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Oma pöördumises abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamise õiguse piiramise teemal asute 

seisukohale, et valitsus peaks kohtlema abielupaare ühtse tervikuna ja sellest lähtuvalt peaks 

austama põhimõtet, et abikaasade vara ning nende tulu selle vara juurdekasvuna on ühine.  

 

Selgitame, et kehtiva perekonnaseaduse kohaselt ei pea abielu tähendama (ega sageli tähendagi) 

abikaasade varalist ühendust. Perekonnaseaduse kohaselt on Eestis abikaasade vahel võimalikud 

erinevad varasuhete liigid: varaühisus, varalahusus, vara juurdekasvu tasaarvestus. Lisaks on 

abikaasadel võimalik sõlmida abieluvaraleping. Isegi varaühisuse abieluvararežiim, kui see on 

abikaasade poolt valitud, ei tekita alust käsitleda abielu tulu teenijana või maksumaksjana. Abielu 

kui juriidiline konstruktsioon iseseisvalt õigussuhetes ei osale, tulu ei teeni ja pole ka tulumaksu 

maksjaks. Abiellumine ei piira abikaasade õigus- ega teovõimet ja isegi varaühisus kui varasuhete 

liik ei tähenda, et abielus olevad isikud tegutseksid kõikides õigussuhetes (nt tööõigussuhetes) 

ühiselt. Ka maksumaksjateks on abikaasad füüsiliste isikutena iseseisvalt. Sissetulek muutub 

abikaasade varasuhete objektiks alles selle ühe abikaasa valdusesse (nt pangakontole) jõudmisega. 

Samas tulumaksuga ei maksustata mitte abikaasade ühisvara, vaid tulu, mille on saanud füüsiline 

isik. Seega abikaasade vahel valitsevale varasuhete liigile vaatamata ei oma kõik õigussuhted, 

milles abielus olevad füüsilised isikud osalevad, puutumust abieluvaraõigusega.  

 

Kuni 31. detsembrini 2016. a kehtinud tulumaksuseaduses sisaldunud ühise tuludeklaratsiooni 

esitamise reeglistik ei reguleerinud ühise tuludeklaratsiooni õiguslikku tähendust. Praktikas oli 

ühisdeklaratsiooni sisuks abikaasa õigus loovutada oma individuaalne tulust mahaarvamise õigus 

teisele abikaasale. Tehniliselt toimus mahaarvamise õiguse teisele abikaasale loovutamine 

abikaasade tulude liitmise teel. Abikaasadel oli võimalik ühine tuludeklaratsioon esitada vaid 

omavahelisel eraldi kokkuleppel, mis annab alust väita, et abikaasade ühise tuludeklaratsiooni 

regulatsioon ei olnud tingitud perekonnaõigusest. Kokkulepe esitada ühine deklaratsioon oli 

maksualane reegel, mille ainuke seos perekonnaõigusega oli see, et seadusandja oli andnud sellise 

kokkuleppe sõlmimise võimaluse omavahel abielus olevatele (või ka teatud juhtudel abielus 

olnud) isikutele. 

 

Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni nõrk puutumus perekonnaõigusega võis tekitada eksliku 

ettekujutuse abielust kui maksustatavast üksusest. Maksuõigus tekitas abielus olevatele isikutele 

võimaluse kasutada maksusoodustusi nagu teenitud tulu abikaasale ülekandmine ja tulust 

mahaarvamise õiguse loovutamine. Perekonnaseadusest tuleneb vanematele lapse ühise 

ülalpidamise kohustus ka olukorraks, kus vanemad ei ole (enam) omavahel abielus. Teada on, et 
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iga neljas ühepereleibkond Eestis on vabaabielupaar ning iga viies ühepereleibkond üksikema 

lastega.1 

 

Seoses maksuvaba tulu määra suurendamisega, mis muudab madalamat ja keskmist palka saavate 

inimeste olukorda praegusega võrreldes tunduvalt soodsamaks, oli igati põhjendatud õiguslikult 

korrastada tulumaksuseaduse tulude ühist deklareerimist käsitlevat osa. Seaduses tulust 

mahaarvamise õiguse loovutamise võimaluse sätestamisega suurendati abielus olevate isikute 

jaoks õiguskindlust, muutes senise praktika õigusnormiks. Lisaks viidi tulumaksuseaduse 

muudatustega tuludest mahaarvamise õiguse loovutamise regulatsioon kooskõlla 

perekonnaseadusega ning loovutamise õigust saavad abikaasad kasutada juhul, kui abikaasade 

varasuhtena kehtis maksustamisperioodil varaühisus. 

 

Oma pöördumises heidate ette, et muudatuste tulemusena koheldakse inimesi ühetaoliselt 

sõltumata sellest, kas nad on abielus või mitte. Samas pole Teie pöördumises välja toodud ühe 

pereliikme koduseks jäämise asjaolud nagu lapse puue, enda haigus, palgatöö võimaluste 

puudumine vms ainuomased abielus olevatele isikutele ja puudutavad samal määral kõiki Eesti 

peresid. Just kõigi Eesti perede heaolu huvides võttis Riigikogu 19. detsembril 2016. a vastu 

tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendati 

märgatavalt maksuvaba tulu määra. Uus määr ületab senise ühise tuludeklaratsiooni korral 

võimaliku maksuvabastuse maksimumsummat. Seaduse muutmisel arvestati kooskõlas 

perekonnaõigusega abikaasade võimalikku varaühisust ning ühiselt vara omavatele abikaasadele 

on tagatud võimalus teisele abikaasale üle anda kasutamata mahaarvamised piirsummat 

arvestades. 

 

Toote välja, et muudatusega võib kaasneda abikaasade põhjendatud huvi ühe abikaasa pooles 

ulatuses töötasu kandmiseks teisele abikaasale või teise variandina mõlema abikaasa poolt ühe 

abikaasa töötasu nn kahasse deklareerimine. Nii nagu eespool selgitasime, on abikaasade ühisvara 

ja füüsilise isiku tulu erinevad mõisted. Tulumaksu deklareerimise kohustus tekib tulu teeninud 

füüsilisel isikul, mitte abikaasadel koos ühisvara saamisel. Ka ühisdeklaratsiooniks olid siiski 

abikaasade eraldiseisvad deklaratsioonid, millele mõlemal märkisid oma tahteavalduse, et 

deklaratsioon esitatakse ühiselt. Ei saa eitada, et isikud võivad püüda ühisvara kontseptsiooni 

silmas pidades kunstlikult ühe abikaasa teenitud tulu näidata füüsilise isiku tuludeklaratsioonil 

eraldi saaduna, proovides sel viisil maksuvaba tulu suurendada, kuid sellise riski massilist 

realiseerumist pole alust eeldada. 

  

Nõustume, et 2100 eurot ületava kuusissetuleku juures ei saa teeniv abikaasa maksuvaba tulu enda 

ning teise (mitteteeniva) abikaasa eest maha arvata. Olete ise viidanud põhiseadusele, mis ka meie 

hinnangul ei näe ette kohustuslikke maksusoodustusi. Jätkuvalt saavad abikaasad ühiselt maha 

arvata eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ja täiendavat maksuvaba tulu laste eest. Leiame, et 

muudatusest võidab valdav osa Eesti peredest (sõltumata seejuures abielust) seetõttu, et 

maksuvaba tulu mahaarvamine on planeeritud endisest märkimisväärselt suuremaks kui ka 

paljulapseliste perede igakuise toetuse olulise ning otsese kasvu tõttu. See tähendab muuhulgas, et 

peredel, kus vaid üks abikaasa töötab ning teenib pigem madalamat palka, jääb aastas suurema 

maksuvaba tulu mahaarvamise võimaluse tõttu perele kätte senisest enam raha. Sellised meetmed 

soosivad kindlasti põhiseaduses sõnastatud perekonna kaitse väärtust. Seetõttu on alusetu öelda, et 

praeguse valitsusliidu aluspõhimõtted lähtuvad soovist karistada teatud abielupaare suurema 

maksukoormusega või seavad eesmärgiks mittetöötavat pereliiget iga hinnaga tööturule saata. 

Muudatuste eesmärk on, et võimalikult suur osa perekondadest saaks senisest parema võimaluse 

perekonna üleval pidamiseks ja igal ühiskonna liikmel oleksid ühiskondlikust elust osa võtmiseks 

ja enda teostamiseks täisväärtuslikumad võimalused. 

 

 

  

                                                 
1 https://statistikaamet.wordpress.com/tag/uksikema/ 
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Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Sven Sester 

Rahandusminister 
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