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Teemad:
1. Marko Albert Šveitsi Ironmanil
2. Urmas Paejärv Ungari Ironmanil
3. ETL karikasarja V etapil, Saku triatlonil
4. Rahvusvaheline triatlonifestival TriSmile Pühajärvel 2.- 4.08
5. Eesti MV triatlonis, EKV VI etapp - Paide triatlon 11.08
6. Triatlonisari Meie Liigume
7. Krosstriatloni Meistrisarja finaaletapp – 18.08
8. Balti karikasarja kokkuvõtted ja kutse Riia triatlonile
9. EMTA tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-te nimekiri
10. Õppimisvõimalused Tartu ülikooli Pärnu kolledži avatud ülikoolis
11. SA Tartu Ülikooli Kliinikumis avati Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliinikus
Sporditraumatoloogia Keskus
1. Marko Albert võistles 28. juulil Zürichis toimunud Šveitsi Ironmanil ja saavutas ajaga
8:50:15 viienda koha. See tulemus tagas Markole pääsu 12. oktoobril toimuvale täispika
triatloni MM-le, Hawaii Ironmanile.
Marko ujus 3,8 km ajaga 52:18 väljudes veest esimesena. 180 km pikkuse rattaetapi läbis
Marko ajaga 4:52.10, vändates suurema osa distantsist 5.-6. kohal, keskmise kiirusega 37,01
km/h. Jooksurajale pääses Marko kuuendana, kaotades liidrile Ronnie Schildknechtile 18
minutit ja 29 sekundit. Marko jooksis maratoni ajaga 3:02:10 ning finišeerus koguajaga
8:50:15. Poodiumist jäi Markot lahutama 13 minutit ja 52 sekundit. Võitis Ronnie
Schildknecht ajaga 8:33:39, see oli tema karjääri üheksas Ironmani võit.
Zürichis
toimunud
Ironman
Switzerlandi
lõpuprotokoll:
http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/switzerland/results.aspx#axzz2aKHk3avg

2. Eesti Täispika triatloni peakorraldaja Urmas Paejärv võistles 27. juulil Ungaris
toimunud XXIII Nagyatad Ironmanil ja lõpetas väga kuumas ilmas toimunud võistluse ajaga
12:12.46. Urmas ujus 3,8 km ajaga 1:21.13, väntas 180 km rattaga 5:12.47 ja läbis
maratoniraja ajaga 5:38.46. Ametlikud tulemused:
http://www.zalaszam.hu/triatlon/verseny/2013/nagyatad/iron.htm
3. ETL triatloni karikasarja V etapil, klubi 21CC Triatloniklubi korraldusel toimunud
Saku triatlonil võisteldi kolmel distantsil: Eesti Kaitseväe MV, NoorteB ja harrastajate
distantsiks oli 250m - 10km - 2,5km; põhidistantsiks 750m - 20km - 5km ja lastedistantsiks
150m - 4km - 1km.
Põhidistantsil toimus taaskord tuttav duell kahe kange, Markko Etverki ja Harri Soku vahel.
Nagu ikka alustas Markko võistlust tugeva ujumisega, edestades 750m ujumisdistantsil oma
põhirivaali peaaegu minutiga. Tugeva ratturina tuntud Harri sõitis kaotatud vahe kiiresti tasa
ja jooksurajale suunduti peaaegu koos. Seekord oli Harri kiirem ja tagas endale Saku triatloni
võidu ajaga 1:00:03´1. Markko Etverk oli üldajaga 1:01:04´2 teine ning Hans Korman ajaga
1:01:37´4 kolmas.
Naistest pani Kaidi Kivioja oma paremuse konkurentide ees kiiresti maksma ning finišeeris
ülekaaluka võitjana talle järgnenud Alma Sarapuu ja Kerti Kesküla ees. Kaidi lõppajaks
märgiti protokolli 1:07:35´7.

TRIATLONI INFOKIRI 29
1.08.2013
Noorte A klassi parimad olid Laura Kallas ja Arthur Kooser, juunioritest võitsid Marliis
Odamus ja Nikita Tšerednitšenko, Veteranid 40 kiireimad olid Kadri Posuul ja Tarmo Tamm ,
Veteranid 50 parimad Pille Nurmis ja Jürgen Ligi.
Noorte B klassi võitjateks tulid Eleri Etverk ja Henry Räppo, Lasteklassides said võidurõõmu
maitsta Laura-Liis Valdmaa ja Sander Aavik, Getriin-Marii Lessing ja Oskar Hanko, MarieElisabeth Martinson ja Kaarel Trepp.
ETL karikasarja 5 etapi kokkuvõttes on meestest liider 245 punktiga Harri Sokk, teist kohta
hoiab 175 punktiga Markko Etverk ja kolmandat 157 punktiga Mart Suurkivi. Naistest on
ETL karikasarja liider 175 punktiga Kerti Kesküla Sirlet Viilase (167) ja Karmen Reinpõllu
(155) ees.
4. Ain-Alar Juhansoni ja MTÜ 113km klubi korraldusel toimub 2. - 4. augustil
Pühajärvel Baltimaade suurim rahvusvaheline triatlonifestival TriSmile.
Võistlusnädala ajakava
Reede, 2. august
10.00 – 19.00
Expo on avatud
10.00 – 19.00
Stardimaterjalide väljastamine kõikidele distantsidele
18:00
Heategevusjooks SmileRun
19:00
Eriüritus Otepää Seikluspargis
23.00
Pidu festivali ametlikus ööklubis Comeback
Laupäev, 3. august
8.00 – 19.00
8.00 – 9.00
9.00 – 12.00
9.00 – 19.00
8.00 – 9.30
9.40
10.00
11.00 – 12.00
13.00
13.30 – 14.30
15.00
17.00 – 18.00
18.00
19.00
23.00

Expo on avatud
Stardimaterjalide väljastamine TriSmile11.1 võistlejatele
Stardimaterjalide väljastamine A. Le Coq 33.3 võistlejatele
Stardimaterjalide väljastamine TriSmile111 võistlejatele
Vahetusala on avatud TriSmile11.1 võistlejatele
TriSmile11.1 võistluse infotund
TriSmile11.1 START
Vahetusala on avatud TriSmile11.1 võistlejatele rataste äratoomiseks
(bike check out)
A. Le Coq 33.3 võistluse infotund
Vahetusala on avatud A. Le Coq 33.3 võistlejatele
A. Le Coq 33.3 START
Vahetusala on avatud A. Le Coq 33.3 võistlejatele rataste äratoomiseks
(bike check out)
TriSmile11.1 ja A. Le Coq 33.3 autasustamine
Energy Night ja TriSmile111 võistluse infotund
Pidu festivali ametlikus ööklubis Comeback

Pühapäev, 4. august
8.00 – 19.00
Expo on avatud
8.00 – 10.15
Vahetusala on avatud TriSmile111 võistlejatele
11.00
TriSmile111 individuaalvõistluse START
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11:11
14.13
16:00
17.00 – 19.00
18.00
19:00
19.30
21.00
23.00

TriSmile111 meeskonnavõistluse START
Esimese lõpetaja oodatav finiš
Lilleautasustamine 3 parimale mehele ja naisele
Vahetusala on avatud TriSmile111 võistlejatele rataste äratoomiseks
(bike check out)
TriSmile111 finišiala sulgemine
TriSmile111 autasustamine
Pidu ja õhtusöök
Kontsert
Pidu festivali ametlikus ööklubis Comeback

Esmaspäev, 5. august
10.00 – 12.00
Kaotatud ja leitud asjade stend võistluse infotelgis
10.00 – 12.00
Võistluskeskus on avatud diplomite väljastamiseks
5. Paide triatlon - Eesti Meistrivõistlused ja ETL Karikasarja VI etapp toimub
MTÜ TriSmile ja Paide Linnavalitsuse korraldusel 11. augustil 2013 Paide Tehisjärve ääres.
Distantsid:
1. start lapsed C,D,E – 0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km jooksu
2. start noored B ja harrastajad – 0,3 km ujumist, 10 km ratast, 2.5 km jooksu
3. start noored A, juuniorid ja veternaid 60, 70 – 0.75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu
4. start eliit, veteranid 40, 50 – 1,5 km ujumist, 40 km ratast, 10 km jooksu
Ajakava:
Laupäev, 10. august
18.00
Avalik Triatloni treening Ain-Alar Juhansoniga – 0.15 + 4 + 1
Pühapäev, 11. august
8.00 – 17.00Võistluskeskus on avatud
10.00
1. START (lapsed C,D,E ) 0.15 + 4 + 1
11.00
Autasustamine: Lapsed C,D,E
12.00
2. START (noored B, harrastajad) 0.3 + 10 + 2.5
14.00
3. START (noored A, juuniorid, veteranid 60, 70) 0.75 + 20 + 5
16.00
4. START (eliit, veteranid 40, 50) 1.5 + 40 + 10
19.30
Autasustamine
Kõikidele distantsidele saab registreeruda internetis eelregistreerumise korras Paide triatloni
kodulehel www.trismile.ee kuni 8. augustini 2013. Kohapeal registreerimine lõppeb 1 h enne
vastava distantsi starti.
Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses pühapäeval, 11. augustil kell 8.00 –
13.00. Stardimaterjalide väljastamine lõppeb 30 min enne vastavat starti. Stardimaterjalide
kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada pildiga dokument.
Tuulessõit on lubatud 1. ja 2. distantsil ja keelatud 3. ja 4. distantsil.
6. Liikumissarja Meie Liigume ja Navi Külaseltsi poolt 28. juulil Võrumaal
Navis toimunud Meie Liigume rahvatriatlonisarja IV etapi võitsid Allar Soo ja Johhanna
Räppo. Kokku läbis distantsi 300m ujumist, 13,7km rattasõitu ja 2,9km jooksu 146
triatlonisõpra.
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Võitja ajaks märgiti lõpuprotokolli 37:11´1. Teine ja kolmas koht läksid Aimar Hussarile ja
Kaidar Hussarile lõppaegadega vastavalt 37:54´5 ja 38:27´1.
Naisharrastajate klassis saavutas taas võidu Johhanna Räppo (aeg 46:58´8), kes oli võidukas
ka rohke osavõtjate arvuga rahvatriatlonisarja II etapil. Sarja osalejaterekord tehti Navis aga
kuni 14-aastaste noorte hulgas – kokku 44 poissi ja tüdrukut. Poiste arvestuses saavutasid
auhinnalised kohad seekord Maksim Bondarchuk, Egert Aalde ja Oliver Harris Hütt,
tüdrukute arvestuses Karoli Villako, Astrid Erik ja Charleen Werder; Noorteriatloni
distantsiks oli Navis 100m + 4,1km + 1,8km.
Meie Liigume rahvatriatlonisarja järgmine etapp toimub 9. augustil Kurepalus, Tartumaal ja
finaaletapp 17.augustil Tõrvas.
Tõrvas selguvad ka 6-etapilise Meie Liigume rahvatriatlonisarja parimad. Meesharrastajate
klassis võistlevad sarja üldvõidu nimel Paavo Rõigas, Hegri Narusk ja Leonid Bondarchuk,
kellel on tihedalt kannul ka Argo Maasikmäe ja Janno Randpere. Naisharrastajate klassis on
üldvõidule lähedal Karmen Aavik, Jaanika Kopli ja Kairi Ustav.
7. ETL Krosstriatloni Meistrisarja finaaletapi toimumise koht on muutunud!
18. augustil triatloniklubi Trismile poolt korraldatav Eesti krosstriatloni meistrisarja
finaaletapp ei toimu mitte Tõrvas, nagu eelnevalt välja kuulutatud on, vaid toimub ilmselt
Tallinnas Pirital.
Praeguseks on sarja raames toimunud Võru ja Kõrvemaa etapid, esimesed Eesti meistrid
krosstriatlonis selguvad 18. augustil. Meeste arvestuses võistlevad esikoha nimel Allar Soo,
Priit Ailt ja Priit Tuisk, naiste arvestuses on esikolmikus Kerti Kesküla, Jana Matvejeva ja
Helin Pungas.
8. Balti Karikasarja kuuluvast 8-etapilisest võistlusssarjast lähevad kokkuvõttes
arvesse 5 parima etapi tulemused. Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene ühises sarja on igal riigil
korraldada 2 etappi, kas triatloni või duatloni võistlust. Eestis kuuluvad Balti Karikasarja
arvestusse Tartu triatlon ja finaaletapp Jõulumäe duatlon.
Riia triatlon, mis kahjuks toimub Eesti MV samal päeval, on Balti Karikasarja 5. etapp.
Pühapäeval, 11. augustil toimuva Riia triatloni raames toimub kokkuvõttes neli starti:
1) lapsed - 100m ujumist, 4km rattasõitu, 800m jooksu;
2) noored ja harrastajad – 375m ujumist, 12km rattasõitu, 3300m jooksu;
3) eliit – 750m ujumist, 20km rattasõitu, 5km jooksu;
4) teatevõistlus – 375m ujumist, 12km rattasõitu, 3300m jooksu;
Riia triatloni võistluskeskus asub Riia kesklinnas Kipsala linnaosas. Tegemist on linnast
läbivoolava Daugava jõe saarekesega, mistõttu on ka kogu võistlustrass äärmiselt atraktiivne
ja huvitav.
Eestlastest on seni osalenud vähemalt kolmel etapil Paula ja Enn Kübar. Kahe etapi tulemus
on eestlastest kirjas 26 võistlejal.
9. EMTA tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri
Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis mõned maksusoodustused kaht tüüpi
eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittelulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes on seda taotlenud ja kelle põhidokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad kehtestatud nõuetele.
Nõuded on sätestatud Tulumaksuseaduse § 11:
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Tingimused ja nõuded on kehtestatud Tulumaksuseaduse § 11. Tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri.
Selle alusel kinnitatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega kaks korda aastas
tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekiri.
Sellesse nimekirja kantakse mittetulundusühingud ja sihtasutused (edaspidi ühingud), kes
vastavad järgmistele nõuetele:
TMS § 11. (2)
1) ühing tegutseb avalikes huvides;
2) ühing on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema
põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või
maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust;
3) ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele;
4) ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara
üle tulumaksusoodustustega MTÜ ja SA nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule;
5) ühingu halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;
6) ühingu töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu ei ületa samasuguse
töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
TMS § 11. (3)
Lõike 2 punktis 3 nimetatud nõuet ei kohaldata sotsiaalhoolekandega tegelevale ühingule,
usulisele ühendusele ega juhul, kui seotud isik kuulub ühingu toetatavasse sihtrühma ega saa
võrreldes teiste sihtrühma kuuluvate isikutega täiendavaid hüvesid ega soodustusi.
TMS § 11. (4)
Nimekirja ei kanta ühingut:
1) kes ei tegutse kooskõlas põhikirjaga;
2) kelle nimekirja kandmiseks esitatud dokumendid ei ole õigusaktides kehtestatud nõuetega
kooskõlas;
3) kelle põhitegevus on ettevõtlus, välja arvatud juhul, kui vähemalt 90% ettevõtlustulust,
millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel;
4) kes tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimise või sihtrühma kuuluva
isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega;
5) kellel on ajatamata maksuvõlg;
6) kes on korduvalt jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud
tähtajal või korras või kes on korduvalt hilinenud maksusumma tasumisega;
7) keda lõpetatakse või kelle suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
8) kes on kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, ametiühing või poliitiline
ühendus.
TMS § 11. (5)
Lõike 4 punktis 4 nimetatud tingimust ei kohaldata, kui ühing osutab reklaamiteenust lepingu
alusel turuhinnaga.
TMS § 11. (6)
Ettevõtlusena käesoleva paragrahvi tähenduses ei käsitata:
1) põhikirjaliste eesmärkide täitmisega otseselt seotud tegevust (näiteks trükiste väljaandmine,
koolitus, teabevahetus, ürituste korraldamine);
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2) tegevust sihtotstarbeliste annetuste realiseerimisel;
3) heategevusliku loterii või oksjoni korraldamist ning muid seda laadi tegevusi annetuste
kogumiseks, kui selline tegevus ei ole ühingu põhitegevus;
4) põhikirjalise tegevusega kaasnevat finantstulu saamist.
TMS § 11. (7)
Vabariigi Valitsusel on õigus ühing nimekirjast kustutada, kui:
1) ühingu tegevus ei vasta lõikes 2 nimetatud nõudele;
2) ilmneb lõikes 4 nimetatud asjaolu;
3) ühing ei ole Maksu- ja Tolliametile teatanud sellisest oma põhikirjas tehtud muudatusest,
mille tulemusena ühing ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele, 30 päeva jooksul
muudatuse
kohta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kande tegemise päevast arvates või
4) ühing on esitanud kirjaliku taotluse nimekirjast väljaarvamiseks.
TMS § 11. (8)
Nimekirja koostamise korra ja selleks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja
kandmise ja sealt kustutamise korra ning asjatundjate komisjoni moodustamise korra, selle
töökorralduse, samuti komisjoni liikmete nimetamise ja tagasikutsumise korra kehtestab
Vabariigi Valitsus määrusega.
TMS § 11. (9)
Nimekirja kandmise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 15. jaanuariks või 15. juuliks.
Maksu- ja Tolliamet teeb pärast asjatundjate komisjoni soovituse küsimist ühingule teatavaks
esialgse otsuse nimekirja mittekandmise või nimekirjast kustutamise kohta vastavalt 15.
märtsiks või 15. septembriks. Ühingu kannab nimekirja või kustutab nimekirjast
rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsus korraldusega vastavalt 1. juulist või 1.
jaanuarist.
TMS § 11. (10)
Muus lepinguriigis asutatud ühingut käsitatakse tulumaksusoodustusega ühinguna, kui on
tõendatud, et ta vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele ning et ei esine lõike 4 punktides 1, 3–
5, 7 ja 8 nimetatud asjaolusid.
Kord ja protseduurid on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.
Soodusnimekirja
kuulumiseks
tuleb
täita
ja
esitada
TMIN
vorm
:
http://www.spordiinfo.ee/est/g51s249
Miks peaks kuuluma nimekirja?
Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb
avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete
või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on
oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu luuakse
positiivseid väärtushinnanguid.
Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele
organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Kui üksikisik annetab/kingib
tulumaksusoodustustega MTÜ-le või Sihtasutusele, siis saab annetaja selle summa oma oma
tulust maha arvata ja seega on tal õigus saada tulumaksu võrra (2013.a. – 21%) annetatud
summast (kuid mitte rohkem kui 5% maksumaksja tulust) tagasi.
TMS § 27. Kingitused ja annetused
1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1
nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule maksustamisperioodil
tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.
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(3) Lõikes 1 nimetatud kingitusi ja annetusi ei või maha arvata rohkem kui 5% maksumaksja
sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud TMS 6. peatükis "Ettevõtlustulust
tehtavad mahaarvamised" ja TMS §-des 23–26 lubatud mahaarvamised.
(4) Lõikes 1 nimetatud kingitused ja annetused võivad olla tehtud rahalises või mitterahalises
vormis. Mitterahalise kingituse või annetuse maksumuseks on vara turuhind, kusjuures vara
soodushinnaga müügi korral on kingituse või annetuse maksumuseks vara turuhinna ja
müügihinna vahe. Tasuta või turuhinnast madalama hinnaga osutatud teenust ei käsitata
kingituse ega annetusena ning selle maksumust tulust maha ei arvata.
Kui juriidiline isik annetab/kingib tulumaksusoodustustega MTÜ-le või Sihtasutusele, siis ei
pea annetaja sellelt summalt/väärtusest tasuma tulumaksu, kui tehtud annetuse/kingituse
väärtus jääb piiridesse: a) 3% andja nn. palgafond või b) 10% andja eelmise majandusaasta
puhaskasum.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
(1) Residendist juriidiline isik, välja arvatud § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik,
maksab tulumaksu tehtud kingitustelt ja annetustelt, millelt tulumaks ei ole § 41 alusel kinni
peetud või § 48 alusel makstud, arvestades lõigetes 2 ja 4 nimetatud erisusi. Tulumaksuga ei
maksustata reklaami eesmärgil üle antud kaupa ega osutatud teenust, mille väärtus ilma
käibemaksuta on kuni 10 eurot. Kingitusena käsitatakse ka kuni 10 000 euro suuruse
võidufondiga kaubandusliku loterii võitu, arvestamata eelmises lauses sätestatud piirmäära.
(2) Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10
nimetatud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi, mille summa ei ületa
üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1
punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud
väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist,
mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
(3) Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja
summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub
maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast.
Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus võtab vastu külalisi ja see on seotud tema
põhikirjaliste eesmärkide täitmisega, siis saab ta maksuvabalt kanda külaliste vastuvõtuga
seotud kulud.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
(4) Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isiku väljamakseid
seoses külaliste või äripartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise
teenindamisega. Muu residendist juriidilise isiku puhul ei maksustata neid väljamakseid kuni
32 euro ulatuses kalendrikuus. Lisaks sellele võib viimati nimetatud juriidiline isik, kes teeb
isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid, teha kalendrikuus tulumaksuvabalt
seoses külaliste või äripartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise
teenindamisega väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses tema poolt samal kalendrikuul
tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.
Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus põhikirjalistel eesmärkidel annetab/annab
toetust teisele tulumaksusoodustustega nimekirja kantud MTÜ-le või SA-le, siis saab ta seda
teha maksuvabalt.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
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(6) Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik maksab tulumaksu kõikidelt tehtud
kingitustelt ja annetustelt, millelt ei ole tulumaks § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel
makstud, välja arvatud järgmised põhikirjalistel eesmärkidel tehtud kingitused ja
annetused:
1) paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isikule
tehtud kingitused ja annetused;
Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus kingib noorte püsi- või projektlaagris
osalejatele meeneid, siis saab ta seda teha maksuvabalt kuni 32 € ulatuses laagris osaleja
kohta.
Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus kingib spordivõistlustel osalejatele
meeneid, siis saab ta seda teha maksuvabalt kuni 32 € ulatuses võistlustel osaleja kohta.
TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
(6) Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik maksab tulumaksu kõikidelt tehtud
kingitustelt ja annetustelt, millelt ei ole tulumaks § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel
makstud, välja arvatud järgmised põhikirjalistel eesmärkidel tehtud kingitused ja
annetused:
4) noorte püsilaagris või noorte projektlaagris osalejale kingitud meened kuni 32 € ulatuses
laagris osaleja kohta;
5) spordivõistlusel osalejale võistlusel kingitud meened kuni 32 € ulatuses võistlusel osaleja
kohta;
Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus maksab stipendiumi, siis saab ta seda teha
tulumaksuvabalt Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a. määruse nr. 196 – “Stipendiumide ning
muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused”
alusel.
TMS § 19. Pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised
ja elatis
(2) Tulumaksuga maksustatakse saadud pensionid, toetused, stipendiumid, kultuuri-, spordija teaduspreemiad, hasartmänguvõidud, vanemahüvitise seaduse alusel saadud hüvitised ning
spordilähetuse ja loomeliidu poolt loovisikule tema
loometööga seotud lähetuse hüvitised ja päevaraha.
(3) Tulumaksuga ei maksustata:
5) ........... õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavaid
stipendiume, mis vastavad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustele;
Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a. määruse nr. 196 – “Stipendiumide ning muude õppe- ja
teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused”
Olulisemad väljavõtted:
§ 1. Määrusega kehtestatakse füüsilisele isikule õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja
sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused.
§ 2. Määrust ei rakendata seaduse alusel või riigieelarvest makstavale stipendiumile ega
stipendiumile, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise
isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga.
§ 3. Tulumaksust on vabastatud stipendium, mida maksab:
1) „Eesti Vabariigi haridusseaduses” nimetatud õppeasutus või „Erakooliseaduses” nimetatud
erakool oma õppijale;
2) punktis 1 nimetatud õppeasutusega samaväärne välismaa õppeasutus oma õppijale;
3) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud mittetulundusühing,
sihtasutus või usuline ühendus
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(edaspidi koos ühing) isikule, kes ei ole selle asutaja, liige, ühinguga seotud isik ega
temale annetusi teinud isik või sellise isiku asutaja, liige või seotud isik;
5) Vabariigi Valitsus, kohalik omavalitsus, välisriigi valitsus, välisriigi kohalik
omavalitsus, rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon või koostööprogrammi
esindus, välisriikide valitsuste poolt või valitsustevaheliste kokkulepete alusel asutatud
mittetulundusühing või sihtasutus ning välisriigis registreeritud mittetulundusühing või
sihtasutus.
§ 4. Stipendiumid on vabastatud tulumaksust järgmistel tingimustel:
1) stipendiumi maksmine on § 3 punktis 3 nimetatud ühingule üheks põhikirjaliseks
tegevuseks;
2) paragrahvi 3 punktides 3 ja 5 nimetatud juhtudel toimub stipendiumide taotlemine ja
määramine avaliku konkursi alusel.
Teave avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise
levikuga päevalehes või paragrahvi 3 punktides 3 ja 5 nimetatud stipendiumi maksja
veebilehel. Kui teave avaliku konkursi kohta avaldati ainult veebilehel, peab stipendiumi
saaja esitama maksuhalduri nõudmisel väljatrüki vastava konkursi kohta avaldatud teabest
Kuigi soodustusi tagava nimekirja korrektne pealkiri on „Tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ ei käsitle me siin usulisi
ühendusi.
Käsitleme MTÜ-sid ja SA-si ning seda võrdluses vastavate spordiorganisatsioonidega.
Tulumaksusoodustustega nimekirja on seisuga 01.07.2013 kinnitatud 1683 MTÜ-d ja SA-d;
10. Vastuvõtt Tartu ülikooli Pärnu kolledži avatud ülikooli tasuta kohtadele
toimub 5.-16.augustini. Õppetöö avatud ülikooli õppevormis toimub kord kuus neljapäevast
pühapäevani, mis loob hea võimaluse erialase kõrghariduse omandamiseks töö või pere
kõrvalt. Alates 2013. aasta sügisest saab nii päevases õppes kui avatud ülikoolis õpinguid
alustada tasuta.
Mida Pärnus spordijuhtimise alal õppida saab?
·
Magistriõpe (nominaalne õppeaeg 2 aastat) – tasuta õppekohti 15
Teenuste disain ja juhtimine
<http://www.pc.ut.ee/et/sisseastumine/teenuste-disain-jajuhtimine>
spetsialiseerumisega spordijuhtimisele, turismiteenuste juhtimisele,
sotsiaalteenuste juhtimisele
·
Rakenduskõrgharidus (nominaalne õppeaeg 3 aastat)
Ettevõtlus ja projektijuhtimine <http://www.pc.ut.ee/et/ettevotlus-projektijuhtimine>
spetsialiseerumisega spordikorraldusele ja projektijuhtimisele või ettevõtlusele ja
projektijuhtimisele – tasuta õppekohti 19
Nendel kandideerijatel, kes ei mahu pingereas tasuta kohale, on võimalus alustada õpinguid
eksternina.
Loe
täpsemalt
eksternõppe
kohta.
<http://www.pc.ut.ee/et/sisseastumine/eksternope>
Avaldusi avatud ülikooli õppesse saab esitada 5.-16. augustini internetikeskkonnas
www.sais.ee <http://www.sais.ee> või paberkandjal TÜ Pärnu kolledžis tööpäevadel kl 1016 (ruum 115).
Tutvu ka vastuvõtutingimustega http://www.pc.ut.ee/et/sisseastumine/vastuvotu-ajakava%20
Lisainfo: TÜ Pärnu kolledži õppeosakond, Tel 4450521; 4450537
terje.talve@ut.ee , anni.lull@ut.ee, liina.kirsipuu@ut.ee
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11. Alates juulist 2013 on avatud SA Tartu Ülikooli Kliinikumis Spordimeditsiini ja
Taastusravi Kliinikus Sporditraumatoloogia Keskus.
Eesti Olümpiakomitee on initsieerinud keskuse loomist, mille rajamise idee tulenes harrastusja tippspordi populaarsuse kiirest tõusust Eestis ning erinevate huvipoolte ühisest tulevikunägemusest. Keskus on keskendunud east olenemata sportlikult aktiivsete inimeste ortopeediliste probleemide ravile. Asutus tegeleb profülaktilise nõustamise, kirurgilise ravi ning aktiivse taastusraviga ning seal töötavad ortopeedid Aalo Eller, Madis Rahu ja Leho Rips.
Keskuse tegevust toetab olulisel määral Eesti Haigekassa. Visiidile pääsemiseks on vajalik
perearsti või mõne teise eriala arsti saatekiri ning registreerimine toimub telefonidel 731 9221
või 7319 100. Saatekirja puudumisel on visiit tasuline (30 €).
Aadress: Sporditraumatoloogia Keskus L. Puusepa 1A, Tartu.

Rohkem infot:
Tiina Pallas,
tel. 56-951593

