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Maksuvaba tulu rakendamise muudatused 

Merit Palga pilveversioonis  

  

  

  

Siit juhendist saate ülevaate muudatustest Merit Palga pilveversioonis, mis on seotud 

tulumaksuseaduse, eelkõige maksuvaba tulu rakendamise muutustega 2018. aastal. Lähtusime 

programmi täiendamisel põhimõttest, et üleminek uuele süsteemile oleks enamikule kasutajatele 

võimalikult lihtne ja saaks tehtud võimalikult vähese andmete muutmisega.   

Alati saate abi küsida meie tasuta klienditoelt telefonil 776 9333 või meili teel klienditugi@merit.ee.   

  

  

1. Kellel on vaja teha muudatusi maksuvaba tulu rakendamise määrangutes?  

Lühike vastus on, et määranguid tuleb muuta üksnes neil isikutel, kes on esitanud 

tööandjale avalduse, et neil muudetaks senist maksuvaba tulu rakendamise praktikat. 

Teatavasti ei pidanud töötajad uut avaldust tööandjale esitama, kui nende maksuvaba tulu 

rakendamise või mitte rakendamise soovis midagi ei muutunud.  

Sellest tulenevalt otsustasime valida sellise lahenduse, et andmeid ei ole vaja muuta, kui reaalselt 

muutusi ei toimu.   

Määrangutes tuleb teha muudatusi ainult neil töötajatel, kellel esineb üks alljärgnevatest 

olukordadest:  

• Töötaja soovib, et alates 2018. aastast alates maksuvaba tulu enam ei rakendataks. 

Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamise lõpetamiseks. Töötaja 

isikuandmete kaardile tuleks lisada uus määrangu rida, mille algus on 01.01.2018 ja 

rakendamise aluseks „ei rakendata maksuvaba tulu“.  

  

• Töötaja soovib, et alates 2018. aastast alates jätkataks maksuvaba tulu rakendamist, 

aga väiksema summa ulatuses kui maksimaalselt võimalik. Töötaja on tööandjale 

esitanud avalduse, et tööandja arvestaks maksuvaba tulu piiratud summa ulatuses, 

märkides avalduses ära ka vastava summa. Töötaja isikuandmete kaardile on vaja lisada 

uus määrangu rida, mille algus on 01.01.2018 ja rakendamise alus „piiratud summa 

ulatuses“. Lisada tuleb ka avalduses välja toodud summa.  

  

• Töötaja soovib esmakordselt, et alates 2018. aastast alustaks tööandja maksuvaba 

tulu rakendamist. Töötaja  isikuandmete kaardile tuleb lisada esmakordne määrangu 

rida, et alates 01.01.2018 rakendatakse maksuvaba tulu. Kui isik ei ole avalduses välja 

toonud, et sooviks maksuvaba tulu kasutamist piiratud summa ulatuses, siis tuleks valida 

rakendamise aluseks „Maksimaalne lubatud määr“.  

  

Loe täpsemalt muudatuste tegemisest käesoleva juhendi punktidest 3 ja 4. 
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2. Kellel ei ole vaja teha muudatusi maksuvaba tulu rakendamise määrangutes?  
 

Maksuvaba tulu rakendamise määrangutes ei ole vaja teha mitte ühtegi muutust, kui töötaja pole 

avaldanud soovi, et tema maksuvaba tulu rakendamises midagi muudetaks.   

• Kui töötaja ei ole seni soovinud, et maksuvaba tulu rakendataks ning ei soovi seda ka alates 

2018. aastast, siis tema määrangutes muutusi tegema ei pea. Programm loeb nn „tühja 

tabeli“ võrdseks maksuvaba tulu mitte rakendamise valikuga.   

  

• Kui töötaja soovib, et tööandja jätkaks tema tasude väljamaksmisel maksuvaba tulu summa 

kasutamist seaduses lubatud maksimaalses määras nagu tööandja seda seni on teinud, 

siis ongi töötaja isikuandmete kaardil näha maksuvaba tulu rakendamise alus  

„Maksimaalne lubatud määr“ ja seda muutma ei pea.  

  

  

3. Maksuvaba tulu määrangute lisamine ja muutmine   

Seni, kui töötaja tegi avalduse, et maksuvaba tulu rakendataks, tuli kasutajatel märkida töötaja 

isikuandmete kaardil maksuvaba tulu rakendamise aknas vaid rakendamise alguskuupäev. Kui 

töötaja soovis, et tööandja lõpetaks maksuvaba tulu rakendamise, pidi märkima sellele reale ka 

rakendamise lõpu kuupäeva.   

Nüüd, peale programmis tehtud muudatusi, tuleb märkida iga muutus eraldi määrangu reana, 

lisades alguskuupäeva ja rakendamise aluse. Uus määrangu rida lõpetab eelmise määrangu 

kehtimise.   

Maksuvaba tulu rakendamise määranguid saab jätkuvalt lisada ja muuta, kui liigute Palga 

pilveversioonis peamenüüs Tasude arvestus > Isikuandmed > avate isikuandmete kaardi > klikite 

kaardil lingile „Maksuvaba tulu rakendamine“.  
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Avaneb uus aken „Maksuvaba tulu rakendamine“.    

 

Jooksvas arvestuskuus ei saa muuta neid maksuvaba tulu määranguid, mille algus on 

varasemas perioodis. Selleks tuleb liikuda perioodi, millal vastav määrang algas. Programm 

annab kasutajale teate, kui soovitakse muuta eelmises perioodis kehtinud määrangut.   

Oluline on teada, et eelmiste määrangute muutmine mõjutab tasude maksuarvestust kogu 

perioodi ulatuses, kus määrang kehtib. Programm annab teate, kui selline muudatus mõjutab 

eelnevalt välja makstud tasude (ehk kinnitatud väljamaksete) maksuarvestust ja palub kasutajal 

muudatuse soov eraldi kinnitada. Kui kasutaja on kindel, et soovib sellist muudatust teha, mis 

mõjutab välja makstud tasude maksuarvestust, siis tuleb kasutajal ka kõik juba välja makstud 

tasude detailid väljamaksu lehtedel üle salvestada, et maksuvaba tulu määrangu muutus 

väljamaksetele rakenduks. Kui sellesse perioodi jäävaid väljamakseid pole eelnevalt kinnitatud ehk 

neid pole välja makstud, siis maksuvaba tulu määrangu muutmise kinnitamist programm ei küsi 

ning väljamakse detaile üle salvestama kasutaja ei pea.   

  

4. Maksuvaba tulu rakendamise alused ja programmi arvestamisloogika  

Rakendamise alus  Kirjeldus  Programmi arvestamisloogika  

Maksimaalne lubatud 

määr  
Valida siis, kui töötaja on teinud 

avalduse maksuvaba tulu 

rakendamiseks seaduses lubatud 

maksimaalse piirmäära ulatuses.   

  
Sama valik on ka neil, kes seni on 
lasknud maksuvaba tulu rakendada.  
  
Kõige sobilikum neile töötajatele, 

kellel on üks tuluallikas või tööandja.   

  

Programm rakendab  maksuvaba tulu nii 

suures summas kui selles kuus tehtavad 

väljamaksed võimaldavad.    

  
Maksuvaba tulu summa leidmisel 
arvestatakse seaduses ettenähtud reegleid 
ja nn tulugruppe.  
  
Kui maksuvaba tulu summat selles kuus 

kasutada pole võimalik, siis seda ka ei 

tehta.  

Piiratud summa 

ulatuses  
Valida siis, kui töötaja on teinud 
avalduse maksuvaba tulu 
rakendamiseks ja näidanud ära 
kindla summa.   
  

Kõige sobilikum neile töötajatele, 

kellel on mitu tuluallikat või tööandjat 

ning tema tegelik brutotulu on 

suurem kui see, mida antud 

ettevõttes arvestatakse.  

  

Programm rakendab maksuvaba tulu 
sisestatud summa ulatuses.   
  
Kui ühes kuus on väljamaksete 

brutosummad nii suured, et isikule ei saa 

piiratud summa ulatuses maksuvaba tulu 

rakendada, siis programm rakendab 

maksuvaba tulu sisestatud summast vähem 

või ei rakenda seda üldse.   
  

Ei rakendata 

maksuvaba tulu  
Valida siis, kui töötaja avaldas soovi 

senise maksuvaba tulu rakendamise 

lõpetamiseks.  

Programm maksuvaba tulu ei rakenda.   

Osaliste väljamaksete korral teeb programm iga lisanduva väljamaksega maksuvaba tulu 

rakendamisel ümberarvestust.   
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5. Alates 2018. aastast pole võimalik rakendada kutsehaigushüvitistele täiendavat 

maksuvaba tulu  

Sellest tulenevalt pole isikuandmete kaardil alates 2018. aastast näha enam linki täiendava 

maksuvaba tulu määramiseks kutsehaigushüvitistele.   

  

Kui isikule oli see määrang tehtud, siis alates 2018. aastast arvestatakse talle täiendavaks 

maksuvaba tulu summaks kutsehaigushüvitiste korral 0,00 eurot senise 64,00 euro asemel. Seni 

kehtinud määrangut pole tarvis spetsiaalselt lõpetada.   

  

  

Head kasutamist!  

  

 

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on oodatud meie klienditoe aadressil klienditugi@merit.ee või 

klienditoe telefonil 776 9333.   

merit.ee  
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