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Kui ettevõte korraldab oma 
kulul töötajatele mõne üritu-
se väljaspool tavapärast töö-
kohta, ei tähenda see auto-
maatselt, et üritus pole ette-
võtlusega seotud ja tuleb eri-
soodustusena maksustada.

Vahel korraldavad tööand-
jad töökoosolekuid vabas loo-
duses või tehakse nädalalõpu 
väljasõite, kus arutatakse küll 
tööga seotud küsimusi, kuid 
oluline on ka töötajate väl-
ja toomine harjumuspärasest 
töökeskkonnast ja võimalus 
pärast tööd lõõgastuda. 

Siinkohal on terve hulk 
asja olusid, mida tuleks mak-
sustamisega seoses arvesse 
võtta. Loomulikult tuleb igal 
tööandjal sellega arvestada, 
et kui tema töötajad saavad 
tööandja kulul mingeid lisa-
hüvesid, mis ei ole vajalikud 
tööandjale ettevõtluse aren-
damiseks, siis tuleb selliseid 
rahaliselt hinnatavaid hüve-
sid käsitleda erisoodustusena 
ehk palgalisana. Selliste ku-
lutuste pealt tuleks tööand-
jal tasuda vajalikud maksud 
ja maksed. 

Näidetena võib siin tuua 
spaa külastamise või mõne 
välisreisi finantseerimise töö-
andja poolt. Kui muidu peaks 
töötaja ise oma palgast need 
kulutused katma, aga mingil 
põhjusel teeb seda tema eest 
tööandja, siis on see töötaja-
le varjatud kujul palga maks-
mine. 

Töökoosolek spaas või kruii-
silaeval. Mida teha olukor-
ras, kus tööandja finantsee-
rib mõnda ühisüritust, mis 
toimub väljaspool tavapärast 
töökohta, kuid mis on siis-
ki otseselt tööülesannete täit-
misega seotud? 

Levinumaks näiteks on 
koolituste, seminaride või 
nõupidamiste korraldami-
ne vabas õhkkonnas nii Ees-

tis kui ka välismaal. See, kui 
üritus korraldatakse tööand-
ja kulul väljaspool tavapärast 
töökohta, ei tähenda auto-
maatselt seda, et see üritus ei 
saa olla ettevõtlusega seotud. 
Tihti on väljasõidu eesmärk 
rebida töötajad välja harju-
muspärasest keskkonnast, et 
nende mõtted hakkaksid va-
bamalt liikuma. 

Selliseid väljasõite korral-
datakse ka põhjusel, et välja-
sõitudel ei ole reeglina tööta-
jaid võimalik igal ajal klienti-
de või koostööpartnerite tele-
fonikõnedega igapäevarutii-
ni tagasi tõmmata. 

See, kui pärast töökoos-
olekut võimaldatakse tööta-
jatel vabas õhkkonnas aega 
veeta, ei tee sellest üritusest 
automaatselt maksustatavat 
sündmust erisoodustuse või 
ettevõtlusega mitteseotud 
kulutuste tähenduses. 

Meelelahutus läheb maksu 
alla. Veel üks variant on selli-
ne, kus motivatsiooniüritus 
hõlmab nii tööd kui ka mee-
lelahutuslikku osa. Arusaa-
davalt tuleb siis meelelahu-
tuslik osa maksustada teatud 
proportsiooni alusel. Iseküsi-
mus on, kuidas seda proport-
siooni leida. 

Kui vaadata maksustami-
se aspektist, siis ei ole mingit 
vahet, kas motivatsiooniüri-
tus korraldatakse Eestis mõ-
nes turismitalus või sõidetak-
se kruiisilaevaga teise riiki. 
Arvestada tuleb eelkõige sel-
lega, mis on ürituse sisu. Tei-
sisõnu: oluline on motivat-
siooniürituse päevakava. 

Kui päevakord näeb ette, 
et väljasõidule saadetud töö-
tajad tegelevad tööasjadega 

kella 9st 5ni ja alles pärast se-
da on neil vaba aja veetmi-
se võimalus, siis erisoodus-
tust pole tekkinud eeldusel, 
et töövälisel ajal toimunud te-
gevusi pole tööandja kinni 
maksnud. 

See, kuidas töötajad oma 
vaba aega pärast tööd veeda-
vad, on nende endi otsusta-
da, olgu see siis Eestis või vä-
lismaal. Maksustatava ja mit-
temaksustatava proportsioo-
ni leidmiseks tuleks vaadata 
ürituse päevakava tavapärase 
tööaja lõikes. Kui tööpäevast 
neli tundi tehakse tööd ja tei-
se neli tundi saavad töötajad 
tööandja kulul lõõgastuda, 
siis tuleb sellise proportsioo-
ni alusel tehtud kulutusi ka 
maksustada. 

Ajaline mõõde on pro-
portsiooni leidmisel enami-
kul juhtudel kõige arusaada-
vam ja optimaalsem. Kind-
lasti saab tulemusi ka muud 
moodi mõõta, aga see sõltub 
iga kord konkreetsetest asja-
oludest. Üritused on erinevad 
ja kõike ei saa mõõta ühe ja 
sama mõõdupuuga. 

Motivatsiooniüritus ei tähenda    kohe erisoodustusmaksu

Kui tööpäevast neli 
tundi tehakse tööd 
ja teise neli tundi 
saavad töötajad töö-
andja kulul lõõgastu-
da, siis tuleb sellise 
proportsiooni alusel 
tehtud kulutusi ka 
maksustada.
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  Pane tähele
Firmaürituste 
maksustamise ABC

Tuleb vaadata, mida tehakse, 
mitte seda, kus üritus toimub.  

Sisu. Milline on ürituse päeva-
kava?
Ajaline mõõde. Palju tegele-
takse tavapärasel tööajal tööga, 
palju vaba aja veetmisega? 
Kulud. Millised on vaba aja 
veetmisega seotud otsekulud?

Motivatsiooniüritus ei tähenda    kohe erisoodustusmaksu
Mida teha, kui töötaja 
tahab välislähetust 
nädalalõpule pikendada?
Välisreiside puhul tuleks 
tööandjal meeles pidada, et 
sageli soovivad töötajad lä-
hetusse minnes või sealt ta-
gasi tulles mineku ja tule-
ku aega nihutada, et ühilda-
da töö ja isiklikud huvid. Ka 
siin tuleb vaadata, kas näiteks 
päev hiljem koju saabumine 
põhjustab tööandjale lisaku-
lutusi või mitte ja kas töötaja 
saab sellest lisahüve või mitte. 

Lähetusse saatmine ja 
sealt koju sõitmine on igal ju-
hul ettevõtlusega seotud ku-

lutus, kui tööandja on otsus-
tanud, et töötaja tuleb lähe-
tada. Põhimõttelist lisaku-
lu tööandjale see ei põhjus-
ta, kui töötaja tuleb tagasi 
päev hiljem. Kui just sõidupi-
let selle ühe lisapäevaga kalli-
maks ei lähe. Ainus teadaolev 
lisasoodustus töötajale võiks 
olla see, kui tööandja maksab 
ööbimise eest. Kui aga tööta-
ja ise ööbimise kulud tööand-
jale kompenseerib, siis lan-
geb ka siin erisoodustuse kü-
simus ära. 

 Kui tööandja korraldab 
töökoosoleku spaakeskuse 
seminariruumis ja pakub 
pärast oma kulul töötajatele 
ka basseinis lõõgastumist, 
läheb maksustamisele ainult 
viimane. foTo: indRek susi


