi 
muutustest, muud. 
 
21. Real 14 näidatakse muud majandusaasta kulud, sealhulgas ebaregulaarsed kulud: kahjum 
põhivara (kaasa arvatud maa) müügist, makstud trahvid ja viivised jms.  
 

ÜHENDUSE JUHT Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

 
ESINDAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

ISIKUKOOD Esindamise alus Telefon e-post 

 
Kinnitan, et minul on õigus sellele taotlusele alla kirjutada ülalmärgitud ühenduse 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 Telefon 
KOOSTAJA   e-post  

 
 
 
 
 
Jürgen Ligi 
Rahandusminister 
 




