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Töötaja tulumaksuvaba miinimumi arvestus 
Standard Books 8.5 põhjal 

 

2018. aastast muutus tulumaksuvaba miinimumi arvestus nii, et see hakkab sõltuma inimese 
sissetulekust. 

- Kuni 1200 eurose bruto kuupalgani on tulumaksuvaba miinimum 500 eurot; 
- üle 2100 eurose brutopalga puhul on tulumaksuvaba miinimum 0; 
- 1200-2100 eurose brutopalga puhul arvutatakse tulumaksuvaba miinimum (TMVM) 
valemiga: 

MVT = 500- 500/900*(BRUTO-1200) 

Palga mooduli seadistust "Töötaja tulumaksuvaba miinimumi summa" kasutatakse siis, kui 
Töötaja on avalduses märkinud maksuvaba tulu summaks mõne muu summa, mis erineb 
seadusega lubatud maksimaalsest maksuvabast tulust. Iga Töötaja kohta tuleb täita eraldi 
kaart. See seadistus tuleb täita enne uute palgaarvestuse kaartide koostamist! 

 

NB! Kui Töötaja on avaldanud soovi mitte arvestada TMVM summat, siis Töölepingul tuleb 
eemaldada linnuke “Arvesta tulumaksuvaba miinumum summat” ning 0 summaga "Töötaja 
TMV miinimumi summa" kaarti koostada ei ole vaja. 
 
Kaardi täitmine (näide): 

 

 

Number - kaardi järjekorra number. 
Lepingu nr –töölepingu number (kasuta Ctrl+Enter). 
Töötaja kood – väli täitub automaatselt, kui Tööleping valitud. 
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Eesnimi - töötaja eesnimi, väli täitub automaatselt Töölepingu valimisel. 
Perenimi - töötaja perekonnanimi, väli täitub automaatselt Töölepingu valimisel. 
Alguskuupäev – sisesta kuupäev, millest alates kehtib veerus “Summa” määratud 
tulumaksuvaba (TMV) summa. 
Lõpukuupäev – sisesta kuupäev, milleni kehtib veerus “Summa” määratud TMV summa. 
Kui lõpukuupäev ei ole teada, siis võid lahtri tühjaks jätta. 
Summa – sisesta TMV summa, mille kohta Töötaja on avalduse teinud. Sisesta summa 0 - 
500€ vahel. 

 

NB! Kui Töötaja soovib näiteks aasta keskel muuta tulumaksuvaba miinimumi, tuleb 
seadistuses see summa muuta enne palga arvestuse kaartide hoolduse käivitamist.  

 

Kui Töötajale ei koostata seadistuse kaarti või see on täitmata, kasutab programm vastavalt 
seadusele üldist maksuvaba tulu summat. Maksimaalne määr tuleb lisada Palga mooduli 
seadistuses “Tulumaksuvaba miinimumi summa”. Sinna tuleb märkida, et alates 01.01.2018 
on üldine TMV min. summa kuus 500€.  

NB! Kui Töötaja tasu jääb vahemikku, kus tuleb kasutada valemit, teeb programm seda 
automaatselt. 

 

 

 


