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Päevakord:
1. „Vabaühenduste rahastamisvõimaluste mitmekesistamine“ memorandumist – Ursula
Pensa, Siseministeeriumi kodanikuühiskonna valdkonna nõunik
2. EKAK järelevalve töörühma ülesannetest – Maris Jõgeva, vabaühenduste liidu EMSL
juhataja
3. Komisjoni üldisest töökorraldusest ja ülesannete täitmisest- Ursula Pensa
4. Haldusreformi mõjust kodanikuühiskonnale – Kaire Ööbik, Rahandusministeeriumi
regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talitusejuhataja
1.

„Vabaühenduste rahastamisvõimaluste mitmekesistamine“ memorandumist

Ursula Pensa tutvustas järgmisi ettepanekuid:
a) Maksuvabastus palgast (Payroll Giving)
- Tööandja võtab annetuse maha töötaja brutopalgast ja saadab selle vastavasse fondi, mis
suunab selle annetaja poolt nimetatud ühendusele.
- Annetaja saab kohese maksusoodustuse, sest tema maksustatav tulu väheneb.
Toimus arutelu, et kuna Suurbritannias on keskmine annetus 10 naela kuus, võib eeldada, et ka
Eestis oleks keskmine annetus väike ja väikese annetuse mõju II pensionisamba sissemakse
vähenemisele on väike. Samas Suurbritannias annetab üle miljoni annetaja kokku 130 milj
naela aastas ca 10 000 ühendusele.
Maksuvabatus palgast süsteemi puhul ei puhul ei lähe tulumaksu maha. Seetõttu ei ole see
seotud piirmaaradega. Tööandja saab annetamiskultuuri levitada ja kujundada.
Otsused:
1. Töötada ettepanekuga edasi ja täiendada, milline on kulu riigieelarvele. Ennustada
mõju Eesti näitele.
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2. Süsteem eeldab Maksu- ja Tolliametilt maksude infosüsteemi muutmist. Kuidas
kajastub annetus TSD deklaratsioonil? MTA kalkuleerib, palju sellise infosüsteemi
välja muutmine maksaks.
3. Uurida, kas on olemas Mandri-Euroopa näiteid.
b) Maksutagastuse suunamine (Gift Aid)
Eraisik annab raha avalikes huvides tegutsevate ühenduste nimekirjas olevale ühendusele ->
ühendus võib selle summa pealt küsida maksuametilt tulumaksu endale -> Annetuse tegija
loobub tulumaksu tagasisaamisest.
Tulumaksu tagastuse saab ühendus, mitte isik. Vaja Maksu- ja Tolliametilt vastavat rakendust.
Tulumaksutagastust peaks saama jagada, mitte ainult ühele ühendusele suunata.
EMSL on rääkinud Maksu- ja Tolliametiga 1,5 a tagasi tehnilisest lahendusest. Läbi mõelda,
kuidas tekitada valikut, kellele annetada, kas kõik 2000 organisatsiooni, kes kuuluvad
tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja? Kuidas lahendada ühisdeklaratsioonidega
seonduv kui üks abikaasa soovib annetada ja teine mitte?
Otsus: Läbi rääkida MTAga ning töötada ettepanekuga aktiivselt edasi.
c) Protsendiseadus
1-2% deklareeritavast tulumaksust suunatakse otse ühendustele või institutsioonidele.
Protsendiseadust sobib riikidesse, kus annetuskultuuri pole tekkinud Kui annetuskultuur
kujuneb mingile tasandile, hakkab protsendiseadus pärssima annetamist. Samuti see pole
lisaraha juurde toomine vaid olemasoleva maksutulu ümbersuunamine. See on kaasava eelarve
analoog
Otsus: Jätta ettepanek kõrvale.
d) Rahastuse võimendamine (Matching Funds)
Kui vabaühenduse kirjutatud projekti rahastatakse, siis rahastuse võimendamiseks panustatakse
sama või saadud toetusega sarnase summaga.
Ettevõtete puhul võiks matching toimida näiteks töötajate annetustega seoses, kus ettevõte
panustab sarnase summaga, mille töötajad annetasid.
Matchingu taga saab olla riik või erasektor. Kui ettevõtte tahab annetada, siis ta võib olla ka
võimendaja. Eraettevõttel on raske leida head projekti või head ühendust. Omafinantseeringu
toetus KOVidelt on samuti võimendamine.
Otsused:
1. Töötada ettepanekuga edasi ja analüüsida, kas see võiks olla populaarne?
2. Kui töötaja ja ettevõtte panustavad koos, siis tuleb nad piirangu alt välja tuua.
e) Dividendide maksusoodustus
Residendist äriühingud maksavad tulumaksu kasumilt kasumi jaotamisel dividendidena või
muus vormis. Teatud summa annetamisel saab dividendidena antud summaga samas väärtuses
oleva summa võtta välja dividendidena, ilma sellelt tasu maksmata või soodsama
maksumääraga.
See on tööandja boonus ja kasumi filantroopiasse suunamine.
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Toimus arutelu, kuidas saada suuri annetusi ja kuidas motiveerida suurte annetuste tegemist.
Kui annetaja saab endale dividendid soodsamat välja võtta, siis ta annab ka rohkem. Hetkel
juriidilistest isikutes kasutab võimalust 10% kasumist ainult 15% . Ülejäänud 85% kasutavad
palgamäära võimalust. Samuti tuleb analüüsida ka läbi testamentide annetamise soodustamist.
Otsus: Töötada ettepanekuga edasi.
f) Ühiskondliku mõju osakud (social impact bonds)
Investorid rahastavad vabaühenduse lähenemist mõne probleemi lahendamiseks. Kui
lähenemine on edukas, siis riik tasub investori alginvesteeringu koos intressiga.
Riik otsustab ära kriteeriumid ja on ennetusprojektide võimendaja. See toob ettevõtjad
investeerima sotsiaalsete probleemide ennetamisse. See pole täiendav raha vaid pigem
õnnestumine. Näiteks Suurbritannias on selleks eraldi fond ja Itaalias vangide rehabiliteerimise
fond (ostab sisse SIBi fondist).
Olemas uuring, kui suur oleks erasektori huvi. Tuleb teha esimesed pilootprojektid ja müüa
investorile.
Otsused:
1. Ettepanekuga edasi minna ja lisada Eesti uuring, mis on tehtud noorte kuritegevuse
pealt.
2. Analüüsida, kas on vaja teha muudatusi seadusandlikes aktides.
g) Kasumi osalise jaotamise lubamine
Vabaühenduse edukuse ja kasumi tekkimise puhul lubatakse teatud protsent (näiteks 10%)
kasumist jaotada alginvestorite vahel. Väike protsent motiveeriks alginvestoreid. Samas
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik on teinud ettepaneku lubada jaotada 50% kasumist.
Otsus: Teha vastav ettepanek juba ühinguõiguse kodifitseerimise raames.
h) Muud ettepanekud
- Aktsiate arvestamine annetustena.
- Tööandja võimaldab vabad tasustatud päevad vabatahtliku töö tegemiseks. Riik saab
tunnustada ettevõtteid. See ei eelda õigusaktide muutmist, vaid häid näiteid.
- Laenuintresside katmine, sildfinantseeringu tagamine jm garantiid.
- Lahendada probleem, kus investor annab ühingule laenu ja asi ei õnnestu ja raha tagasi
ei maksta, siis äriettevõttel tekib maksukohustus (täiendav kulu).
- Round it up-i on vajad promoda. Oluline, kuna see ei lähe piirmäära sisse. Seppäläs
on seda kasutatud ühekordselt, LHV toetab jalgpalli jne
- Kinnisvara hoonestusõigusse seadmine MTÜ kasuks. See ei too alati kasu, vaid kohati
lükkab kulud MTÜle.
- Jätkuvalt arutlusel, et 85% juriidilistest isikutes kasutab palgafondi võimalust. Eesmärk
on kasumi variandi kasutajate osakaalu (hetkel 15%) tõstmine.
1. Otsused:
VV memorandumise need ettepanekud, mis eeldavad muudatusi
õigusaktides. Eelkõige, mis puudtavad piirmäärasid
1. Maksuvabastus palgast (sh arenduskulud)
2. Maksutagastuse suunamine
3. Võimendamine Eesti konteksti viia.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dividendide maksusoodustus. (Lisada ettevõtjate vaade, sh
küsida ettevõtjate
organisatsioonidelt sisendit).
Ühiskondliku mõju osakud.
Kasumi osaline jaotamine (ühinguõiguse revisjoni teema)
Muud ettepanekud ( round it up võiks toimida). Uurida kas siin on mingeid takistus?
Tulumaksuvaba annetuse piirmäära suurendamine juriidilistele isikutele
Eraisikute poolt tehtud annetuste tulumaksutagastuse piirmäära suurendamine.

Memorandumis tehakse ettepanekud, mis eeldavad muudatusi õigusaktides. Ettepanekud
räägitakse eelnetavalt läbi ettevõtjate ja tööandjatega.
2. EKAK järelevalve töörühma ülesannetest
Sellisel kujul on järelevalve töörühma mõju väike. Probleemid töörühma töös hoidmisega ja
juhtumite otsimisega. Halbade näidete kaasused ei tööta.
Maris Jõgeva selgitas, töörühmale on vaja jõudu juurde saada. Soovitused peaksid jõudma
valitsuskabinetti ja otsustajateni, kes korraldavad koostööd.
Lisatud EMSLi ettepanek, mida palutakse komisjoni liikmetel täiendada ja kommenteerida.
Septembris kavandatakse ühiskomisjoni koosolekul arutelu töörühma põhimõttelise väärtuste
ning mehhanismide üle, sh kuidas panna kaasused töötama nii, et neist oleks enam kasu.
2, Otsus: Töörühma liikmetel kujundada järgmiseks koosolekuks oma organisatsiooni
seisukohad:
1. EKAK järelevalve töörühma vajadus ja eesmärgid, kes sinna võiks kuuluda?
2. Kuhu suunda peaks EKAK järelevalve töörühm liikuma?
3. Kuidas töörühma tööd ümber korralda?
3. Komisjoni üldisest töökorraldusest ja ülesannete täitmisest
Ursula Pensa andis ülevaate, et koostamisel on tegevuskava muukeelsete organisatsioonide
võimestamiseks (venekeelsete organisatsioonide
kaasamiseks). 20. oktoobril toimub
õppepäev. Tegevuskava on laiem ning mitte ministeeriumipõhine. Sügisel arutatakse
tegvuskava ühiskomisjonis. Tegevuskava peab ühilduma lõimumiskavaga. Ülesanne on
tegevuskava luua ja siis vaadata ressursid juurde.
Samuti vajavad ühinenud kohaliku omavalituse üksused koolitusi vabaühenduste rahastamise
kordade ümbertegemisel.
3.Otsus: Võtta info teadmiseks.
4. Haldusreformi mõjust kodanikuühiskonnale
Kaire Ööbik andis ülevaate, et Rahandusministeerium vaatab üle Kohaliku Omaalgatuse
Programmi (KOP) rakendusskeemi. Eesmärgiks on anda KOVidele suurem roll ka
regionaalprogrammide rakendamisel
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Rakenduslikud tegevused võiksid minna Riigi Tugiteenuste Keskusesse. Hetkel pole kindlat
pilti, kuidas see näeb välja KOPi rakendamine. KÜSK võib maavalitsuste ülesanded üle võtta.
Samuti võib anda KOPi rakendamise maakondlikule tasandile.
Kindlasti KOP jätkub, kuid rakendamine vajab läbirääkimisi, mis on head ja mis on jäänud
vanast rutiinist sisse, millest vaja lahti saada Vaadatakse üle menetlemise ökonoomika, kus
maavalitsuse osaline olnud (taotlejasõbralikumaks, riigile vähem kulukaks). Iga maakond
otsustab oma projektide üle.
Haldusreformi diskusioonis tõstatutus teema, kuidas on riik kodanikuühiskonnale
dialoogipartneriks, kui teema killustub harukondlike ministeeriumite majade vahel. Risk, et
kõik on valdkondlik ja igal ministeeriumil oma teema.
Maakondade arengustrateegiad jäävad 2018+ alles ja iga maakond ise otsustab
arendusorganisatsiooni, kas MAKi või OVLi, kes delegeerib ülesanded edasi MAKile.
4.Otsused:
1. Võtta info teadmiseks.
2. Siseministeerium ja Rahandusministeerium annavad sõnumid, et kodanikuühiskonna
teemad oleksid kajastatud valdkonnaülestena.

allkirjastatud digitaalselt
Andres Anvelt
koosoleku juhataja

