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Teemad:
1. Marko Albert alustas võistlushooaega Ironman 70.3 South Africal
2. ETL juhatuse koosoleku nr.2 otsused
3. Spordikorralduse inspiratsioonipäev 8.02.2014 Valgas
4. Eesti Spordiregistrile andmete esitamine on kohustuslik
5. EMTA aruanne INF 4 – esitamise tähtaeg 1.02.2014
6. Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja kuulumisest
7. Nimekirja kuulumise nõuded - sätestatud Tulumaksuseaduse § 11
8. Nimekirja koostamise kord, Nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu,
Nimekirja kandmise kord
9. Miks peaks kuuluma Nimekirja
10. Sportlaste terviseuuringud OÜ Innomedicas
1. 26. jaanuaril tegi Marko Albert hooaja avastardi Lõuna-Aafrika Vabariigis
Ironman 70.3 sarja kuuluval poolpikal triatlonil. Marko lõpetas tugevas konkurentsis
toimunud võistluse 10. kohaga, saades lõppajaks 4:13:56.
1,9 kilomeetrise ujumisetapi läbis Marko ajaga 0:23:40 ja väljus veest esimesena. Rattarajal
hakkasid kiiremad sõidumehed Markost peagi mööduma ning kukutasid meie sportlase 12.
kohale. Rattasadulas 36,65 kilomeetrilist tunnikiirust hoidnud eestlase jaoks tähendas see
jooksurajale siirdudes enam kui kümneminutilist kaotust liidrikohta hoidvale Romain
Guillaume´le. Prantslase keskmiseks kiiruseks rattarajal mõõdeti seejuures 39,42 km/h.
Jooksurajal suutis Marko mööduda kahest konkurendist, mis andis talle võistluse kokkuvõttes
10. koha. Lõppajaks märgiti Markole finišiprotokolli 04:13:56, mis eelmisel aastal oleks
samal jõukatsumisel tähendanud neljandat kohta.
Võitis kodupubliku rõõmuks James Cunnama, kes tugeva jooksuga tagas endale võiduajaks
04:05:01. Kuigi Cunnamast suutis jooksurajal veelgi nobedam olla inglane Will Clarke, ei
olnud 21,1 km pikkune jooksudistants siiski piisav, et lõppkokkuvõttes lõuna-aafriklast
edestada. Finišis jäi kahte triatleeti lahutama 23 sekundit. Kolmas koht läks rattarajal säranud
Guillaume´le,
kelle
lõppajaks
oli
04:06:24.
Tulemused:
http://eu.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?
race=southafrica70.3&y=2014#axzz2rVDLGji1
2. ETL juhatuse koosolekul 27.01.2014 olid päevakorras järgmised teemad:
ETL 2014 eelarve
Eesti triatloni noortekoondise moodustamine
Kultuuriministeeriumi Liikumisharrastuse projekti kokkuvõte
ETL karikasarja ja Eesti MV vanusekategooriad 2014
ETL karikaetappide korraldajatega kohtumise planeerimine
Jooksvad küsimused
ETL 2014.a. eelarve on kujunemise järgus. Võimalike sponsoritega läbirääkimised veel
käivad. Kui jätta välja kõik sihtotstarbelised laekumised (EOK, noortesport, KOV jm.
personaalsed toetused), siis ala arenguks planeeritavat eelarve maht on hetkel:
Kultuuriministeerium: tegevustoetus
13000
Hasartmängumaksu Nõukogu: aastaprojekt

25000

Kulka: aastaprojekt

12000
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Sponsorlepingud

3000

Liikmemaksud

600

Litsentsimaksud

11000

Liikumisharrastusprojekt

10000

2013 reserv

26 441

KOKKU TULUD:
101 041
2014.a. tublimate noorte eesmärgiks on kvalifitseeruda 16.-28.08.2014 Hiinas Nanjingis
toimuvale Noorte OM-l (1.01.1997 – 31.12.1998 sünd. noortele) . Euroopa
kvalifikatsioonivõistlused toimuvad 17.-18.05.2014 Hollandis Weertis distantsil 750-17.7-5,7.
ETL kandidaadid võiksid olla: Arthur Kooser – 26.03.1997; Henry Räppo – 25.07.1998;
Cevin Anders Siim - 27.03.1997; Eleri Etverk – 20.05.1998; Laura Kallas – 9.06.1997.
Weertis saab eestlastest starti 2N + 2M + segateade.
Katsevõistluste vajalikkust arutatakse ETL noortetreenerite koosolekul 11. Veebruaril,
võimalikud variandid katsevõistluste korraldamiseks on 26.04 Jüri basseinitriatlonil või 27.04.
Paide-Türi basseinitriatlonil.
Noortekoondise treeninglaagrid on planeeritud 26.06.-02.07.2014 (KUP) ja 28.07-03.08.2014
Noortekoondise EESMÄRGID 2015 – 2016:
Eesti Triatloni Liidu Noortekoondise sportlaste eesmärgiks on võita Põhjamaade MV tiitel
erinevates vanuseklassides. Eesti Triatloni Liidu Noortekoondise võimalikud kandidaadid on
1998 – 2000.a. sünd. noored. Treenerid Margus Tamm (Põhja-Eestis) ja Karel Viigipuu
(Lõuna-Eestis).
Otsustati välja kuulutada Eesti triatloni noortekoondise treeneri enesetäiendamise stipendiumi
konkurss, taotluste esitamise tähtaeg 17.02.2014.
Kultuuriministeeriumi"Liikumisharrastuse programmist" 2014 rahastati:
ETL : Triatloni võistluste korraldamine ja harrastajate teadlikkuse tõstmine 10 000,Stamina : Jooksuharrastuse propageerimine, liikumisharjumuste kinnistamine 15 000,Kultuuriministeerium ei rahuldanud taotlusi:
21CC Triatloniklubi : Võistlussarja "Triatlon kõigile" korraldamine
TriSmile : TriSmile Triathlon sarja korraldamine
ABC Arendus : Meie liigume rahvatriatlonisarja korraldamine
Eesti Triatloni Liidu juhatus otsustas välja kuulutada konkursi triatloni liikumisharrastuse
projektidele. Projektide esitamise tähtaeg 31.03.2014. Liikumisharrastuse projekti raames
võib toetust taotleda ETL liige, kes korraldab triatlonivõistlusi, mis on suunatud triatloni kui
harrastusspordi propageerimisele. Liikumisaastal tahame kutsuda senisest rohkem inimesi
teadlikult liikuma ja vastavalt oma võimetele jõukohasel distantsil triatloniga tegelema.
Vanusekategooriate muutmisettepanekut on pikalt arutatud nii ETL üldkoosolekul kui klubide
arvamusküsitluses. Kokkuvõttes otsustati muuta 2014.a. ETL Karikasarja ja Eesti MV senine
võistlusklass Eliit vanuseklassiks N/M 20-39. 2014.a. on kehtestatud vanusekategooriad:
E – 2005.-2006.a. sünd. poisid ja tüdrukud
D – 2003.-2004.a. sünd. poisid ja tüdrukud
C – 2001.-2002.a. sünd. poisid ja tüdrukud
B – 1999.-2000.a. sünd. poisid ja tüdrukud
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A – 1997.-1998.a. sünd. neiud ja noormehed
Juunior– 1995.-1996.a. neiud ja noormehed .
N/M 20-39 – 1975.-1994.a. sünd. N ja M
N/M 40-49 – 1965.-1974.a. sünd. N ja M
N/M 50-59 - 1655.-1964.a. sünd. N ja M
N/M 60-69 - 1945.-1954.a. sünd. N ja M
N/M 70 ja vanemad – 1944.a. ja varem sünd. N ja M
Audentese 2014/15 õppeaasta õpilaskandidaatide esitamise tähtaeg EOK-le on 28.02.2014.
Hetkel on soovi avaldanud Audentesesse triatloni erialale õppima asuda Henry Räppo, Kevin
Vabaorg ja Johhannes Sikk.
ETL karikasarja etappide ja Eesti MV korraldajate ümarlaud toimub veebruarikuu lõpus.
3. Spordikorralduse inspiratsioonipäev „Spordivabtahtlikkus“ toimub
Valgamaa Kutseõppekeskus (Loode tn 3, Valga linn).
Aeg: 8.02.2014 kell 11.00 – 18.00
Registreerimine: registreerimine@spordiaasta.ee
Teiste seas jagavad oma kogemusi ja ideid: GUIN BATTEN, Chief Operating Officer of the
Youth Sport Trust, UK; VAHUR MÄE, Pärnu Kahe Silla Klubi; MADIS KALLAS, Saaremaa
spordinõunik; MARGUS LEPIK, Valga maavanem ja Eesti Triantloni Liidu juht; JÜRI
MUTTIKA, ERR; VEIKKO TÄÄR, rahvaspordi propageerija & L.U.M.I; TIINA KIISLAR &
LASKA NENOVA, International Move Week & ISCA; KRISTJAN PORT, Tallinna Ülikooli
Terviseteaduste ja Spordi Instituut, AIVO NORMAK, Liikumise Aasta 2014 & EOK;
TARMO VOLT, Eestimaa Spordiselts Jõud; REIN LEPPIK, Valgamaa Spordiliit; KRISTJAN
SEEMA, SEB turundus- ja kommunikatsioonijuht; TARMO JAAKSON, Eesti Akadeemiline
Spordiliit; OTT PÄRNA, Spordiaasta MTÜ jt.
Päevakava
10.45-11.15 HOMMIKUKOHV & REGISTREERIMINE
11.15-11.30 Inspiratsioonipäeva avamine
11.30- 12.15 Talk Show: “Vabatahtlikkus ja Eesti”
12.15-12.50 Maailmakogemus: “Vabatahtlike roll spordi suursündmuse edus”
12.50-13.15 Mõtteid ja kogemusi: “Eeskujude roll spordis ja elus laiemalt”
13.15-14.15 LÕUNA
14.15-15.00 Rahvusvaheline kogemus: Spordivabatahtlike organisatsioonid maailmas
14.00-15.25 Vahelepõige: “Spordisõprade pimekohting”
15.25-16.00 Arutelu: “Rahvasport- ja liikumisharrastus Valgamaal ja üle Eesti 2014”
16.00-16.30 TERVISE- ja SPORDISÕPRUSE PAUS
16.30-17.30 Töötoad:
Loskutovi jooksu kontseptsiooni loomine I “Jooksu lugu ja turundus”
Loskutovi jooksu kontseptsiooni loomine II “Jooksu projektijuhtimine ja tehniline
korraldamine"
17.30-18.00 KOKKUVÕTE & LÕPPSÕNAD
Korraldusinfo: Pille Muni 510 4706; Registreerunuks loetakse peale makse laekumist!
MTÜ Spordiaasta arvelduskonto number: 10220110434019 SEB pank.
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4. Eesti Spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu
uuendamine. Andmed saab esitada spordiorganisatsiooni (klubi) andmehaldur oma
kasutajakontol E-ANKEEDINA aadressil: http://www.spordiregister.ee/admin
Sisselogimine ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu. Juhul kui Teie
spordiorganisatsioon soovib andmehaldurit muuta või tema volitusi pikendada, palume
spordiorganisatsiooni
juhatuse
liikmel
esitada
vastav
taotlus
veebilehel
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine pealkirja all
“TAOTLEMINE ID-KAARDIGA VÕI MOBIIL-ID VÕI PANGALINGI KAUDU”
(alampealkiri “SPORDIORGANISATSIOON”, vormi nimi: “Organisatsiooni andmehalduri
määramine”). Andmehalduri e-posti aadressile saadetakse kinnitus kasutajakonto
aktiveerimise kohta ja andmehaldur saab andmed esitada e-ankeedina.
Andmete esitamine on kohustuslik, tähtaeg on 1. märts 2014.
NB! Vastavalt EV seadustele ei tohi alaliit toetust eraldada klubidele, kellel on
Spordiregistrile andmed esitamata.
5. INFO klubi juhtidele, kelle klubid kuuluvad EMTA
Tulumaksusoodustusega MTÜ-de Nimekirja! Vorm INF 4 Saadud kingituste ja annetuste
deklaratsioon 2013 – esitamise tähtaeg on 1.02.2014.
INF 4 saadaval EMTA kodulehel: http://www.emta.ee/index.php?id=30303
INF 4 peavad esitama MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi, MTÜ 113km Klubi, Tabasalu
Triatloniklubi, Vinni VAK, Klubi Raudmees, Tartu Ujumisklubi ja Ujumise Spordiklubi.
6.
EMTA Tulumaksusoodustusega MTÜ-de Nimekirja kuulumisest.
Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis mõned maksusoodustused kaht tüüpi
eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes on seda taotlenud ja kelle põhidokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad kehtestatud nõuetele. Kord ja
protseduurid on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega Soodusnimekirja kuulumiseks tuleb
täit ja esitada TMIN vorm .
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
organisatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused.
7. Tingimused ja nõuded „Tulumaksusoodustustega MTÜ-de ja SA
Nimekirja“ arvamiseks 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
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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. (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);
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. (9)
Nimekirja kandmise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 15. jaanuariks või 15. juuliks.
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EMTA 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.
8. Nimekirja koostamise kord, Nimekirja koostamiseks esitatavate
dokumentide loetelu, Nimekirja kandmise kord.
Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 8 alusel.
§ 1. Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse kinnitatava tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri)
koostamise
korra,
nimekirja
koostamiseks
esitatavate
dokumentide
loetelu,
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste (edaspidi koos ühing) nimekirja
kandmise ja nimekirjast kustutamise korra ning asjatundjate komisjoni (edaspidi komisjon)
moodustamise korra, selle töökorralduse ning komisjoni liikmete nimetamise ja
tagasikutsumise korra.[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
§ 2. Komisjoni moodustamine ja töökorraldus
(1) Komisjoni ülesandeks on Vabariigi Valitsusele soovituslike ettepanekute
(edaspidi soovitused) tegemine ühingute nimekirja kandmiseks või sealt kustutamiseks.
(2) Komisjon juhindub ettepanekute tegemisel „Tulumaksuseaduse” §-s 11 sätestatud
ühingute nimekirja kandmise ja sealt kustutamise põhimõtetest ja nõuetest ning
„Mittetulundusühingute seadusest”, „Sihtasutuste seadusest”, „Kirikute ja koguduste
seadusest”
ja
käesolevast
määrusest.
(3) Komisjoni liikmed nimetab ja kutsub tagasi rahandusminister käskkirjaga. Komisjonis on
11 liiget. Komisjoni liikmete tagasikutsumiseks esitab rahandusministrile ettepaneku ühing
või
organisatsioon,
kelle
ettepanekul
liige
komisjoni
nimetati.
(4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon kinnitab esimesel koosolekul oma töökorra.
Komisjoni koosolekut juhatavad komisjoni liikmed rotatsiooni põhimõttel. Komisjoni
liikmete tööd ei tasustata.
(5) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni tehnilise teenindamise tagab EMTA.
Komisjoni liikme põhjendatud ettepaneku korral võib komisjoni koosolekust hääleõiguseta
osa võtta isik, kes ei ole komisjoni liige.
(6) Komisjoni koosolekud toimuvad ajavahemikul 20. veebruarist kuni 1. märtsini ja 20.
augustist kuni 1. septembrini. Komisjoni koosoleku toimumise aja määrab EMTA.
(7) Komisjon võtab otsuse vastu häälteenamusega.
(8) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik
koosolekul osalenud komisjoni liikmed.
(9) Komisjon esitab oma soovitused ühingute nimekirja kandmise või nimekirja kandmata
jätmise või sealt kustutamise kohta EMTA-le.
§ 3. Nimekirja kandmiseks esitatavad dokumendid
(1) Nimekirja kandmiseks esitab ühing EMTA-le mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrile esitatud asutamislepingu või asutamisotsuse koopia.
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(2) Mittetulundusühing ja sihtasutus esitavad nimekirja kandmiseks EMTA-le taotluse vormil
TMIN
„Mittetulundusühingu
ja
sihtasutuse
taotlus
tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” (lisa 1).
§ 4. Nimekirja kandmine
(1) Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast rahandusministri ettepanekul
Vabariigi Valitsuse korraldusega kas 1. juulist või 1. jaanuarist.
(2) Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. juulist, esitab §-s 3 nimetatud dokumendid 15.
jaanuariks. Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. jaanuarist, esitab nimetatud dokumendid
eelneva
aasta
15.
juuliks.
(3) Maksu- ja Tolliamet kontrollib esitatud dokumentide ja ühingu tegevuse vastavust
«Tulumaksuseaduse» §-s 11 sätestatud nimekirja kandmise nõuetele.
(4) Kui ühingu tegevus, esitatud dokumendid ja maksudeklaratsioonid vastavad nõuetele,
esitab Maksu- ja Tolliamet ettepaneku ühingu nimekirja kandmiseks komisjonile 20.
veebruariks või 20. augustiks, lisades selgituse ühingu vastavuse kohta nimekirja kandmise
nõuetele.
(5) Samaaegselt lõikes 4 nimetatud ettepanekuga esitab EMTA komisjonile nende ühingute
loetelu, kes on esitanud taotluse nimekirja kandmiseks, kuid keda nimekirja kandmiseks ei
esitata. Ettepaneku korral ühingut nimekirja mitte kanda lisab EMTA nimekirja kandmata
jätmise põhjuse ja märgib õigusliku aluse.
(6) Komisjon vaatab EMTA ettepanekud läbi ja esitab oma soovitused ühingute nimekirja
kandmise või nimekirja kandmata jätmise kohta kirjalikult EMTA-le 1. märtsiks ja 1.
septembriks. Kui komisjon ei ole oma soovitusi nimetatud kuupäevaks esitanud, esitab
rahandusminister nimekirja Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ilma komisjoni soovitusteta.
(7) Maksu- ja Tolliamet teeb pärast asjatundjate komisjoni soovituste küsimist ühingule
esialgse otsuse nimekirja kandmata jätmise kohta kirjalikult teatavaks. Otsuses näidatakse
nimekirja
kandmisest
keeldumise
põhjus
ja
alus.
(8) Kui ühing ei nõustu EMTA otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates
otsuse saamisest. EMTA lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.
(9) EMTA esitab Rahandusministeeriumile ettepaneku ühingu nimekirja kandmiseks 1.
juuniks või 1. detsembriks.
9.
Miks on kasulik kuuluda tulumaksusoodustustega MTÜ-de Nimekirja?
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.
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.
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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
(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
(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.
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.
10. OÜ Innomedica on pakkunud spordimeditsiini teenuseid aastast 2010 .
OÜ Innomedicas töötavad spordiarstid kasutavad südame ja kopsude koormustel
funktsioneerimise uurimiseks kõige kaasaegsemat kardiopulmonaalse koormustestide
aparatuuri
nii
veloergomeetrial
kui
Treadmill
jooksurajal.
Kodulehel
http://www.innomedica.ee on erinevad koormustestide paketid põhjalikumalt lahti seletatud.
Kui mõni harrastus- või tippsportlane soovib oma tervist veelgi põhjalikumalt testida, siis
pakutakse ka võimalust testile eelneval päeval anda Narva mnt. 7 asuvas kliinikus nii vere(kliiniline veri) kui ka uriiniproov.
OÜ Innomedica keskuses võtavad vastu ja teevad koormusteste väga head ja kogenud arstid
dr. Valeri Kovaljov ning dr. Anu Kaasik.
Huvi korral võtke ühendust : "Triin" <triin.siidiratsep@innomedica.ee
Teile tehakse sobiv hinnapakkumine!
Rohkem infot:
Tiina Pallas, tel. 56-951593

