12. detsember 2014

Tulumaksuseaduse muudatused 2015
Alates 2015. aasta veebruarist on omakapitali saldo deklareerimine kohustuslik
Nagu teada, lubab tulumaksuseadus teha ühingu omanikele maksuvabalt väljamakseid sama suures summas, kui
omanikud on teinud sissemakseid ühingusse. Siiani ei ole maksuhaldur nõudnud sissemaksete deklareerimist.
Hiljuti muudetud tulumaksuseaduse (TuMS) § 61 lg 44 uus redaktsioon näeb aga ette äriühingute omakapitali
saldo deklareerimist 10. veebruariks 2015. Nimetatud deklaratsioon hõlmab kõiki omakapitali sisse- ja
väljamakseid alates äriühingu asutamisest kuni 31. detsembrini 2014.
Põhjuse deklaratsiooni nõudmiseks on andnud tulumaksu maksmise kohustuse täitmine juhtudel, kui omakapitali
sissemakse on väiksem kui selle hilisem väljamakse. Deklaratsiooni lisas tehakse kindlaks, kas äriühingul on olnud
või on ette näha tulumaksu tasumise kohustust. See ei puuduta ainult rahalisi ja mitterahalisi omakapitali
sissemaksed, arvesse läheb ka aktsiakapitali tõstmine enne 2000. aastat ja sellest tulenenud kasum ning äriühingu
enda müügist tekkinud kasum.
Kui äriühing ei ole 10. veebruariks 2015 sissemakseid deklareerinud, kaotab ta õiguse teha sissemaksete
ulatuses maksuvabasid väljamakseid omanikele.
Omakapitali saldo arvutamine võib osutuda keerukaks ja seda eriti juhtudel, kui äriühing on osalenud ühinemistel
või jagunemistel. Sama omakapitali sissemakset ei tohi arvesse võtta rohkem kui üks kord.
Kui Teil on uue kohustuse kohta küsimusi, palun pöörduge meie poole, vastame meeleldi. Samuti aitame
Teil teha deklareerimise tarbeks vajalikke arvutusi.

Juhatuse mitteresidenist liikme töötasu maksustamine
TuMS § 29 lg 2 muudatus puudutab juhtorgani mitteresidendist liikmeid, kelle on palganud ja keda tasustab
välismaa äriühing, kuid kes täidavad osa töökohustusi ka Eesti ühingus või filiaalis.
Praegu kehtivas sätte sõnastuses on öeldud, et maksustamisele kuulub “rahaline tasu, mida maksab residendist
juriidiline isik mitteresidendist juhtimis- või kontrollorgani liikmele […] tema ametiülesannete täitmise eest“. Alates
1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus sõnastus, kus põhirõhk läheb ’makstavalt tasult’ üle ’tasule, mida saab
mitteresident’. Sellest tulenevalt muutub juhatuse mitteresidenditest liikmetele kohustuslikuks deklareerida
maksu-ja tolliametis igal aastal Eestis tegutsemise eest saadud tasu, sõltumata sellest, kas tasu maksjaks
on Eesti või välismaa ühing.
Muudatuse tulemusena võib juhtorgani mitteresidendist liikmel tekkida Eestis nii tulu- kui ka
sotsiaalmaksukohustus. Kui enamiku Euroopa riikide puhul saab Eestis sotsiaalmaksukohustust vältida esitades
koduriigi sotsiaalkindlustusameti poolt välja antud vormi A1, siis riikidest, mille kohta sotsiaalkindlustuskaitse
lepingud ja direktiivid ei kehti, pärit mitteresidendist tööandjatel tuleb end Eestis registreerida. Tulumaksu
deklareerimiseks peab juhtorgani liige aga esitama füüsilise isiku tuludeklaratsiooni.
Kui Teil on uue kohustuse kohta küsimusi, palun andke meile teada. Samuti abistame Teid võimaliku
maksukohustuse arvutamisel ja deklareerimisel.
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