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TEEMAD
•RAAMATUPIDAMINE JA TOETUSED NING NENDE MAKSUSTAMINE
•TOETUSED JA MAKSUD
• FIE ja OSAÜHING, FIE LÕPETAMINE
•FIE MAKSUD 2006 JA 2007.A.
• MAK 2007 – 2013 – mis muutub?

Loengu teemaarenduse põhipunktid ja märksõnad
RAAMATUPIDAMINE
•KASSAPÕHINE
•TEKKEPÕHINE
•KÄIBEMAKS
•MAKSUD
•DOKUMENDINÕUDED
TOETUSED
Otsetoetused ( EU)
MAK toetused
LFA toetus ( EU +Eesti)
Keskkonna toetus ( EU +Eesti)
Põllumaade metsastamise toetus ( EU +Eesti)
Põhivarasoetuse toetused
Investeeringutoetus ( EU + Eesti)
LOOMATOETUSED
Piimalehmade toetus kvoodi alusel
Lammaste toetus
Veiste toetus
Sõnnikuhoidlate korrastamise toetus
Maaparanduse toetus
MAKSUMAKSJAD
Füüsilised isikud
FIE´d
Äriühingud (tulundusühistud) ja mittetulundussektor
Füüsiliste isikute maksustamine toetuste saamisel
Tulumaksuseadus
§19. (1) ja (2)

Tulumaksuga maksustatakse:
elatis, saadud pensionid, toetused, stipendiumid, preemiad, loteriivõidud, hüvitised
Tulumaksuga ei maksustata:
seaduse alusel või riigieelarvest makstavaid stipendiume ning seaduse alusel makstavaid
toetusi, välja arvatud neid stipendiume ja toetusi, mida makstakse seoses ettevõtlusega, …
Füüsilised isikud
Seaduse alusel makstavaid toetusi ei pea käsitlema tuluna.
FIE – de toetuste maksustamine
Kõik seaduse alusel makstavad toetused on käsitletavad tuluna ja tuleb deklareerida
tuludeklaratsioonis toetuste real.
Deklaratsioonis(E) tuleb toetuse käsitlemisel tuluna arvestada kas toetust maksti seoses
põllumajandusega või mittepõllumajandusega ja vastavalt siis kas kolmandas veerus või
neljandas veerus.
Raieõiguse müük
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel loetakse võõrandamisega seotud kuludeks ka metsa
uuendamisega seonduvad dokumentaalselt tõendatud kulud ning maksumaksjal on õigus arvata
need maha samal või järgmistel maksustamisperioodidel metsa raieõiguse võõrandamisest saadud
tulust, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) tegemist on metsa uuendamisega metsaseaduse tähenduses;
2) metsaomanik on metsauuendustööde kohta esitanud asukohajärgsele keskkonnateenistusele
metsateatise metsaseaduses sätestatud korras ning keskkonnateenistus ei ole keelanud teatises
kavandatud tegevust.
2007.Aastal tuleb metsaga seotud tehingutest üks kord kvartalis teatada MTA-le 10.aprilliks.
Teatavad ostjad ja müüjaid
FIE ÜMBERKUJUNDAMINE OÜ -KS
Vara võõrandamisest saadud kasu või kahju arvestamine
Isiklikku tarbimisse võtmiseks ei loeta füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte hulka kuulunud vara
mitterahalise sissemaksena üleandmist äriühingule, kui selle eesmärgiks on ettevõtte tegevuse
jätkamine.
ASUTAMISLEPING
notariaalselt tõestatud asutamisleping (äriseadustiku § 138 lg 2 nimetatud andmetega) ja selle
lisana kinnitatud põhikiri (äriseadustiku § 139 lg 1 nimetatud andmetega) (avaldus võib sisalduda
ka asutamislepingus);
nõukogu ja audiitorite olemasolul nende isikuandmete leht – nimede, isikukoodide ja
elukohtadega;
AVALDUSE ANDMED
Ärinimi
Tegevusala, asukoht ja aadress
Osakapitali suurus
Asutamislepingu sõlmimise aeg
Juhatuse liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad
Esindatus, allkirjaõigus
Majandusaasta algus, lõpp

OSAKAPITAL
Osakapital peab olema vähemalt 40 000 krooni. See tuleb enne OÜ registrisse kandmist täielikult
tasuda.
Osaühingu netovara (bilansi aktiva miinus passivas näidatud kohustused) ei tohi väheneda alla 40
000 krooni ega alla poole registrisse kantud osakapitalist. Vastasel juhul võidakse kohaldada
juhatuse liikmete kriminaalvastutust.
Osaühing peab esitama iga-aastasi majandusaasta aruandeid ka siis, kui tal majandustegevust ei
ole.
Osakapitaliks võib olla ka mitterahaline sissemakse, mis tuleb lasta hinnata (audiitor)
Osaühing ja FIE Maksud
NÄIDE:
Tulu 100000
OÜ
FIE
dividendid
2006
2007
TM 29870
23000
16541
23 %
23 %
22 %
SM
0
33000
24812
Kokku 29870
56000
41353
FIE maksuvabastus siin arvestamata
Avansiline TM 2006
17250 (23000/4*3)
Palk OÜ-s
2006.a.
Tööandja maksud kokku
SM 19800
TK
180
TM ( 60000-360-24000 ) x 23% = 8197
Palk kätte: 51803 (rohkem kui FIE-le)
Kulud: 60000+19980= 79980,
Kasum 20020 (100000 – 60000 -19980)
Kasumi võib veel jagada.

5000x12=60000
19980

FIE
100000- 56000 = 44000
Avansiline tulumaks (jääb ette) 17250
MAKSAB 44000 st ära.
Tegelik raha jääb kätte 26750
2007 FIE maksud
Avansiline SM 2000 – lt 33 %
Kvartalis 1980 , aasta 7920
Kulude koosseisus ei arvesta.
NÄIDE:
Tulu jagatakse 1.33 – ga100000 / 1,33 = 75188
SM 24812; TM 22 % 75188 = 16541

