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Deklareeritud tulu kasvas 26 protsenti
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Maksu- ja Tolliameti andmetel on võrreldes 2004. aastaga keskmine deklareeritud tulu kasvanud 26
protsenti, olles 2005. aasta kohta keskmiselt ühes tuludeklaratsioonis 99 864 krooni. Kokku
deklareeriti tulu ligi 49,9 miljardi krooni eest.
2005. aasta eest esitati kokku ligi 500 000 tuludeklaratsiooni, neist läbi e-maksuameti 409 529 ehk
82 protsenti. Deklaratsioonide üldarv kasvas aastaga 6,1 protsenti ning e-deklaratsioonide üldarv
kasvas võrreldes 2004. aastaga ligi 16 protsenti.
Tagastamisele kuuluv tulumaks kasvas 6,3 protsenti, 995 miljonilt 1058 miljonile, juurdemaksmisele
kuuluv tulumaks kasvas 170 protsenti, 277 miljonilt 750 miljonile. Võrreldes 2005. aastaga
deklareeriti juurdemakseid üle 170 protsendi rohkem. Suurim juurdemakstav tulumaksu summa on
32,7 miljonit.
Suurimat keskmist tulu, 127,5 tuhat krooni deklaratsiooni kohta deklareeriti Harjumaal (k.a.Tallinn ).
Väikseim tulu oli Ida-Viru maakonna deklaratsioonides – keskmiselt 72 tuhat krooni.
Kasu väärtpaberite võõrandamisest deklareeris kokku 6 132 isikut summas 2,1 miljardit krooni,
keskmiselt teeb see isiku kohta 344 000 krooni. Võrreldes 2004. aastaga deklareeris 2005. aastal
kasu väärpaberitest üle 2 korra rohkem isikuid üle 6 korra suuremas summas.
Hansapanga müügist deklareeriti kasu ligi 1,3 miljardit, tulumaks sellest on arvestuslikult 312
miljonit, kokku deklareeriti 8,2 miljoni aktsia müük. Maksu- ja Tolliamet esialgse hinnangu kohaselt
on Hansapanga aktsiate müügilt deklareerimata tulumaksu ligi 40 miljoni krooni ulatuses.
Eluasemelaenu intresse deklareeriti sel aastal 80,3 tuhandel korral kogusummas 923 miljonit krooni,
eelmisel aastal deklareeriti intresse 62,5 tuhandel korral kogusummas 802 miljonit krooni.
Koolituskulu deklareeriti 153,7 tuhandes deklaratsioonis kogusummas 919 miljonit krooni, 2004.
aastal olid samad numbrid vastavalt 144 tuhat ja 857 miljonit krooni.
Läbi e-maksuameti esitati 82 protsenti tuludeklaratsioonidest, 5 tööpäevaga tagastati tulumaks 93
protsendile klientidest, kes esitasid oma tuludeklaratsiooni läbi e-maksuameti. E-edukaim maakond
oli Tartu maakond (koos Tartu linnaga), kus läbi e-maksuameti esitati 86,7 protsenti
deklaratsioonidest, kõrgeim tõus võrreldes 2004. aastaga oli Saare maakonnas, kus
e-deklaratsioonde osakaal tõusis 9 protsenti kokku 72 protsendile. Väikseim e-protsent oli sel aastal
Saare maakonnas – 72%.
Täiendavalt loe MTA veebilehelt: http://www.emta.ee/?id=3993
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