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Teine lugemine 

14.06.2011 

 

40 SE II 
Muudatusettepanekute loetelu 

tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu juurde 
 

1. Jätta välja § 1 punkt 1. 

Väljajäetav tekst: 

„1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Tulumaksu määr, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 ning § 43 lõikes 4 

nimetatud juhtudel, on: 

1) 21%; 

2) alates 2015. aastast 20%. 

(11) Paragrahvi 1 lõigetes 2–4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa 

enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt: 

1) arvuga 0,79; 

2) alates 2015. aastast arvuga 0,80.“;“. 

 

Esitas eraldi: Eesti Keskerakonna fraktsioon 

Esitas eraldi: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 

Juhtivkomisjon: JÄTTA ARVESTAMATA 

 

2. Täiendada § 1 uue punktiga 1 järgmises sõnastuses: 

„1) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 23. Maksuvaba tulu 

Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu: 

1) 1728 eurot; 

2) alates 2015. aastast 2040 eurot.“;“. 

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon 

Juhtivkomisjon: JÄTTA ARVESTAMATA 

Ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt RKKTS § 106 lõikele 2 

 

3. Ühendada § 1 punktid 3 ja 4 punktiks 3 ning sõnastada see järgmiselt 

(muudatusettepaneku arvestamisel muutub järgnevate punktide numeratsioon): 

„3) paragrahvi 37 lõiked 8–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(8) Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel loetakse 

võõrandamisega seotud kuludeks ka metsa majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud 

kulud ning maksumaksjal on õigus arvata need maha samal või kolmel järgneval 

maksustamisperioodil kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest 

saadud tulust, kui on täidetud järgmised tingimused: 

1) tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses; 
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2) metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse 

kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises 

kavandatud tegevuse. 

(9) Metsa majandamisega seotud kuludeks lõike 8 tähenduses ei loeta tulumaksuga 

mittemaksustatava toetuse arvel tehtud kulusid. 

(10) Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu võib 

edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile. Maksumaksjal on õigus 

vähendada edasikantud kasu sellel maksustamisperioodil tehtud lõikes 8 nimetatud kulu 

võrra.“;“. 

 

Rahanduskomisjon 

Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT 

 

4. [Sisuliselt seotud ettepanekute puhul] Teha eelnõus järgmised muudatused: 

 

4.1. Täiendada § 1 uue punktiga 7 (uues numeratsioonis punkt 6) järgmises sõnastuses: 

„6) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Kui maksumaksja kasutab § 37 lõikes 10 sätestatud õigust, arvutatakse juurdemakse 

kasvava metsa raie õiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasult hiljemalt 

kasu saamise kalendriaastale järgneva kolmanda kalendriaasta eest esitatud tuludeklaratsiooni 

alusel.”;“. 

 

4.2. Muuta § 1 punkt 7 ja sõnastada järgmiselt: 

„7) paragrahvi 46 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Mitteresident, kes kasutab § 37 lõikes 10 sätestatud õigust, tasub juurdemakse Maksu- ja 

Tolliameti pangakontole kolme kuu jooksul pärast selle tuludeklaratsiooni esitamise 

tähtpäeva, mille alusel juurdemakse arvutatakse.“;“. 

 

Rahanduskomisjon 

Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT 

 

5. Täiendada § 1 punktiga 9 järgmises sõnastuses: 

„9) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 

„(51) Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel.“.“ 

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon 

Juhtivkomisjon: ARVESTADA SISULISELT, vt muudatusettepanek nr 7 

 

6. Täiendada § 1 punktiga 9 järgmises sõnastuses: 

„9) paragrahvi 48 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses: 

„(51) Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui 

ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga 

või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine 

põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. 

(52) Erisoodustuseks ei loeta töötajate tervisespordikulude hüvitamist ja kulutusi haiguste 

ennetamiseks rakendatavatele tervishoiuteenustele ja ravile, mis kokku ei ületa 400 eurot 

töötaja kohta kalendriaastas. Kulutus tervisespordile ja haiguste ennetamisele on muu hulgas: 

1) tervishoiuteenuste eest tasumine; 

2) ravimitele tehtud kulutuste hüvitamine; 
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3) spordirajatiste kasutamisega seonduvate rendikulude katmine; 

4) meditsiiniliste abivahendite soetamine; 

5) töötervishoiu arsti poolt ettekirjutatud meditsiiniliste näidustuste alusel tervistavate 

toiduainete eest tasumine; 

6) taastuskabinettide sisustamine töökohtadel.“.“ 

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 

Juhtivkomisjon: ARVESTADA OSALISELT, vt muudatusettepanek nr 7 

 

7. Täiendada § 1 punktiga 9 järgmises sõnastuses: 

„9) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 

„(51) Erisoodustus ei ole kulutus töötajate transpordile elukoha ja töökoha vahel, kui 

ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga 

või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine 

põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust.““ 

 

Rahanduskomisjon 

Juhtivkomisjon: ARVESTADA TÄIELIKULT 

 

Esitab rahanduskomisjon 10.06.2011. 

 

(kinnitatud digitaalselt) 

 

Sven Sester 

Rahanduskomisjoni esimees 


