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Kokku deklareeriti 2010. aastal tulu ligi 76 miljardit krooni
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2010. aasta tulusid deklareeris 627 659 inimest ehk 44,3% Eesti elanikkonnast. Võrreldes 2009.
aastaga esitas deklaratsiooni 21 630 inimest vähem.
Tuludeklaratsioone esitati kokku 544 752 ehk 17 455 deklaratsiooni vähem kui eelmisel aastal.
Kokku deklareeriti sel aastal tulu 75,8 miljardi krooni ulatuses (4,84 miljardit eurot). Keskmine
aastane brutotulu ühe inimese kohta on esitatud deklaratsioonide põhjal 144 230 krooni (9218
eurot), mis on võrreldes eelmise deklareerimise perioodiga samas suurusjärgus.
Suurima osa deklareeritud tulust moodustas ka sel korral palgatulu: 484 450 inimest deklareerisid
palka kogusummas 57,7 miljardit krooni (3,7 miljardit eurot). See tähendab, et 2010. aasta
tuludeklaratsioonide põhjal oli keskmine palk 9940 krooni (635 eurot), mis on 150 krooni (9,6 eurot)
vähem kui eelmisel aastal.
Mahaarvatavaid kulusid deklareeriti sel aastal kokku 30,7 miljardi krooni (1,96 miljardi euro)
ulatuses, mis on 1 miljard krooni (63,9 miljonit eurot) vähem kui 2009. aastal. 2010. aasta tuludest ei
saanud enam maha arvata tasutud õppelaenu intresse, tehtud annetusi erakondadele ega makstud
ametiühingu liikmemaksusid. Eelmise aastaga võrreldes deklareeriti madalamate laenuintresside
tõttu 2010. aasta põhjal oluliselt vähem eluasemelaenu intresse – 898,2 miljonit krooni (57,4 miljonit
eurot) vähem kui 2009. aastal.
2010. aasta tuludeklaratsioonide põhjal paigutas oma tulu III pensionisambasse 14 706 inimest
vähem kui 2009. aastal.
Sel aastal kuulus tulumaks tagastamisele 79,8% (eelmisel aastal 83,1%) esitatud tuludeklaratsiooni
alusel, tagastamisele kuuluv keskmine summa ühe deklaratsiooni kohta langes 3530 kroonini
(225,61 eurot, eelmisel aastal 3747 krooni ehk 239,48 eurot). Juurdemaksmisele määrati tulumaksu
3,5% (eelmisel aastal 3,1%) esitatud tuludeklaratsiooni alusel. Tulumaksu juurdemaksmise
tulemusega deklaratsioonide arv kasvas eelmise aastaga võrreldes 1528 deklaratsiooni võrra,
keskmine juurdemaksmisele kuuluv summa oli 16 102 krooni (1029 eurot, 2009. aastal 14 393
krooni ehk 920 eurot). 16,7% (eelmisel aastal 13,8%) deklaratsiooni alusel ei kuulunud tulumaksu
tagastamisele ega määratud seda ka juurde.
Füüsilisest isikust ettevõtjate keskmine tulu kasvas võrreldes 2009. aastaga 6800 krooni (435 euro)
võrra, jõudes keskmise summani 38 200 krooni (2441 eurot).
Deklaratsioonide kontrollimise tulemusel jäeti tagastamata 8,6 miljonit krooni (549 640 eurot)
tulumaksu.
2010. aasta tuludeklaratsioonide põhjalikuma kokkuvõttega saab tutvuda aadressil
http://www.emta.ee/index.php?id=4006.
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