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ETTEPANEK EELNÕU 40 SE TÄIENDAMISEKS

Vabaühenduste liit EMSL paneb ette lisada eelnõusse säte, millega muudetakse kehtetuks Tulumaksuseaduse  
§ 27 lõige 3, mis piirab kingituste ja annetuste mahaarvamise viie protsendiga kogutulust; ning teiseks jätta 
muutmata § 28 lõige 1, aga lisada plaanitud piirang paragrahvi 25 ehk üksnes eluasemelaenu intressidele.

Eelnõuga vähendatakse tuludest mahaarvamiste summaarset lage järsult, mille eesmärk on seletuskirja järgi 
sotsiaalpoliitilise iseloomuga ning sellisena arusaadav. Muudatus mõjutab aga sama järsult ka eraisikute 
motivatsiooni teha rohkem annetusi ja kingitusi avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele, mida ei saa 
kuidagi käsitleda eraisikute sotsiaalvajaduste otsese rahastamisena, vaid tegemist on selgelt üldise hüvega.

Eraisikute annetuste ergutamist ei tohiks nagunii nende eesmärgist tulenevalt käsitleda koos teiste 
maksusoodustustega, mis lähtuvad inimeste endi vajadustest ja nende rahuldamisest (laenuintressid, 
koolituskulud jm), sest annetamine on suunatud teiste hüvanguks. 2011. aastast ei toetata maksuerandiga 
enam ühelegi teisele asutusele tehtud annetusi kui üksnes tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja 
liikmeile, mis on annetuste saajate ringi juba väga ära piiranud ehk vähendanud koormust ka riigieelarvele.

EMSL arutas 5% piirangu põhjendatust Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonnaga ja head selgitust 
neil piirangule ei olnudki – tegu on minevikust seadusse jäänud sättega, millel oli roll pigem varasema 
regulatsiooni valguses ja selle kaotamisega lisanduv võimalik koormus riigieelarvele jääks pigem tulevikku. 
Paraku ei olnud ministeeriumil mahti meie palve peale soovitud muudatuse eeldatav maksumus välja 
arvutada, aga oleme kindlad, et kaasnev kulu on tühine võrreldes signaaliga ja mõjuga, mille seadusandja 
annab eraisikute annetustelt maksusoodustuse sisulise kaotamisega, kui väheneb mahaarvamiste 
maksimummäär ning alles jääb annetustele 5% piirang.

Seega, EMSL ei toeta mitte ühtki muudatust tulumaksuseaduses, mis halvendab senist olukorda riigipoolses 
heategevuse soosimises. Praegune eelnõu toob kaasa aga väga põhimõttelise, ootamatu ja seletuskirjas täiesti 
põhjendamata jäetud muudatuse, mis läheb otseselt vastuollu Riigikogu enda heakskiidetud “Eesti 
kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni” eesmärkidega (heategevust ja !lantroopiat soodustava keskkonna 
loomine) ning ka “Kodanikuühiskonna arengukava 2011-14” eesmärkide ja tegevuskavaga, mille valitsus kiitis 
heaks alles tänavu veebruaris. 

Annetamise hetkeseisu ja probleemide-vajaduste mõistmiseks saab tutvuda Poliitikauuringute keskuse Praxis 
värske analüüsi raportiga (tõtt-öelda esimesega Eestis) http://goo.gl/2qNGB. 
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