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Lp. Riigikogu maaelukomisjoni liikmed 
Riigikogu 

Koopia maaeluminister härra Arvo Allerile 

 

Meie, 12. mai 2020.a./27 

 

 

Lugupeetud Riigikogu maaelukomisjoni esimees ja liikmed! 

 

Riigikogus 15. aprillil käesoleval aastal vastu võetud Riigi 2020. aasta lisaeelarve 
seadusega seonduvate seaduste muutmise seadusega  (COVID-19 haigust 
põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) muudeti ka tulumaksuseadust 
ja sätestati, et: 

„Füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava 
metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa 
toetusest, millest on tehtud lõikes 8 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil 
täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.“ 

„Füüsilisest isikust ettevõtja võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja 
seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 
erametsamaa toetusest, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, 
maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.“ 

Kahtlemata on tegemist hea seadusemuudatusega, kuna see pakub 
maksuleevendust erametsaomanikele nii kriisi ajal kui ka pärast kriisi. Paljud 
talunikud on ka erametsaomanikud ja tervitavad selle seadusemuudatuse 
vastuvõtmist. 

Samas on Eestis ka hulgaliselt talunikke, kes ei tegele metsandusega või kelle 
majandustegevuses etendab metsandus vähest rolli. Eesti talunikel on tekkinud 
küsimused, et miks anti maksusoodustust erametsaomanikele, aga talunike osas jäeti 
kehtima allpool toodud regulatsioon. 

„Füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste 
võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, 
maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot.“ 

Tunnustades igati Eesti erametsaomanike tegevust ja panust Eesti majanduse 
arengusse ning ka looduskeskkonna hoidmisesse, soovime siiski rõhutada, et Eesti 
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talunikud on need, kes oma rahvale süüa toodavad ja meie toidujulgeoleku eest 
esmatootjatena hoolt kannavad.  

 

Eesti talunikud paluvad maaelukomisjonil algatada tulumaksuseaduse muutmine ja 
sätestada, et Tulumaksuseaduse paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt: 

„Füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud põllumajandussaaduste 
võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, 
maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.“ 

 

Lisaks palume täiendada paragrahvi 37 lõikega 12 järgmises sõnastuses: 

„Füüsiline isik võib omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud 
tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil 
täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.“ 

 

Eesti põllumajandustootmise struktuur on mitmekesine ja on teada, et suurtootjad on 
reeglina paremini kapitaliseeritud ja nende likviidsuspositsioon on väiketalunike 
omast reeglina parem. Samas on meie kõigi huvides, et Eesti põllumajandus ei 
koonduks käputäie suurettevõtjate kätte, vaid säiliks ja areneks ka traditsiooniline 
peretalude ettevõtlusmudel. Meie poolt ettepandava seaduse muudatusega saaks 
Riigikogu näidata toetust just traditsioonilistele peretalutele. 

Oleme oma ettepanekutes välja jätnud ka nõude, et omatoodetud 
põllumajandussaadused oleks töötlemata, kuna paljud väiketalunikud on viimastel 
aastatel Eesti maaelu arengukava raames (MAK-i) ja ka siseriiklike meetmete toel 
asunud oma toodangut ise töötlema, et saavutada suuremat lisaväärtust ja tugevamat 
positsiooni tarneahelas. 

 

Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes, 

 

/digitaalselt allkirjastatud/    

Kerli Ats      
Juhatuse liige       
Eestimaa Talupidajate Keskliit 

 


