
MAKSUMUUDATUSED ALATES 01.01.2023 

 

Alates 1. jaanuarist 2023 muutub üldine maksuvaba tulu määr ning vanaduspensioniikka 

jõudnud inimestele kehtib eraldi maksuvaba tulu.  

 

Üldine maksuvaba tulu  

 

Alates 1. jaanuarist 2023 tõuseb üldise maksuvaba tulu määr, see on 654 eurot kalendrikuus 

(7848 eurot aastas), see väheneb inimese sissetuleku kasvades.  
 

Kui inimese brutotulu ületab 1200 eurot kuus (14 400 eurot aastas), siis hakkab maksuvaba 

tulu määr lineaarse valemi alusel vähenema ja jõuab 2100 eurot kuus (25 200 euro suuruse 

aastatulu) juures nullini. 

 

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas 

 

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanaduspensioniikka jõudnud inimestel eraldi maksuvaba tulu 

keskmise vanaduspensioni ulatuses, so 704 eurot ja see ei sõltu inimese sissetuleku 

suurusest. See ei muutu ka siis, kui vanaduspensioni eas inimene jätkab töötamist ja saab 

lisaks pensionile töötasu. Üldine maksuvaba tulu vanaduspensionieas inimesele ei rakendu. 

 

Kui inimene jõuab 2023. aasta jooksul vanaduspensioniikka, siis rakendub maksuvaba tulu 

keskmise vanaduspensioni ulatuses talle 1. jaanuarist 2023. a. 

 

Vanaduspensioni maksuvaba tulu on seotud ainult vanaduspensioniikka jõudmisega, mitte 

pensionäri staatuse või pensioniliigiga. Seega ei rakendu vanaduspensioni maksuvaba tulu  

näiteks järgnevatel juhtudel: 

• kui töötaja kasutab paindliku vanaduspensioni võimalust enne vanaduspensioniikka 

jõudmist (kuni 5 aastat), siis rakendub talle üldine maksuvaba tulu kuni 

vanaduspensioniikka jõudmise aastani; 

• kui töötaja kasutab soodustingimustel vanaduspensioni, siis rakendub talle üldine 

maksuvaba tulu kuni aastani, mil ta jõuab vanaduspensioniikka. 
 

Maksuvaba tulu rakendamise järjekord 

 
 

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas rakendab: 

1. Sotsiaalkindlustusamet riiklikule pensionile (I samba pensionile), selleks ei pea 

Sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama. 

2. Pensionikeskus II samba pensionile, mis on maksustatav 10%-lise tulumaksumääraga. 

Kui vanaduspension on madalam keskmisest vanaduspensionist ning töötaja saab 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension/pension-liigid-ja-soodustused#Pensionis%C3%BCsteem,%20pensionite%20liigid,%20soodustused%20ja%20kutsealade%20sooduspensionid


lisaks väljamakseid II sambast, arvestab pensionikeskus nimetatud väljamaksetele 

samuti maksuvaba tulu automaatselt, selleks ei pea avaldust esitama.  

3. Tööandja töötasule või muudele väljamaksetele. Kui inimese pension ja II samba 

väljamaksed kokku on väiksemad kui 704 eurot ning töötaja soovib kasutamata 

maksuvaba tulu osa rakendada  töötasule, siis ta peab esitama tööandjale avalduse. 

 

Täpsema info vanaduspensioniikka jõudnud maksuvabastuse kohta leiab Maksu- ja Tolliameti 

kodulehelt või kirjale lisatud teabelehelt. 

 

Kokkuvõtval joonisel on näha, kuidas käitub üldine maksuvaba tulu ja kuidas maksuvaba tulu 

vanaduspensionieas isikutele. 

 
 

Avalduse esitamine tööandjale 

 

Avaldus tuleb esitada Tallinna linna tööandjale linnatöötaja iseteenindusportaalis. Maksuvaba 

tulu  rakendamise avalduses peab töötaja märkima maksuvaba tulu kasutamata osa summa, 

mida tööandja väljamaksetele rakendab.  
 

Summa õigsuse eest vastutab töötaja, tööandjal puudub info, kui suur on töötaja 

vanaduspension, millelt Sotsiaalkindlustusamet juba maksuvaba tulu arvestab. Tööandja 

lähtub töötaja avaldusel märgitud maksuvaba tulu summast (maksimaalselt 704 eurot). 

 

Kui soovid maksuvaba tulu arvestamist muuta alates 1. jaanuarist 2023. a, st 

maksuvabastus rakenduks juba detsembrikuu palgale, mis makstakse välja 

jaanuarikuus, siis peaksid avalduse esitama hiljemalt 31. detsembril. 

 

Pane tähele! 

 

• Üle tuleks vaadata oma senised maksuvaba tulu rakendamise avaldused kõikide 

tööandjate juures. Tallinna linna töötajana saab seda teha linnatöötaja 

iseteenindusportaalis: 
o maksuvabastus seoses üldise maksuvaba tulu muutumisega; 
o maksuvabastus seoses vanaduspensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu 

muutumisega; 

o pensioni baasosa  tõus 20 euro võrra  alates 1. jaanuarist 2023. 

 

https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksuvaba-tulu-vanaduspensionieas#aasta-jooksul
https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksuvaba-tulu-vanaduspensionieas#aasta-jooksul
https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login
https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login
https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login


• Enam või vähem makstud tulumaks korrigeeritakse tuludeklaratsiooniga järgmise 

kalendriaasta alguses. 

 

• Õigus maksuvabale tulule on Eesti residentidel ja Euroopa Majanduspiirkonna 

residentidel (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island, Liechtenstein), kes saavad Eestist 

tulu. Euroopa Majanduspiirkonna resident peab selleks esitama Maksu- ja Tolliametile 

oma residentsustõendi. Ainult tõendi olemasolul on õigus maksuvaba tulu rakendada. 

Kolmandate riikide residentidel ei ole õigust üldisele maksuvabale tulule ja maksuvabale 

tulule vanaduspensionieas. 

 

Abiks maksuvaba tulu määramisel 

 

• Täiendavat infot maksuvaba tulu kohta saab lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. 

 

• Oma maksuvaba tulu kasutamist saab kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-teenuses 

(registrid ja päringud > minu sissetulekud). 

 

• Oma pensioni brutosummaga saab tutvuda portaalis eesti.ee (minu andmed >toetused ja 

pensionid > mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine). Infot saab ka 

Sotsiaalkindlustusametist (info@sotsiaalkindlustusamet.ee või 612 1360). 
 

https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksuvaba-tulu-arvestamine
https://www.eesti.ee/et
mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee


 


