2019 aasta numbrites
Käibemaksuseadus
Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1).
Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2).
Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4).
Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse
piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta
algusest arvates.
Sotsiaalmaksuseadus
Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt
summalt.
Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 500 eurot (2019. a riigieelarve seadus § 2 lg 8).
Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 165 eurot (kuumäär x 33%).
Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 495 eurot kvartalis (aastas 1980 eurot).
Tulumaksuseadus
Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1).
Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud,
dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (TuMs § 4 lg 11).
Regulaarselt makstavad dividendid:
kinni peetav tulumaksu määr residendist füüsilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja
kasumieraldistelt 7% (TuMS § 4 lg 4);
tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt regulaarselt makstavatele dividendide ning
kasumieraldiste korral 14% (14/86) (TuMS § 4 lg 5).
Tulumaksu määr Eestis asuvate krediidiasutuste avansilistele maksetele 14% (TuMS § 4 lg 5).
Tööandja ühekordse sünnitoetuse maksuvaba osa 2500 eurot (TuMS § 13 lg 3 p 7).
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid
kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TuMS § 13 lg 3 p 1).
Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral
(TuMS § 13 lg 3 p 1). Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega
seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust.
Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid
mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust.
Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku
juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi
ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10).
Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja
ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot
sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse
sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot (TuMS
§ 48 lg 8).
Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus – ettevõtluskonto
Ettevõtlustulu maksu määr on 20%, kui summa ei ületa 25 000 eurot aastas (ELMS § 4 p 1).
Ettevõtlustulu maksu määr on 40% kontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast aastas (ELMS § 4
p 2).
Kogumispensionide seadus
Kogumispensioni makse määr on 2% (KoPS § 9).
Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioniga liitumist (www.pensionikeskus.ee).

Töötuskindlustusmakse määrus
Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6% (VV määrus nr 141 § 2).
Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8% (VV määrus nr 141 § 3).
Töötasu alammäära määrus
Töötasu alamäär tunnis 3,21 eurot (VV määrus nr 117 § 1).
Töötasu alammäär kuus 540 eurot (VV määrus nr 117 § 1).
Äriseadustik
Minimaalne osakapital 2500 eurot (ÄS § 136).
Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot (ÄS § 222).
2019. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
Kuud
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni

juuli
august
september
oktoober
november
detsember

Rahvus ja riigipühad
1. jaanuar - uusaasta
24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev
19. aprill – suur reede
21. aprill – esimene ülestõusmispüha
1. mai - kevadpüha
9. juuni - nelipühade esimene püha
23. juuni – võidupüha
24. juuni - jaanipäev
20. august - taasiseseisvumispäev

24. detsember – jõululaupäev
25. detsember – esimene jõulupüha
26. detsember – teine jõulupüha

Aasta kokku

Tööpäevi
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21
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168
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2018

Töönädalate arv aastas: 50,60
Keskmine:
Tööpäevade keskmine arv kuus: 21,08
Töötundide keskmine arv nädalas: 39,88
Töötundide keskmine arv kuus: 168,17
Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja
uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme
tunni võrra.
Isikutel, kes töötavad esmaspäevast reedeni lühendatakse 2019. aastal alljärgnevaid tööpäevi 3 tunni
võrra:
DETSEMBRIS:
– 23. detsember 2019 (esmaspäev) – jõululaupäevale eelnev tööpäev
– 31. detsember 2019 (teisipäev) – uusaastale eelnev tööpäev
Andmed on koostatud RMP.ee toimetuse andmetel

