HUVIDE DEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND AMETIISIKULE
Huvide deklaratsioonide register on osaks e-maksuameti süsteemist:
http://www.emta.ee/index.php?id=12223
Süsteemi sisenemine on võimalik:
1) ID-kaardiga;
2) mobiili-ID-ga;
3) internetipanga vahendusel.
Sisenedes e-maksuametisse on võimalik „Deklaratsioonid“ alt valida „Huvide deklaratsioonid“.

Siin lehel kuvatakse deklarandile kõik varasemalt tema poolt esitatud huvide deklaratsioonid: nende
esitamise kuupäev, info deklaratsiooni avalikustamise kohta (sh info selle kohta, kes on avalikustatud
deklaratsiooni vaadanud), info deklaratsiooni kontrollimise kohta (sh kes ja millal on deklaratsiooni
kontrollinud ja mis olid selle tulemused). Samuti kuvatakse järgmise deklaratsiooni esitamise tähtpäev.
Vajutades lingile „Lisa uus deklaratsioon“ käivitatakse uue deklaratsiooni loomine.

Huvide deklaratsiooni loomine algab eeltäitmise lehelt päringutega järgmistesse registritesse:
1) Rahvastikuregister – andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta;
2) Kinnistusregister – deklarandi omandis olev kinnisvara;
3) Liiklusregister – deklarandi omandis olevad:
a. sõidukid;
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b. veesõidukid (väikelaevad, alla 12-meetrise kogupikkusega laevad ja jetid) ;
4) Äriregister – deklarandi osalused äriühingutes;
5) Eesti Väärtpaberite Keskregister (EVK) – deklarandi omandis olevad väärtpaberid;
6) Füüsilise isiku tuludeklaratsioon:
a. deklareeritud tulu;
b. deklareeritud välisriigi dividendid;
7) Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon – deklarandile Eestis
väljamakstud dividendid;
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http://mnt.ee/index.php?id=24541
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8) Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon – deklarandi poolt tehtud soodustused.
Jooksvalt on deklarandile näha päringute seis: päring käib, päring edukalt lõpetatud, päring
ebaõnnestus.

Kui mõni päring ebaõnnestub, siis on deklarandil võimalik hiljem konkreetse andmerea juures andmeid
värskendada või sisestada need käsitsi.

Tähele tuleb panna, et eeltäitmisega ei kanta huvide deklaratsiooni deklarandi osalemist juriidilise isiku
juhtorganis ega tema kasuks seatud piiratud asjaõigusi. Samuti tuleb tähele panna, et deklarandi
omandi kohta ei saa eeltäitmisega andmeid juhul, kui registrisse kantud vara on deklarandi
ühisomandis, kuid registrisse on kantud teine ühisomanik.

Andmeridade juures, mida deklarant saab ise muuta või täiendada kuvatakse nupud:
• „Värskenda“ – käivitab päringu vastavasse registrisse. NB! Need andmeread, kus nupp
„Värskenda“ puudub, täidetakse alati käsitsi;
• „Muuda“ – võimaldab deklarandil sisestada puuduvaid andmeid või muuta eeltäidetud
andmeid.
Tähele tuleb panna, et värskendamise nupu vajutamisel taastatakse andmeväljal teisest registrist
tulenevad andmed. Kõik deklarandi tehtud parandused ja täiendused lähevad kaotsi ning nende
taastamine ei ole võimalik muul viisil, kui käsitsi sisestades. Enne värskendamist küsitakse
deklarandilt sellekohast kinnitust.
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Kõikide deklaratsiooni andmeridade juures, mille andmed vastavalt korruptsioonivastasele seadusele
avalikustamisele ei kuulu, kuvatakse vastavasisuline informatsioon – „Ei kuulu avalikustamisele“.

Ühises omandis olevad asjad, õigused ja kohustused (so kahele või enamale isikule üheaegselt
kuuluv omand, nagu kaasomand või ühisomand) deklareeritakse, näidates võimaluse korral ära
deklarandi osa ühisest omandist. Deklarandi osa ühisest omandist näidatakse märkuse väljal.

I ÜLDANDMED
1. Deklarandi ametikohad, millest tuleneb deklaratsiooni esitamise kohustus

Kuvatakse pädeva asutuse poolt sisestatud andmed. Deklarant neid andmeid muuta ei saa. E-posti
andmete kaasajastamiseks tuleb pöörduda deklarantide halduri poole pädevas asutuses, kes saab
deklarandi andmeid muuta.

2. Deklaratsiooni andmete avalikustamine

Tegemist on informatiivse väljaga, kus deklarandile kuvatakse teave selle kohta, mis ajast mis ajani
esitatav deklaratsioon on avalik. Kuupäevad kuvatakse siia pärast deklaratsiooni kinnitamist.
Deklarant neid andmeid muuta ei saa.

3. Elukoha aadress (Ei kuulu avalikustamisele)

Eeltäidetult kuvatakse siin rahvastikuregistri andmed. Kui deklarant ei ela sellel aadressil, peab ta
märkima tegeliku elukoha aadressi. Kui deklarandil on kaks võrdväärset elukohta, siis valib ta siin
märkimiseks ühe nendest.
Tegeliku elukoha näitamine huvide deklaratsioonis omab tähendust ainult huvide deklareerimise
tähenduses. Sellel puudub igasugune muu õiguslik või muu tähendus. Muu hulgas ei ole see aluseks
rahvastikuregistri andmete muutmiseks.
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4. Viimase nelja kuu jooksul ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu

Käesoleval andmereal märgitud summa on aluseks saadud ja tehtud soodustuste deklareerimisel
osas IV „Soodustused“. Vastavad andmed peab deklarant ise käsitsi märkima.
Sotsiaalmaksu makstakse vastavalt sotsiaalmaksuseadusele järgmistelt tasudelt:
1) töötajale rahas makstud töötasu ja muud tasud;
2) ametnikule* makstud palk ja muud tasud;
3) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ning füüsilise isiku pankrotimenetluses
pankrotihaldurile ja pankrotitoimkonna liikmele makstud tasud;
4) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu;
5) füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku
lepingu alusel makstud tasud;
6) erisoodustused tulumaksuseaduse tähenduses ning erisoodustustelt maksmisele kuuluv
tulumaks;
7) töötuskindlustuse seaduse alusel makstud hüvitised;
8) seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavad tasud.
* Sotsiaalmaksuseaduse kohaselt on ametnikud ka Riigikogu liige, Euroopa Parlamendi liige, Vabariigi President;
Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, õiguskantsler, riigikontrolör, riiklik lepitaja, kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla- või linnaosavanem.

Üldjuhul kuulub siin andmereal märkimisele 4-kordne (bruto) kuupalk või -töötasu ametikohalt. Kui
deklarant ei ole ametikohal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu saanud, märgitakse „0“.
Näiteks: ministrid märgivad siinkohal 4 * 4420 = 17680 eurot.
Ametikoha all mõistetakse huvide deklareerimise kontekstis ametikohta, millega kaasneb
deklareerimise kohustus. Kui deklarant täidab lisaks sellisele ametikohale veel muid ülesandeid, ei
arvestata nendel kohtadel saadud tulu.
Näiteks: Ministeeriumi kantsler on ühtlasi riigi sihtasutuse nõukogu liige. Kantsleri
deklareerimiskohustus
tuleneb
seadusest.
Sihtasutuse
nõukogu
liikmetele
ei
ole
deklareerimiskohustust kehtestatud. Seepärast märgitakse siin vaid kantsleri ametikohal saadud
sotsiaalmaksuga maksustatud tulu (nelja kuu brutotulu).
Kui deklarant on viimase nelja kuu jooksul saanud põhipalgale lisaks muutuvpalka või lisatasu, siis
tuleb vastav (bruto) summa lisada.
Näiteks: Ministeeriumi asekantslerile, kelle põhipalk on 3500 eurot, makstakse märtsikuus tulemustasu
500 eurot. Seega kuulub antud andmereal deklareerimisele 4 * 3500 + 500 = 14500 eurot.
Kui deklarant peab esitama deklaratsiooni tulenevalt mitmest ametikohast, siis näidatakse siin
andmereal mõlemast ametikohast saadud (bruto) palga või töötasu summa liidetuna.
Näiteks: Riigikogu liige on samaaegselt riigi äriühingu nõukogu liige, millega samuti kaasneb kohustus
esitada huvide deklaratsioon. Seega kuulub antud andmereal deklareerimisele 4 korda riigikogu liikme
ametipalk + 4 korda nõukogu liikme kuutasu.
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5. Lähedased (Ei kuulu avalikustamisele)

Deklaratsioon peab sisaldama andmeid järgmiste deklarandiga seotud isikute kohta:
1) deklarandi abikaasa (isik, kellega deklarant on deklaratsiooni esitamise ajal abielus);
2) deklarandi vanemad;
3) deklarandi alanejad sugulased (deklarandi lapsed ja nende järglased);
4) isik, keda seob deklarandiga ühine majapidamine.
Nimetatud isikute osas tuleb deklaratsioonis märkida nimi, isikukood või sünniaeg ja suhe
deklarandiga.
Eeltäidetult kuvatakse siin rahvastikuregistri andmed. Vajadusel on võimalik neid andmeid muuta või
täiendada. Kindlasti peab deklarant ise lisama andmed isiku/ isikute kohta, kellega seob teda ühine
majapidamine, ja andmed lastelaste kohta. Märgitakse üksnes elavate isikute andmed.
NÄIDE:
Isiku nimi

Suhe deklarandiga

Isikukood/ sünniaeg

Mare Maasikas

ühises majapidamises

47505050211

Toivo Huvipakkuv

laps

39903030322

Mati Huvipakkuv

isa

3.06.1942

Abikaasa ja lähisugulased tuleb märkida ka juhul, kui deklarant ei ela nendega koos.

6. Kõrvaltegevused deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta jooksul väljaspool ametikohustusi

Deklaratsioonis tuleb esitada andmed eelmise kalendriaasta jooksul väljaspool ametikohustusi:
1) töölepingu alusel tegutsemise kohta;
2) teenuse osutamise lepingu* alusel tegutsemise kohta;
3) valitaval või nimetataval ametikohal tegutsemise kohta;
4) tegutsemise kohta ettevõtjana** või täisosanikuna täis- või usaldusühingus;
5) tegutsemise kohta juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena;
6) muu kõrvaltegevuse kohta, kui see oli seotud tulu saamisega.
* Teenuse osutamise lepingud on näiteks käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping,
komisjonileping, veoleping.
** Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste
osutamine on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing (so täisühing, usaldusühing,
osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu).
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Antud andmereal tuleb märkida tegutsemine väljaspool ametikohustusi korruptsioonivastase seaduse
tähenduses. Seega ei pea näiteks Riigikogu liige siin märkima kuulumist riigi ettevõtte nõukogusse,
kuna viimati nimetatu korral on tegemist ametikohustusega korruptsioonivastase seaduse (§ 7 lg 2)
tähenduses. Küll on vaja deklareerida kõrvaltegevusena tegutsemine muul töö- või ametikohal
väljaspool ametikohta, millega seondub deklareerimiskohustus. Näiteks peab volikogu liige
deklareerima, et ta on samal ajal riikliku inspektsiooni nõunik, poemüüja või koolidirektor.
Füüsilisest isikust ettevõtjaks olek tuleb märkida ka juhul, kui tegevus FIE-na on deklaratsiooni
esitamise hetkel peatatud. Samuti tuleb märkida täis- või usaldusühingus täisosanikuks olek. Muu
osalus äriühingus kuulub deklareerimisele III osas „Varad“ all.
Tegutsemine juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena tuleb kajastada sõltumata sellest, kas
selle eest saadi tulu või mitte. Tulumaksuseaduse (millele viitab korruptsioonivastane seadus) § 9
tulenevalt on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgan muu hulgas:
1) juhatus;
2) nõukogu;
3) täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik;
4) prokurist;
5) asutaja kuni juriidilise isiku registrisse kandmiseni;
6) likvideerija;
7) pankrotihaldur;
8) audiitor, revident või revisjonikomisjon;
9) välismaa äriühingu filiaali juhataja ning mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuht.
Seda kohaldatakse nii avalik- kui eraõiguslike, nii residendist kui ka mitteresidendist juriidiliste isikute
suhtes.
Lisaks tuleb siin andmereal ära näidata ka muu kõrvaltegevus, kui see on seotud tulu saamisega.
Näiteks tulu saamine leiutustegevusest, oma vara välja rentimisest, lillede kasvatamine müügiks,
ikebanatundide andmine, honorar, stipendium. Äriühingus aktsionäriks või osaühingus osanikuks
olemine ei ole tegevus, seega ei ole seda vaja märkida isegi juhul, kui deklarant on saanud dividende.
NÄIDE:
Kõrvaltegevuse sisu

Alates

Kuni

OÜ Koolitaja lektori tasu

5.03.2013 5.03.2013

FIE Harry Huvipakkuv (tegevus peatatud)

1.10.2001 30.06.2013

MTÜ Heategevus revisjonikomisjoni liige

1.05.2013

Korstnapühkimine

1.01.1999 24.05.2014

Ehitustööd

1.01.2012

Antud juhul ei pea deklareerima:
1) loomingulist kõrvaltegevust, kui see ei too tulu;
2) juriidilise isiku staatust mitte omava maleklubi kassapidajaks olemist;
3) vabatahtlikku tegevust;
4) lähedaste hooldamist.

7. Abieluvaraleping (Ei kuulu avalikustamisele)

Kui deklarant on sõlminud abieluvaralepingu, tuleb siin andmereal märkida lepingu identifitseerimist
võimaldavad andmed, näiteks lepingu number. NÄIDE: Leping nr 12345
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II TULUD
Deklaratsioon peab sisaldama eelnenud aastal:
1) deklarandi poolt saadud tuludeklaratsioonis deklareeritavat tulu;
2) deklarandile Eestis ja välisriigis väljamakstud dividenditulu;
3) deklarandi ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu.

1. Viimati esitatud tuludeklaratsiooni andmed (aastatulu) (Ei kuulu avalikustamisele)
Selleks, et deklaratsioon kajastaks deklarandi deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta tulu
korrektselt, on soovitav huvide deklaratsioon esitada iga-aastaselt peale tuludeklaratsiooni esitamist.
Kui eelmise aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioon on huvide deklaratsiooni täitmise hetkel esitamata,
siis kuvatakse deklarandile järgmised hoiatused:
1) perioodil 1. jaanuar – 14. veebruar: Palun sisestage oma tulude andmed ise käsitsi;
2) alates 15. veebruarist: Esitage oma eelmise aasta tuludeklaratsioon, et saada eeltäidetud
andmed huvide deklaratsiooni või sisestage tulude andmed ise käsitsi.
2. Eesti dividendid (Ei kuulu avalikustamisele)
Eesti dividendide osas kuvatakse eeltäidetud andmed vastavalt eelneval aastal deklarandile dividende
2
maksnud asutuste poolt Maksu- ja Tolliametile deklareeritud andmetele (TSD INF1 „Dividendide ja
muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon“ alusel). Vajadusel saab deklarant neid andmeid muuta
või täiendada.
3. Välisriigi dividendid (Ei kuulu avalikustamisele)
Välisriigi dividendide osas kuvatakse eeltäidetud andmed vastavalt eelmise aasta füüsilise isiku
tuludeklaratsioonile. Vajadusel saab deklarant neid andmeid muuta või täiendada.

2

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon
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4. Eelmise aasta tulud kokku
sotsiaalmaksuga maksustatav tulu)

(Avalikustamisele

kuulub

ainult

ametikohal

saadud

Tulude kogusumma arvestatakse eelneva kolme andmerea summana. Eelnevalt toodud näite korral
8 500 + 1 250 + 3 200 = 12 950.
3

Käsitsi peab deklarant märkima ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu summa.
Kui deklarant sai eelmisel aastal tulu ainult töötamisest ametikohal, siis võrdub sotsiaalmaksuga
maksutava tulu summa käesoleva osa „Tulud“ andmereal üks märgitud aastatulu summaga.

Samas, kui deklarant on saanud tulu mitmest allikast, siis siinkohal tuleb märkida ainult ametikohal,
millega kaasneb huvide deklareerimise kohustus, saadud palgatulu summa eelmise aasta kohta.
Näiteks sai valitsusasutuse juht eelmisel aastal lisaks põhipalgale ametikohal tasu töövõtu lepingu
alusel. Töövõtu lepingu alusel saadud summa siinkohal deklareerimisele ei kuulu.

3

Sotsiaalmaksuga maksustatava tulu selgitust vaata osa I „Üldandmed“ andmerida 4.
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III VARA
Deklaratsioon peab sisaldama deklareerimise päeva seisuga andmeid deklarandi järgmise vara
kohta:
4
1) kinnisomand ja kinnisasjale isiku kasuks kinnistusraamatusse seatud piiratud asjaõigused ;
2) riiklikusse registrisse kantud sõiduk;
3) väärtpaber väärtpaberituru seaduse tähenduses (välja arvatud kohustusliku kogumispensioni
osak), osalus äriühingus, samuti osalus äriühingus, milles vähemalt 1/10 osalusest kuulub
ametiisikuga seotud äriühingule;
4) varaline nõue teise isiku vastu, välja arvatud krediidiasutus, mille väärtus ületab
neljakordset kuu töötasu alammäära;
5) varaline kohustus teise isiku ees, mille väärtus ületab neljakordset kuu töötasu alammäära.
Kirja tuleb panna nii varad Eestis kui ka välismaal (so välisriigis asuv äriühingu osalus, välisriigis asuv
maatükk, ehitis ja sõiduk).

A. Omandis olev vara (Eesti)
1. Kinnistud ja piiratud asjaõigused

Deklaratsioonis märgitakse kinnisasja asukoht, sihtotstarve ja õiguse liik. Andmerida on eeltäidetud
vastavalt kinnistusregistri andmetele. Deklarant peab käsitsi sisestama:
1) andmed omandi osa suuruse kohta (näiteks ühisvara või 1/3 kaasomandist);
2) andmed piiratud asjaõiguse kohta.
Veergu „Märkused“ võib deklarant lisada soovi korral märkusi või selgitusi.
NÄIDE:
Kinnistu liik Omandi liik

Osa
omandist

Katastriüksuste
sihtotstarbed

Aadress

Kinnisasi

Ainuõigustatus

100%

elamumaa 75%, ärimaa
25%

Rae vald, Harju
maakond

Kinnisasi

Ühisõigustatus

ühisvara

elamumaa 75%, ärimaa
25%

Rae vald, Harju
maakond

1/3 osa

korruselamumaa 100%

Rae vald, Harju
maakond

Emaga kahasse

Ärimaa 100%

Kiili vald, Harju
maakond

Kinnistu on venna
oma,
hoonestusõigus
õega kahasse

Korteriomand Ühisõigustatus

Kinnisasi

Hoonestusõigus 1/2

Märkused

4

Vastavalt asjaõigusseaduse § 5 on piiratud asjaõigused servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja
pandiõigus
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Kuigi andmed pärinevad kinnistusregistrist, siis võib olla vajadus nende täiendamiseks. Näiteks
andmed abikaasa nimel kinnistusregistris oleva kinnistu kohta, mis kuulub abikaasade ühisvara hulka.
Need andmeid ei pruugi registri päringuga välja tulla. Sellisel juhul tuleb need andmed lisada käsitsi.

2. Liiklusregistrisse kantud sõidukid

Deklaratsioonis märgitakse sõiduki liik, mark ja esmase registreerimise aasta. Andmerida on
eeltäidetud vastavalt liiklusregistri andmetele. Deklarant peab käsitsi lisama:
1) andmed sõidukite kohta, mis on liiklusregistrisse kantud abikaasa nimel, kuid kuuluvad
abikaasade ühisvara hulka;
2) omandi liigi (ainuomand, ühisomand, kaasomand, osa õiguste ühisuses);
3) osa omandist.
Veergu „Märkused“ võib deklarant lisada soovi korral märkusi või selgitusi.
Siin punktis tuleb kajastada ainult omandis, sh ühises omandis, olev vara. Liisitud sõidukid
kajastatakse valduses oleva sõidukina ning kohustusena teise isiku ees.
NÄIDE:
Liik

Mark

Aasta

Omandi liik

Osa omandist

Märkused

luukpära

Toyota

2008

Ühisomand

50%

Naisega kahasse

limusiin

Mercedes

2010

Ainuomand

3. Liiklusregistrisse kantud väikelaevad, alla 12-meetrise kogupikkusega laevad ja jetid

Deklaratsioonis märgitakse sõiduki liik, mark ja esmase registreerimise aasta. Andmerida on
eeltäidetud vastavalt liiklusregistri andmetele. Deklarant peab käsitsi lisama:
1) andmed sõidukite kohta, mis on liiklusregistrisse kantud abikaasa nimel, kuid kuuluvad
abikaasade ühisvara hulka;
2) omandi liigi (ainuomand, ühisomand, kaasomand, osa õiguste ühisuses);
3) osa omandist.
Veergu „Märkused“ võib deklarant lisada soovi korral märkusi või selgitusi.
Siin punktis tuleb kajastada ainult omandis, sh ühises omandis, olev vara. Liisitud veesõidukid
kajastatakse valduses oleva sõidukina ning kohustusena teise isiku ees.
NÄIDE:
Liik

Mark

Aasta

Omandi liik

Osa omandist

Märkused

jett

Honda

2006

Ühis- ja
kaasomand

1/4 osa

Koos poegadega

alla12m laev

Saare paat

2004

Ainuomand
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4. Laevad

5

Siin andmereal kajastab deklarant laevaregistrisse kantud laevad. Deklaratsioonis märgitakse sõiduki
liik, mark ja esmase registreerimise aasta. Kõik väljad täidab deklarant ise.
NÄIDE:
Liik

Mark

Aasta

Omandi liik

Osa omandist

Märkused

üle12 m

Bounty

1678

Kaasomand

1/1000

Pisiomand

5. Õhusõidukid

6

Deklaratsioonis märgitakse sõiduki liik , mark ja esmase registreerimise aasta. Kõik väljad täidab
deklarant ise.
NÄIDE:
Liik

Mark

Aasta

Omandi liik

reaktiivlennuk

TU 134

1972

Ainuomand

Osa omandist

Märkused
Muuseumis. Ei lenda

6. Osalus äriühingus

Deklaratsioonis märgitakse osaluse kohta äriühingu nimi ja osaluse nimiväärtus. Käesolev andmerida
on eeltäidetud vastavalt äriregistri andmetele. Käsitsi tuleb lisada omandi liik ja osa omandist. Veergu
„Märkused“ võib deklarant lisada soovi korral märkusi või selgitusi. Alla 1/10 osalus äriühingus ei tee
äriühingut deklarandiga seotud isikuks, kuid see tuleb siiski deklareerida.

5

Vastavalt laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 31 lg 1 kantakse laevaregistrisse: 1) merelaev, mille üldpikkus on
vähemalt 12 meetrit ja sõidab Eesti lipu all; 2) siseveelaev, mis on vähemalt 12 meetrit pikk ja mille omanik on Eestis elav
füüsiline või Eestis asuv juriidiline isik; 3) purjejahtlaev või kaater, kui tema üldpikkus on vähemalt 24 meetrit. Omaniku soovil
võib laevaregistrisse kanda ka merelaeva ja siseveelaeva, mis on nimetatud üldpikkusest lühem.
6
http://www.ecaa.ee/index.php?id=199297
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NÄIDE:
Reg.kood Isiku roll

Äriühingu
nimetus

Osalus Allikas

11111111 aktsionär

Esimene AS

15%

Omandi liik

Osa
omandist

Äriregister ainuomand 100%

Märkused
passiivne investor

Esimene AS omab üle 10% osalusi alljärgnevates äriühingutes:
11111112 aktsionär

Esimene uus
AS

11111113 täisosanik

Esimene veel
100%
uuem OÜ

Äriregister ühisomand

50%

22222221 osanik

Teine OÜ

Äriregister ühisomand

50%

35%

100%

Äriregister kaasomand 1/2

aktiivselt tegev

7. Väärtpaberid EVK-st

Väärtpaber väärtpaberituru seaduse § 2 kohaselt on järgmine vähemalt ühepoolse tahteavalduse
alusel üleantav varaline õigus või kohustus või leping:
1) aktsia või muu samaväärne kaubeldav õigus;
2) võlakiri, vahetusväärtpaber või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, mis ei ole
rahaturuinstrument;
3) märkimisõigus või muu kaubeldav õigus, mis annab õiguse omandada aktsiaid või võlakirju,
vahetusväärtpabereid;
4) investeerimisfondi osak;
5) rahaturuinstrument;
6) tuletisväärtpaber või tuletisleping;
7) kaubeldav väärtpaberi hoidmistunnistus.
Käesoleval andmereal ei pea märkima andmeid kohustusliku kogumispensioni osakute kohta (nn II
sammas). Küll tuleb ära märkida andmed täiendava kogumispensioni osakute kohta, kui need on
väärtpaberid (nn III sammas).
Deklaratsioonis märgitakse väärtpaberi kohta järgmised andmed: emitendi (ehk väljaandja) nimi,
väärtpaberite liik ja arv. Andmed väärtpaberite kohta on eeltäidetud vastavalt Eesti väärtpaberite
7
keskregistrile (EVK). Käsitsi peab deklarant märkima emitendi (NB ilma emitenti märkimata ei ole
võimalik deklaratsiooni kinnitada). Näiteks Swedbank pensionifond V3 korral on emitendiks
Swedbank. Veergu „Märkused“ võib deklarant lisada soovi korral märkusi või selgitusi.
NÄIDE:
Emitent

Nimetus

Liik

Kogus

Omandi liik

AS Harju
elekter

Harju elekter aktsia

aktsia

4567

Lihtomand

Tallinna
Tallinna Kaubamaja
Kaubamaja AS aktsia

aktsia

200

Ühisomand

Osa
Märkused
omandist
pärandus
50%

kommentaar

7

Eesti väärtpaberite keskregister on riigi põhiregister, mis peab arvestust kõigi Eestis tegutsevate aktsiaseltside
aktsiaraamatute ning kõikide Eestis avatud väärtpaberikontode ja pensionikontode üle. Samuti on registrisse koondatud teised
elektroonilised väärtpaberid (osaühingute osad, võlakirjad, fondiosakud jmt) ning väärtpaberitega tehtud toimingute ajalugu.
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B. Omandis olev vara (välismaal)

Käesolevas blokis olevad andmed tuleb deklarandil kõik ise käsitsi sisestada. Deklareerida tuleb
samad andmed, mis Eestis asuvate varade kohta.

1. Kinnisasi, maatükk või ehitis, mis kuulub deklarandile
NÄIDE:
Riik

Aadress

Omandi liik

Osa omandist Sihtotstarve

Soome Lappeenranta lähedal Ühisõigustatus 30%

Märkused

elamumaa 100% mökki järve ääres

2. Riiklikult registreeritud maa-, vee- või õhusõiduk, mis kuulub deklarandile
NÄIDE:
Riik

Liik

Mark

Soome mootorsaan
Läti

Aasta Omandi liik Osa omandist Märkused

Toyota 2008

propellerlennuk Cesna

2004

Ainuomand
Ühisomand

seisab Soome mökkis
1/10

Oman koos läti sõpradega

3.Osalus äriühingus
NÄIDE:
Riik

Reg.kood Isiku roll

Äriühingu nimetus Osalus

Omandiliik

Läti

10885324 täisosanik

Igaunijas saldējuma
2%
SIA

Lihtomand

Osa
Märkused
omandist
passiivne
investor

Igaunijas saldējuma SIA omab üle 10% osalusi alljärgnevates äriühingutes:
Läti

10585256 aktsionär

AS Firefox

35%

kaasomand

1/2

Läti

10256671 osanik

Foxdrive OÜ

20%

ühisomand

50%

4.Väärtpaberid
NÄIDE:
Emitent Nimetus
Apple

Liik

Kogus Omandiliik Osa omandist Märkused

Apple aktsia aktsia 300

Lihtomand
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C. Deklarandi valduses olnud kinnisasi, maatükk, ehitis või sõiduk

Vastavalt asjaõigusseaduse § 32 on valdus tegelik võim asja üle. Asi peab olema deklarandi valduses
vähemalt 2 kuud aastas, sealhulgas ka juhul, kui see periood ei kujune mitte järjest, vaid summaarselt
aasta jooksul.
Deklaratsioon ei pea sisaldama töökoha poolt deklarandi valdusesse antud kinnisasja ja riiklikusse
registrisse kantud sõiduki andmeid, näiteks ametikorter või –auto.

Näited valduses olnud kinnisasja, maatüki või ehitise kohta:
1) deklarant üürib korterit;
2) sõber annab deklarandi kasutada oma Vahemere-äärse villa.
Kirja pannakse kinnisasja, maatüki või ehitise asukoha riik, asukoht haldusüksuse täpsusega ja
sihtotstarve. Veergu „Märkused“ võib deklarant lisada soovi korral märkusi või selgitusi.

Näiteid valduses olnud sõiduki kohta:
1) deklarant kasutab sõbrale kuuluvat sõiduautot;
2) deklarant kasutab temale kuuluva äriühingu omandis olevat sõidukit.
Kirja pannakse riik, kus sõiduk registrisse on kantud, sõiduki mark ja registreerimise aasta. Veergu
„Märkused“ võib deklarant lisada soovi korral märkusi või selgitusi.

D. Varalised kohustused teiste isikute ees

Vastavalt võlaõigusseaduse § 3 võib võlasuhe tekkida:
1) lepingust;
2) kahju õigusvastasest tekitamisest;
3) alusetust rikastumisest;
4) käsundita asjaajamisest;
5) tasu avalikust lubamisest;
6) muust seadusest tulenevast alusest.
Kohustused ühe isiku ees liidetakse. Ehk kui ühe isiku vastu tekkinud kohustused üksikuna on alla
1480 euro, kuid summaarselt ülevatavad seda, siis tuleb need väärtused liita ja deklareerida.
Deklareerida tuleb ka ühised kohustused.
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Deklaratsioonis märgitakse kohustuse väärtus deklareerimise hetkel, võlausaldaja nimi ja kohustuse
alus (ehk millest kohustus tuleb, näiteks käendusleping, liising, pant, hüpoteek, reaalkoormatis).
NÄIDE:
Võlausaldaja nimi
SEB pank

Summa Valuuta Kohustuse alus

Märkused

91 350

EUR

Laenuleping

Eluasemelaen

Nordea liising

42 321

EUR

Liisinglepingud

Kahe sõiduauto liising

Mati Maasikas

40 000

EUR

Saadud laen

Oli vaja

E. Varalised nõuded, välja arvatud krediidiasutuste vastu

Siin andmereal kajastatakse varalised nõuded, mis deklarandil on teise isiku või teiste isikute vastu.
Välistatud on krediidiasutused, kuna nendega arvestamine tähendaks, et deklareerida tuleks ka kõik
hoiukontodel olevad summad kui isiku nõue panga vastu. Deklareerida tuleb ka ühised nõuded.
Nõuded ühe isiku vastu liidetakse. Ehk kui ühe isiku vastu tekkinud nõuded on üksikuna alla 1420
euro, kuid kogusummana ületavad seda, siis tuleb nõue kirja panna.
Deklaratsioonis märgitakse nõude väärtus deklareerimise hetkel, võlgniku nimi ja nõude alus (näiteks
laenu-, käendus- või pandileping).
NÄIDE:
Võlgniku nimi

Summa

Rein Vaarikas

30 000

Valuuta Nõude alus
EUR

antud laen

Märkused
Laenasin edasi
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IV SOODUSTUSED
Deklaratsioon peab sisaldama andmeid deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta jooksul
deklarandi:
1) tehtud soodustuse kohta, mille turuväärtus ületab deklarandi viimase nelja kuu jooksul ametikohal
saadud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, või juhul, kui saadud tulu on väiksem, neljakordset kuu
töötasu alammäära, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud töölepingu seaduse alusel.
2) saadud varalise ja muu soodustuse kohta, mille turuväärtus ületab deklarandi viimase nelja kuu
jooksul ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, või juhul, kui saadud tulu on väiksem,
neljakordset kuu töötasu alammäära, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud töölepingu seaduse
alusel.
Näiteks, kui deklarandi nelja kuu sotsiaalmaksuga maksustatava ametikohal saadud tasuna (vt
deklaratsiooni I osa andmerida 4) on näidatud 17680 eurot, ei ole kohustust deklareerida tehtud või
saadud soodustusi, mis jäävad alla selle summa.
Kui deklarandi nelja kuu sotsiaalmaksuga maksustatava ametikohal saadud tasuna on märgitud „0“ või
muu summa, mis jääb alla neljakordse kuu töötasu alammäära (so 4 x 355 = 1420 eurot), ei ole
kohaustust deklareerida tehtud või saadud soodustust, mille väärtus jääb alla 1420 euro.

Deklaratsioonis märgitakse soodustuse (kingituse, annetuse) saaja või tegija ning soodustuse väärtus.
Ühest allikast pärinevate või ühele isikule tehtud soodustuste väärtused liidetakse, et vältida suure
väärtusega soodustuse varjamist selle osadeks jagamise teel.

Tehtud soodustuste andmereal kajastatakse eeltäidetult andmed tehtud kingituste ja annetuste
kohta vastavalt füüsiliste isikute tuludeklaratsioonis esitatud andmetele, no Vabariigi Valitsuse poolt
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud
isikule tehtud kingitused ja annetused. Muude tehtud soodustuste andmed peab deklarant käsitsi
sisestama.
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NÄIDE:
Tehtud soodustused
Soodustuse saaja nimi
MTÜ Abivajaja

Summa
15 000

Valuuta Märkused
EUR

Annetus

Soodustuse terminit ei seostata korruptiivse teoga. Seega peab deklarant kirja panema kõik saadud
soodustused (temale tehtud soodustused) sõltumata sellest, mis oli teadaolevalt selle tegija motiiv.
Saadud mitterahaliste soodustuse (näiteks kinkekaart, hinnaalandus, toetus kohaliku omavalitsuse
volikogusse kandideerimisel, lapse tasuta treenimine Euroopa Meistrivõistlusteks) väärtuse turuhinna
teada saamiseks ei ole vaja tellida ametlikku hindamist, vaid piisab sarnase eseme turuväärtuse
kindlakstegemisest, nö hinnauuringu tegemisest, kui see on võimalik.
NÄIDE:
Saadud soodustused
Soodustuse andja nimi
Tarmo Tamm

Summa
20 000

Valuuta Märkused
EUR

Pakuti, võtsin

Deklareerimisele ei kuulu lähedastele isikutele (vt deklaratsiooni I osa „Üldandmed“ andmerida 5)
tehtud või nende käest saadud soodustused.
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V KINNITAMINE
1. etapp
Deklarandile kuvatakse ülevaade kõikidest andmeridadest, kus tal puuduvad andmed. Selle alusel on
võimalik kontrollida, et ega mõni väli ole tühjaks ununenud.

Deklaratsioon peab sisaldama andmeid muude asjaolu kohta, mis deklarandile teadaolevalt võib
kaasa tuua ametikohustuse rikkumise, välistada deklarandi erapooletuse või objektiivsuse või tuua
kaasa korruptsiooniohu. Vastav asjaolu tuleb avaldada tingimusel, et nende andmete kogumine ei riku
deklarandi õigusi. Vastavad andmed saab deklarant esitada vabas vormis tekstina, sh võib ta soovi
korral kinnitada selliste asjaolude puudumist.
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2. etapp
Küsitakse deklarandi kinnitust, et kas ta on ikka kindel, et soovib deklaratsiooni kinnitada. Kui jah, siis
vajuta „Kinnita“.

Pärast deklaratsiooni kinnitamist deklaratsioonis esitatud andmeid enam muuta ei saa. Soovi korral on
võimalik esitada uus deklaratsioon.
Kinnitatud deklaratsioon muutub avalikuks ning on seda 3 aastat alates deklaratsiooni kinnitamise
ajast.
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