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Maksuarvestus eriolukorras

Deklaratsioonide esitamise ja maksude tasumise kord ei muutu!

Maksukoormust leevendavate meetmete pakett: 

- 15.04.2020 seadus 

- eelnõu nr 169, menetlusinfo koos seletuskirja jm materjalidega 

on kättesaadavad siin

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/cad9e912-b0d8-428d-be1f-b14e22ed5ecd/Riigi%202020.%20aasta%20lisaeelarve%20seadusega%20seonduvate%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20(COVID-19%20haigust%20p%C3%B5hjustava%20koroonaviiruse%20levikuga%20seotud%20meetmed)%20eeln%C3%B5u%20(169%20SE%20I)
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Ülevaade maksumeetmete paketist (1/3)
1. Maksuintress

• Alates 01.03.2020 eriolukorra lõppemiseni ei arvestata

• Alates eriolukorra lõppemisest kuni 31.12.2021 langeb intressimäär 50% võrra - 0,03% 

päevas senise 0,06% asemel

• 01.05.2020–31.12.2021 võib MTA vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel 

intressimäära kuni 100% (seni max kuni 50%). 

2. Maksuvõlad

• MTA ei avalikusta infot maksuvõlgade kohta (võimalik eriolukorra lõppemiseni, MTA otsus)

• v.a iganädalane nimekiri maksuvõlgnikest enne 01.03.2020 tekkinud maksuvõlgade 

osas (nimekiri kättesaadav siin)

• Maksuvõla puudumise tõendi saab e-MTAs koostada ise  

• „Registrid ja päringud“ > „Minu päringud“ > „Tõendite koostamine“.

• MTA ei soovita kiirustada värskete maksuvõlgade osas ajatamistaotlust esitama

Taotleda pole vaja!

On vaja taotleda, 

MTA kaalutlusotsus!

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/avaandmed-maksulaekumine-statistika/maksuvolglaste-nimekiri
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Ülevaade maksumeetmete paketist (2/3)
3. Töötasult arvestatav sotsiaalmaks (SM)

• Märtsi, aprilli, mai väljamaksed – SM arvutatakse tegelikult väljamakselt, st < 540 euro suuruse 

väljamakse korral pole vaja tasuda SM nn minimaalse kuumäära ulatuses

• Töötajal säilib ravikindlustuskaitse eriolukorra lõppemiseni!

4. Füüsilisest isikust ettevõtja SM

• Vabastus I kvartali SM avansilisest maksest 

• Miinimummääras SM tasumise kohustusest vabastatakse ka FIE abikaasa (märts–mai)

5. Kohustusliku kogumispensioni maksed 

• Alates 01.07.2020 on peatatud riigipoolsed sissemaksed (4%) 

• Erand: 1942-1960 sündinud inimesed

• Oktoobris 2020 on ka inimestel võimalus peatada omapoolsed sissemaksed (2%)

• Kui inimene otsustab sissemakseid peatada, siis 2% ei arvestata alates 01.12.2020. 

Tähtis on kontrollida andmeid!
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Ülevaade maksumeetmete paketist (3/3)
6. Juriidiliste isikute 12.03.2020-01.07.2020 tehtud kingitused ja annetused on vabastatud 

tulumaksust

• Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, hoolekandeasutusele või Eestis 

asuva haigla pidajale 

• Heategevuslik eesmärk

7. Käibemaks

• Seni üksnes trükiväljannetele kohaldatud 9% maksumäär on alates 01.05.2020 kohaldatav 

ka muudel füüsilistel kandjatel olevatele väljaannetele ja elektroonilistele väljaannetele

• Mõnevõrra on alates 01.05.2020 laiendatud ka 9% määraga maksustavate väljaannete 

spektrit

• Viiruse ennetamiseks ja peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite jm meditsiiniliste 

vahendite kohalik käive on nüüd maksustatav 0% määraga

• Jõustumise aeg?
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Ülevaade maksumeetmete paketist (3/3)
8. Mõnede kütuste ja elektrienergia aktsiisimäärad vähenevad 01.05.2020-30.04.2022:

Praegu Al 01.05.2020 Vahe

vedelgaas 1000 kg kohta 107,71 eurot 55 eurot 49%

diislikütus 1000 l kohta 493 eurot 372 eurot 25%

eriotstarbeline diislikütus 1000 l kohta 133 eurot 100 eurot 25%

kerge kütteõli 1000 l kohta 493 eurot 372 eurot 25%

raske kütteõli 1000 kg kohta 559 eurot 422 eurot 25%

põlevkivikütteõli 1000 kg kohta 548 eurot 414 eurot 25%

maagaas 1000 m3 kohta 79,14 eurot 40 eurot 50%

mootorimaagaas 1000 m3 kohta 47,32 eurot 40 eurot 16%

veeldatud olekus mootorimaagaas 1000 kg kohta 66 eurot 55,79 eurot 16%

elektrienergia ühe megavatt-tunni kohta 4,47 eurot 1 euro 78%

Kütus KN koodiga 27101931 või 

27101935 (diislikütuse komponendid)

1000 l kohta 493 eurot 372 eurot 25%



7 │

Küsimusi?

Olga Lavrova
KPMG Baltics OÜ 

maksunõustaja 
olavrova@kpmg.com


