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Pöördume Teie poole järgnevate küsimustega, mis on tekkinud maaomanikel. 

 

 

1.01.2015 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutuvad Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused 

tulumaksuga maksustatavaks. Põllumajanduse Regsitrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA)1 ja 

SA Erametsakeskuse (edaspidi EMK)2 kodulehtedel on informatsioon selle kohta, et alates 2015. aastast 

on PRIA poolt välja makstavad toetused ka füüsilisele isikule tulumaksuga maksustatavad ja tulumaks 

peetakse toetuse väljamaksmisel koheselt kinni. Tulumaksu on PRIA-l plaanis alates 1. jaanuarist 2015 

hakata kinni pidama lähtudes väljamakse kuupäevast. Olenemata sellest, millal on klient toetust 

taotlenud, kavandatakse tulumaksu kinnipidamist kõigilt eraisikutele tehtavatelt maksetelt, mille PRIA 

alates 2015. aasta algusest välja maksab. 

 

Näiteks Natura 2000 toetus erametsamaale ja Euroopa Liidu metsameetme toetused kuuluvad 

metsandustoetustest nende sekka, millel PRIA ja EMK kodulehelt nähtuvalt hakatakse füüsilisest isikust 

toetuse taotlejatel tulumaksu kinni pidama juba toetuse väljamaksmisel. PRIA ja EMK kodulehtedele 

                                                           
1Internetivõrgus kättesaadav: http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___oktoober_2014#tulumaks, 2.12.2014. 
2 Internetivõrgus kättesaadav: http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/natura-metsa-toetus/, 2.12.2014. 
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lisatud info kohaselt hakatakse tulumaksu kinni pidama kõikidelt maksetelt, mis tehakse alates 

1.01.2015, olenemata sellest, et taotlus on esitatud varem.  

 

Kui näiteks metsaomanik esitas 2014 Natura metsamaa toetuse taotluse, siis ei olnud taotlejale teada, et 

selline muudatus (toetuse tulumaksustamine) võib tulla. Seetõttu ei ole tulenevalt Eesti Vabariigi 

põhiseaduse §-ist 10 tuleneva õiguskindluse ja õigusliku ootuse prinstiibist tulenevalt põhjendatud 

rakendada uut seadust nende taotluste suhtes, mis on esitatud enne tulumaksuseaduse muudatuste 

jõustumist. Tulenevalt õiguskindluse õiguspärase ootuse põhimõttest on toetuse taotlejal õigus tegutseda 

mõistlikus ootuses, et rakendatav seadus jääb kehtima. Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõttest 

tulenevalt peab isikul olema õigus realiseerida oma õigusi mõistlikus ootuses, et talle lubatu ka kehtima 

jääb (näiteks kui isikule on määratud mingiks ajaks teatud soodustus, siis antud põhimõte aitab vältida 

soodustuse ennetähtaegset äravõtmist). Toetust taotlenud isikul on õigus ja põhjendastud ootus, et 2014. 

aastal esitatud toetuse taotlustele kohaldatakse selle esemeks olnud toetuse taotlemisele kehtinud 

seadust. Tagasiulatuvate isiku olukorda halvendavate normide rakendamine on vastuolus õiguskindluse 

ja õiguspärase ootuse põhimõttega. Õigusi ja vabadusi on võimalik täisväärtuslikult kasutada vaid siis, 

kui isik ei pea kartma, et riik rakendab ettenägematuid ebasoodsaid tagajärgi.  

 

Kui füüsilisel isikul peetakse tulumaks edaspidi kinni toetuse väljamaksmisel ja füüsilisest isikust 

ettevõtja (edaspidi FIE) tasub tulumaksu peale tulu deklareerimist hiljemalt 1.10.2015, siis ei ole neid 

võrdselt koheldud. Tulenevalt EV põhiseaduse § 12 on kõik seaduse ees võrdsed, seega tuleb seaduse 

ees kõiki kohelda võrdselt.  

 

Juhindudes eeltoodus,  

1. palun õiguskantsleri seisukohta, millistele õiguslikele alustele tuginedes peetakse Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel PRIA poolt füüsilistele isikutele makstavatelt 

toetustelt, mille taotlused on esitatud enne 1.01.2015 tulumaksuseaduse muudatuste jõustumist (toetuste 

tulumaksustamine) kinni tulumaks? Tulenevalt Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvist 10 on toetust 

taotlenud isikul õigus ja põhjendastud ootus, et 2014. aastal esitatud toetuse taotlustele kohaldatakse 

selle esemeks olnud toetuse taotlemisele antud ajahetkel kehtinud seadust. 

 

Palun õiguskantsleril kontrollida, kas Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 

alusel PRIA poolt füüsilistele isikutele makstavate toetuste, mille taotlused on esitatud enne 1.01.2015 
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tulumaksuseaduse muudatuste jõustumist, tulumaksustamine on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse 

paragrahvis 10 sätestatud õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõttega. 

 

2. Palun õiguskantsleri seisukohta, millistele õiguslikele alustele tuginedes peetakse Euroopa Liidu 

ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel PRIA poolt füüsilistele isikutele makstavatelt 

toetustelt tulumaks kinni 2015. aasta alguses koos toetuse väljamaksmisega, erinevalt füüsilisest isikust 

ettevõtjast, kes maksab tulumaksu hiljemalt 1.10.2015. Tulenevalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 on 

kõik seaduse ees võrdsed, seega tuleb seaduse ees kõiki kohelda võrdselt. Eesti Erametsaliidu hinnangul 

ei ole ühtegi mõistlikku põhjust, miks peaks tulmaksu kinnipidamise tähtaja osas kohtlema füüsilist 

isikut ja füüsilisest isikust ettevõtjat erinevalt.  

 

 

Lugupidamisega, 

 

Aira Toss 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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Tegevdirektor 
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