
Füüsilise isiku ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine 
 
Alates jaanuarist on eraisikul võimalus avada LHV Pangas Ettevõtluskonto ning täita 
oma ettevõtlusest tekkinud maksukohustus lihtsustatud kujul. Ettevõtluskontot saab 
kasutada ühe eraisiku poolt teisele eraisikule osutatud teenuse või kauba müügist 
saadud tulu maksukohustuse täitmiseks. 
 
Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust end ettevõtjana registreerida ega 
tulude ja kulude arvestust pidada. Kuid Ettevõtluskonto kaudu tegutsedes ei saa olla 
käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) samal või 
sarnasel tegevusalal.  
 
Mis on Ettevõtluskonto teenuse eesmärk? 
Ettevõtluskonto loob ettevõtlusega tegelemiseks uue bürokraatiavaba ja soodsa 
tegutsemisvormi. Ettevõtluskontot kasutades ei pea muretsema raamatupidamise 
aruannete, igakuiste maksudeklaratsioonide ega maksude tasumise pärast – kõik see 
toimub Ettevõtluskonto kannete alusel.  
 
Kellel on kasulik kasutada Ettevõtluskontot? 
Ettevõtluskonto on kasulik inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid 
tegevusaladel, mille tarbeks ei ole vaja eelnevalt teha suuri kulusid. Näiteks võib tuua 
lapsehoidja, koduabilise, aiahoolduse, remondi- või ehitustööde teenused, millega ei 
kaasne suuri ettevõtluskulusid. Või mille puhul kannab kulud teenuse tellija, näiteks 
remondi- või ehitusteenuse tellija ostab ise remondivahendid ja -materjalid.  
 
Samuti on see lihtne ja sobilik variant uutelt ettevõtlusvormidelt nagu nt Taxify ja 
Uber, maksude tasumiseks. Ettevõtluskonto on kasulik ka neile, kes müüvad 
isevalmistatud kaupa, seda nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele, juhul kui toor- 
või lähtematerjalikulu maksumus ei ole suur võrreldes kauba müügihinnaga – nt 
käsitöö, kunst, omakasvatatud või omavalmistatud toit. 
 
Kellel ei ole mõistlik kasutada Ettevõtluskontot? 
Ettevõtluskonto puhul puudub võimalus kulusid maha arvata. Seega ei sobi 
Ettevõtluskonto nende jaoks, kelle põhitegevus on mujalt ostetud kaupade 
vahendamine või kellel moodustab kaupade valmistamiseks või teenuste 
osutamiseks vajamineva materjali kulu suure osakaalu müügihinnast. Tegevusaladel, 
millega kaasnevad otsesed sisendkulud, on kasulikum tegutseda füüsilisest isikust 
ettevõtjana või äriühingu kaudu. 
 
Kuidas Ettevõtluskonto teenus toimib? 

1. Eraisik avab LHV Pangas Ettevõtluskonto.  

• Ettevõtluskonto lepingu saavad LHV kliendid sõlmida väga mugavalt ja 
paberivabalt. Selleks tuleb siseneda LHV internetipanka, valida 
rubriigist "Info ja seaded“ lehekülg „Lepingud" ja real 
"Ettevõtluskonto" vajutada "Sõlmi leping" nuppu. Lepingu saab 
allkirjastada Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga. Kindlasti palume 
tutvuda Ettevõtluskonto lepingu tingimustega. Lepingu sõlmimisel 



saadetakse Ettevõtluskonto kontonumber ehk IBAN Maksu- ja 
Tolliametisse (MTA).  

• LHV mõistes on Ettevõtluskonto arvelduskonto, millele rakenduvad 
ettevõtlustulu lihtsustatud reeglid. Ettevõtluskonto lepingu 
sõlmimiseks peab isik olema eelnevalt LHV Panga klient. 
Ettevõtluskontot ei saa LHV-s esialgu avada mitteresidendid ega e-
residendid. 

2. Lepingu sõlmimisega annab Ettevõtluskonto omanik pangale korralduse 
broneerida Ettevõtluskontole laekunud summadelt ettevõtlustulu maks ja 
kanda ettevõtlustulu maks üle MTA-le.  

3. LHV Pank teatab Ettevõtluskonto avanud eraisiku andmed MTA-le ja kannab 
kalendrikuus Ettevõtluskontole laekunud summadelt broneeritud 
ettevõtlustulu maksu üle MTA-le hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks. 
Ühtegi deklaratsiooni inimene MTA-le ise esitama ei pea. Kontole laekunud 
summa on inimese poolt kohe kasutatav. 

4. MTA kannab pangalt saadud maksumaksja andmed Ettevõtluskonto avamise 
lepingu sõlmimisel töötamise registrisse. 

5. MTA jaotab laekunud ettevõtlustulu maksu: 

• kui maksumaksja on kogumispensioni kohustatud isik: 
o tulumaksu osa määr 20/55 ettevõtlustulu maksu määrast, 
o sotsiaalmaksu osa määr 33/55 ettevõtlustulu maksu määrast, 
o kohustusliku kogumispensioni makse osa määr 2/55 

ettevõtlustulu maksu määrast; 

• kui maksumaksja ei ole kogumispensioni kohustatud isik: 
o tulumaksu osa määr 20/53 ettevõtlustulu maksu määrast, 
o sotsiaalmaksu osa määr 33/53 ettevõtlustulu maksu määrast; 

6. MTA edastab kohustusliku kogumispensioni makse osa andmed 
pensioniregistri pidajale ning sotsiaalmaksu osa andmed Haigekassale ja 
Sotsiaalkindlustusametile. 

 
Kui suur on ettevõtlustulu maksu määr? 
Kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas, siis on maksumäär 20% 
ettevõtluskontole laekunud summast.  
Kui aastane tulu ületab 25 000 eurot, maksustatakse seda ületav summa 40% 
maksumääraga. 
 
NB! Kui Ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 eurot kalendriaastas, siis on 
füüsilisel isikul kohustus end äriregistris ettevõtjana (FIE, OÜ) ning MTA-s 
käibemaksukohustuslasena registreerida. Registreeritud ettevõtja on kohustatud 
pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust. 
 
Kas Ettevõtluskonto kasutamisega tekib ravikindlustus? 
Ettevõtluskontot omaval inimesel on õigus ravikindlustusele, kui kalendrikuus 
laekunud sotsiaalmaksu osa on vähemalt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse 
ulatuses. 2019. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 
500 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus (500 x 33%). 
 



Ravikindlustuskaitse saamiseks peab inimese eest laekuma eelmise kuu 
sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Kindlustuskaitse tekib peale 
sotsiaalmaksu laekumist (10. kuupäeval) järgmisel päeval ja peatub ühe kuu 
möödumisel, kui järgmise kuu 10. kuupäevaks ei ole sotsiaalmaksu 
miinimumkohustus täidetud. Andmed inimese kohta, kelle eest on laekunud 
sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab MTA haigekassale ise. 
 

Näiteks  
2019. aasta veebruaris teenis eraisik ettevõttega sõlmitud töövõtulepingu 
alusel 400 eurot ning ettevõte maksis tasult sotsiaalmaksu 132 eurot. Samas 
laekus veebruaris ka eraisiku Ettevõtluskontole 800 eurot, millelt arvutati 
ettevõtlustulu maks 160 eurot (800 x 20%) ja millelt omakorda arvutati 
sotsiaalmaksu osa 96 eurot (160 x 33/55). 
Seega laekus veebruaris füüsilise isiku eest sotsiaalmaksu kokku 228 eurot 
(132 + 96). Veebruaris on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus täidetud ja 
inimesel on õigus ravikindlustuskaitsele alates 11. märtsist.  

 
Kas Ettevõtluskontole laekunud tulult saab teha eraisiku tuludeklaratsioonil 
mahaarvamisi? 
Ettevõtluskontole laekunud ettevõtlustulult ei ole õigus teha füüsilise isiku 
tuludeklaratsioonis mahaarvamisi (näiteks maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, 
koolituskulud). Samuti ei arvestata ettevõtlustulu maksu tulumaksu osa füüsilise 
isiku tuludeklaratsioonis tasutud või kinnipeetud tulumaksuna.   
 
Samas on oluline arvestada, et Ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha 
arvatud sotsiaalmaksu osa, lähevad arvesse füüsilise isiku aastatuluna ja mõjutavad 
seeläbi füüsilise isiku maksuvaba tulu summa suurust. Aastatulu ja maksuvaba tulu 
on selgitatud täpsemalt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu.  
 
Kuidas erineb Ettevõtluskonto arvelduskontost? 
Ettevõtluskontole kehtivad laias laastus samad reeglid nagu tavalisele 
arvelduskontolegi, näiteks saab kontole tellida pangakaardi või soovi korral 
kaardimakseterminali. Erandiks on aga investeerimisteenused – Ettevõtluskontol ei 
ole lubatud väärtpaberitehingud. Ettevõtluskontoga mitte seotud igapäevaste 
toimingute tegemiseks on soovitatav kasutada teist arvelduskontot, et vältida ekslike 
maksukoormuse kannete teostamist MTA-le. 
 
Kui Ettevõtluskontole on kantud summa ekslikult? 
Kui Ettevõtluskontole on laekunud ekslikult summa ja see on maksustatud 
ettevõtlustulu maksuga, siis tuleb maksumaksjal esitada MTA-le kirjalik taotlus koos 
tõenditega, mis kinnitavad, et laekunud summa ei kuulu maksustamisele 
ettevõtlustulu maksuga. MTA tagastab ekslikult tasutud maksu inimese 
ettemaksukontole.  

https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu

