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Sissejuhatus 
 

Internetis kaupade müümisel ja teenuse osutamisel kehtivad võrreldes tavamajandusega samad 
reeglid ning see ei erine maksustamise mõttes näiteks tavalises füüsilises poes kaupade 
müümisest või näost-näkku kohtudes teenuse osutamisest. 
 
Selle ettekande eesmärgiks on lühitutvustus interneti vahendusel kaupade müümisest või teenuse 
osutamisest tekkida võivatest maksukohustustest. 
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Kes on e-kaupleja? 

Internetiäri ehk e-kaubandus on kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük internetis ilma 
osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta. 
 
E-kaupleja on isik, kes osaleb e-kaubanduses müüjana (ehk kauplejana). 
 
 

Vaata ka kaubandustegevuse seaduse § 2 
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Tegevuse määratlemine 

 Kui eraisik tegeleb internetis asjade müümisega, vahendamisega või teenuse osutamisega, siis 
sellisel teel saadud tulu maksustamisel on oluline määratleda selle tegevuse olemus ja  
eesmärk. 

 Tegevuse saab jaotada: 
 Isiklike asjade müük 
 Juhuslik tegevus 
 Ettevõtlus    
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Isiklike asjade müük 

Kui tegemist on isiklike asjade müügiga või kui asjad on olnud ostmise ja müümise vahepealsel 
ajal isiklikus kasutuses, siis selliste asjade müügist saadud tulu ei maksustata. 
 
 
 
 

Vaata ka tulumaksuseaduse § 15 lg 4 p 4 
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Juhuslik tegevus 

Juhuslik tegevus ei vasta ettevõtluse tunnustele. 
 
Juhuslik tegevus ei ole: 
 regulaarne tegevus 
 püsiv sissetulekuallikas 
 peamine sissetulekuallikas 

Vaata ka tulumaksuseaduse § 15 lg 1 
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Ettevõtlus 

Ettevõtlus on: 
 tegevus kasu saamise eesmärgil (kahjum ei ole välistatud) 
 iseseisev majandus- või kutsetetegevus 
 plaanipärane ja järjepidev tegevus 
 kaubanduslike ja majanduslike riskide ning kohustuste võtmine 
 oma tegevuse reklaamimine ja klientidele suunamine 

Vaata ka tulumaksuseaduse § 14 
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Maksumäärad ja tulu deklareerimine 1/2 

Juhuslik tegevus:  
 käsitleme vastavalt kui kasu vara võõrandamisest või teenuse osutamist 
 saadud kasu maksustatakse tulumaksuga, mille määr on 20% 
 kauba puhul on kasu müügi- ja ostuhinna vahe, teenuse puhul saadud tulu 
 kauba müügi puhul on lubatud maha arvata ka dokumentaalselt tõendatud müügiga seotud 

kulud 
 deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsioonil (vorm A alajaotus 6.3 muu vara 

võõrandamine või 7.1 muud tulud) üks kord aastas hiljemalt 31. märtsiks 
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Maksumäärad ja tulu deklareerimine 2/2 

Ettevõtlustulu: 
 deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsioonil (vorm E) üks kord aastas hiljemalt 31. 

märtsiks 
 maha on lubatud arvata dokumentaalselt tõendatud kulusid 
 maksustatakse nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga, mille määrad on vastavalt 20% ja 33% 
 ettevõtlustulu tuleb deklareerida ka ettevõtjana registreerimata isikul kui ta on tegelenud 

ettevõtlusega 
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Ettevõtluse registreerimine 

 Ettevõtlusega tegeledes tuleb end äriregistris registreerida 
 Populaarseimad ettevõtlusvormid on FIE ja OÜ 
 FIE on inimene, kes on äriregistris oma ettevõtluse registreerinud 
 OÜ on inimesest eraldi juriidiline isik, kelle juhtimise kaudu inimene tegutseb 

 
 

Vaata ka www.eesti.ee – teemad - ettevõtte registreerimine 
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http://www.eesti.ee/


Kokkuvõte 

Internetis kaupade müümisel või teenuse osutamisel võib tekkida maksukohustus. 
Maksukohustuse väljaselgitamiseks tuleb tegevus ja selle eesmärk kindlaks teha.  
 
Isiklike asjade müük on maksuvaba. Juhusliku tegevuse tulemusel saadud tulult tuleb tulumaksu 
tasuda. Ettevõtlusega tegelemisel tuleb ettevõtlus registreerida, kuid ka registreerimata 
ettevõtlusega tegeledes tuleb ettevõtlustulu deklareerida ja maksud tasuda. 
 

Vaata ka: www.emta.ee – eraklient – tulu deklareerimine – muu tulu 
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http://www.emta.ee/


Tänan kuulamast! 

Priit Vao 


