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Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvorm on Eestis laialt levinud, olles peale osaühingut 

ja mittetulundusühingut arvukuselt kolmas ettevõtlusvorm. Teema aktuaalsus seisneb 

selles, et FIEde deklareeritud sissetulekud on pidevalt vähenenud, kuna FIEd ei deklareeri 

kõiki oma tulusid (nad deklareerivad oma tuludest ainult pool või isegi veel vähem). 

Väide, et FIEde majanduslik olukord on raske, tekitab küsimusi, kas FIEde tegevus ei ole 

piisavalt raha sissetoov, et kajastada kõiki residendist füüsilise isiku ettevõtlusega seotud 

tulusid või kajastatakse ettevõtlusega seotud kulusid teadlikult rohkem maksustatava tulu 

vähendamiseks. 

Uurimistöö eesmärgiks on teraviljakasvatuse, kaunviljakasvatuse ja õlitaimeseemnete 

kasvatuse valdkonnas tegelevate FIEde maksustatavat tulu mõjutavate komponentide 

analüüsimine. Uurimismeetodina kasutatakse kvantitatiivset meetodit, mille põhjal 

saadetakse laiali küsitlus ja intervjueeritakse FIEsid ja FIEde raamatupidajaid. Lisaks 

analüüsitakse Maksu- ja Tolliametile esitatud päringu alusel FIEde 

tuludeklaratsioonide vorme E. Analüüsimeetoditena kasutatakse andmete võrdlemist, 

korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi.  

Taimekasvatusega tegelemise peamiseks põhjuseks on hobi tegeleda teravilja, 



 

 

 

kaunvilja ja õlitaimeseemnete kasvatusega. FIEna tegelemise eelisteks on 

ettevõtlusvormi lihtsus, võimalus kasutada kassapõhist raamatupidamisarvestust, 

võimalus maksustatava tulu arvutamisel täiendava mahaarvamise, kuni 2877 eurot,  

tegemiseks omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud 

tulust. Samas FIEna tegelemise puudusteks on suur maksukoormus, tekkepõhise 

arvestuse kasutamisel raskus tuludeklaratsiooni kassapõhiseks koostamiseks, laenu ja 

projektirahade keeruline saamine, piiramatu isiklik vastutus ettevõtte võlgade, 

kahjumite ja kohustuste ees ja ettevõtluse lõpetamise keerukus.  

Uurimustöös uuritakse ettevõtlustulude mõju ettevõtlusega seotud tuludele kokku ja 

ettevõtlusetulemile, ettevõtluskulude mõju ettevõtlusega seotud kuludele kokku ja 

ettevõtlustulemile ning põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulult tehtava 

täiendava mahaarvamise ja erikonto muutuse mõju maksustatavale tulule. 

Ettevõtlusega seotud toetustel ja stipendiumitel ning kauba müümisel, vahendamisel 

või teenuse osutamisel on nõrgalt positiivne mõju ettevõtlustuludele kokku. 

Ettevõtluse tulemile on nende tegurite mõju pigem negatiivne. Põllumajandussaaduste 

võõrandamisega seotud tegurid on statistiliselt olulisemad kui ettevõtlusega seotud 

tegurid. Taimekasvatusega tegeleva FIE peamised kulud on seotud kaupade ja 

teenuste, põhi- ja käibevara soetamise, tööjõu kasutamise ning riiklike ja kohalike 

maksude maksmisega. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluskuludel on nõrk positiivne 

mõju ettevõtlusega seotud kuludele kokku ning negatiivne mõju ettevõtlusetulemile. 

Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud ettevõtluskuludel on negatiivne mõju 

ettevõtlusega seotud kuludele ning pigem positiivne mõju ettevõtlusetulemile.  

Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadavast tulust tehtud täiendaval 

mahaarvamisel on pigem tugev positiivne mõju maksustatavale tulule. Erikonto 

muutusel on aga pigem negatiivne mõju maksustatavale tulule. Kumbki tegur ei ole 

statistiliselt oluline. 

Tulemused ja järeldused on koostatud valimi põhjal ning nende alusel ei pruugi olla 

võimalik teha üldistusi kõikide tegevusalade FIEde ning ka koguvalimi maksustatava 

tulu kohta.  

Märksõnad: füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtlustulud, ettevõtlusega seotud kulud, 

maksustatav tulu   
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A self-employed entrepreneur’s form of business has been widespread in Estonia, 

being the third form of business, besides a private limited company and the non-

profit organization in numbers. Subject actuality is that the self-employed 

entrepreneurs declared income has steadily declined, because the self-employed 

entrepreneurs do not declare all their income (they declare only half or even less 

of their revenues). The claim that the self-employed entrepreneurs’ economic 

situation is difficult, raise questions about whether self-employed entrepreneurs’ 

activity is not profitable enough in order to reflect all business income of a 

resident natural person or a business-related revenues are deliberately recognized 

to declare more business expenses to reduce the taxable income. 

This study aims to grain and pulse farming and oilseeds growing field of self-

employed entrepreneurs engaged influencing analysis in taxable income 

components. In the research, it is used quantitative method, where author sent 

questionnaires to respondents, who are self-employed entrepreneurs and 

interviews self-employed entrepreneurs and their accountants. Author has used 



 

 

 

these methods of analysis: data comparison, correlation and regression analysis. 

Plant production is mainly due to the hobby to engage in cereals, legumes and 

oilseeds production. The advantages of self-employed entrepreneur’s business 

form is simplicity, the possibility to use cash accounting, the possibility to use an 

additional deduction on income derived from transfer of agricultural products, up 

to 2,877 euros,  when calculating taxable income. However, the disadvantages of 

self-employment entrepreneur are high tax burdens, the severity of reporting 

cash-based income tax return while using the accrual basis of accounting, 

difficulty to receive funds from loans and projects, self-employed entrepreneurs’ 

unlimited personal liability of the company's debts, losses and commitments and 

the complexity in business termination. 

This research examines the business income impact of total business income and 

gross profit, the business expenses impact of total business expenses and gross 

profit and additional deduction on income derived from transfer of agricultural 

products and special account change impact of taxable income. 

Self-employed business related grants and scholarships and the sale of goods, 

mediation and the provision of services has a statistically significant weakly 

positive effect for total enterprise revenue. The same factors impact of the gross 

profit, is rather negative, in which business-related factors are statistically less 

significant than agriculture-related factors. 

Self-employed entrepreneurs’, who grow self-manufactured unprocessed plants, 

have the costs of acquisition of goods and services, the acquisition of fixed and 

current assets, labor and national and local taxes. Business expenses of self-

employed entrepreneur has a weak positive impact on the operating cost and the 

total negative impact on gross profit. Agricultural disposals of business expenses 

have a negative impact on business-related expenses, and to have a positive 

impact on gross profit. 

Income from additional deduction on income derived from transfer of agricultural 

products is a rather strong positive impact on the taxable income. But the changes 

special account rather has a negative impact on the taxable income. Even if 

factors are not statistically significant. 



 

 

 

Results and conclusions are drawn based on the sample and under may not be 

able to make generalizations about all activities of self-employed entrepreneurs, 

as well as for the entire sample of taxable income. 

Keywords: self-employed entrepreneur, business income, business expenses, taxable 

income 
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SISSEJUHATUS 

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) on oma arvukuselt kolmas ettevõtlusvorm Eestis (peale 

osaühingut ja mittetulundusühingut). 2015. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis 32 431 FIEt. 

(Äriregister ning… 2015) 2016. aasta 1. jaanuari seisuga oli FIEde arv langenud 32 215ni, 

kellest 10 715 tegutseb põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga (Äriregister 

ning… 2016a). Carroll et al. sõnul eelistavad ettevõtjad füüsilisest isikust ettevõtja 

ettevõtlusvormile hoopis teisi juriidilisi ettevõtlusvorme (Carroll et al. 2000). RentMarketi 

tegevjuht Kristjan Tamm on aga arvamusel, et füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvorm 

muutub uuesti populaarseks (Tamm 2015). 

Carree et al. 2015. aasta uuringust selgus, et USA FIEde deklareeritud sissetulekud on 

pidevalt vähenenud, võrreldes palgatöötajatega, kelle sissetulekud on pidevalt kasvanud 

(Carree et al. 2015). 2007. aastal oli USAs füüsiliste isikute ettevõtlusest saadud tulult 

laekumata 109 miljardi dollari ulatuses makse. Morse, Karlinsky, Bankmani sõnul 

maksavad FIEd vähem sotsiaalmakse ja muid palga ning füüsilisest isikust ettevõtja makse. 

Maksude vähene laekumine on tingitud sellest, et FIEd ei deklareeri kõiki oma tulusid (nad 

deklareerivad oma tuludest ainult pool või isegi veel vähem). Uuringus osalejad selgitasid, 

et kui nende ettevõtluskulud on väikesed aga tulud suured, siis vähendavad nad oma tulude 

summasid selleks, et maksta riigile makse võimalikult vähe. (Morse, Karlinsky, Bankman 

2009) Morse, Karlinsky ja Bankmani 2009. aasta uuringust selgus veel, et osad FIEd ei 

deklaleeri ainult enda ettevõtlusega seotud kulusid, vaid kasutavad oma ettevõtluskulude 

all tšekke, mis kuuluvad tegelikult mõnele teisele füüsilisele isikule (ibid). Selline 

sissetulekute vähenemine ei ole hästi mõistetav (Rupasingha, Goetz 2013), tekitades 

küsimusi, kas FIEde tegevus ei ole piisavalt raha sissetoov, et kajastada kõiki residendist 

füüsilise isiku ettevõtlusega seotud tulusid või kajastatakse ettevõtlusega seotud kulusid 

teadlikult rohkem maksustatava tulu vähendamiseks. Talunike endi arvates on 

põhiprobleem ja suurim mure seotud sellega, et suur osa talusid on majanduslikult 

sedavõrd raskes olukorras, et tegeletakse talude püsima jäämisega, muuks enam energiat ja 

ressursse üle ei jää (Põllumajandustootjate infovajaduse… 2002).  

Uurimistöö eesmärgiks on teraviljakasvatuse, kaunviljakasvatus ja õlitaimeseemnete 

kasvatuse valdkonnas tegelevate FIEde maksustatavat tulu mõjutavate komponentide 

analüüsimine. Töö eesmärgi saavutamine võimaldab määratleda taimekasvatusega 
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tegelevate FIEde ettevõtlustulude ja –kulude, täiendavate mahaarvamiste, erikonto, 

külaliste või äripartnerite vastuvõtmisel tehtud kulude ja eelmiste maksustamisperioodide 

ettevõtluse tulu ületanud kulude mõju ettevõtluse tulemile, leidmaks, kas FIEna 

tegutsemine uuritavas valdkonnas on pigem raha sissetoov või hoopis raha väljaviiv. 

Selleks, et magistritöö eesmärki täita, on seatud järgmised uurimisülesanded. 

1. Selgitada välja taimekasvatusega tegelemise põhjused ning FIEna tegutsemise 

eelised ja puudused.  

2. Selgitada välja ettevõtlusega seotud toetuste ja stipendiumite ning kauba 

müümise, vahendamise või teenuse osutamise mõju ettevõtlustulu suurusele ja 

ettevõtluse tulemile. 

3. Selgitada välja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluskulud ning nende mõju 

tema ettevõtlusega seotud kuludele ja ettevõtluse tulemile.   

4. Selgitada välja erikonto ja omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste 

võõrandamisest saadud tuludest tehtud täiendava mahaarvamise mõju 

maksustatavale tulule. 

Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Töö esimeses peatükis uuritakse füüsilisest isikust 

ettevõtja olemust ja tema raamatupidamise korraldust ning maksustatava tulu komponente, 

nagu ettevõtlustulu, ettevõtlusega seotud ja ettevõtlusega mitteseotud kulusid, ettevõtluse 

tulemit, täiendavaid mahaarvamisi, erikontot, külaliste või äripartnerite vastuvõtmisel 

tehtud kulusid ja eelmiste maksustamisperioodide ettevõtluse tulu ületanud kulusid. Töö 

teine peatükk annab ülevaate lõputöö koostamisel kasutatud metoodikast ning primaarsete 

ja sekundaarsete andmete analüüsi, uuringu käigus uurimisküsimustele saadud vastustest 

ning tulemuste põhjal tehtud järeldustest. Uurimismeetodina kasutatakse kvantitatiivset 

meetodit, mille põhjal saadetakse laiali küsitlus ja intervjueeritakse FIEsid ja FIEde 

raamatupidajaid. Analüüsimeetoditena kasutatakse andmete võrdlemist, korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi.  
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1. FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA JA TEMA 

MAKSUSTATAV TULU 
 

1.1.  Füüsilisest isikust ettevõtja ja tema raamatupidamine 

 

Isikud jagunevad füüsilisteks ja juriidilisteks isikuteks (Tsiviilseadustiku üldosa seadus 

2002). Füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime omada tsiviilõigusi ja kanda 

tsiviilkohustusi (Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 7 lg 1), kuid  piiratud teovõimega isik, 

seal hulgas ka vähemalt 15 aastane alaealine, võib kohtu loal saada laiendatud teovõime, et 

tegeleda majandustegevusega. (Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 9-11).  Alaealisest 

ettevõtja registreerimiseks piisab vanema antud nõusolekust. (Tsiviilseadustiku üldosa 

seadus 2002)  

Füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIEks) võib olla iga füüsiline isik, kes tegutseb seadusega 

lubatud tegevusalal (Äriseadustik 1995, § 3 lg 1, § 4 lg-d 1-2) ja omab ettevõtet, millel ei 

ole juriidilise isiku staatust (Tax Guide… 2016). FIE on ettevõte, mida tavaliselt omab ja 

haldab üks füüsiline isik üksi, kuigi tal on võimalik palgata ka töötajaid. (Carree et al. 

2015) Füüsilisest isikust ettevõtja termin on seega keeruline ja mitmetähenduslik, mis 

tekitab probleeme definitsiooni määratlemisel. Lihtsamalt öeldes kirjeldatakse füüsilisest 

isikust ettevõtja terminiga olukorda, kus isik töötab iseendale, selle asemel, et töötada 

palka maksva tööandja all. (Bąk-Grabowska 2014) Jill ja Robin defineerisid FIEt kui ühe 

omanikuga ettevõtet, mis aktiivselt liidab omavahel omaalgatuslikud ideaalid, iseseisva 

toimetuleku ja raske töö. Inimene muutub FIEks, kui ta asub tegelema ettevõtlusega ise 

enda jaoks. Tal ei pea olema seaduslikku õigust, et oma äri ajada, kuid mõnikord on tal 

vaja ettevõtlusega tegelemiseks taotleda erilubasid või tasuda litsensitasusid. (Jill, Robin 

2002) 

Maksu- ja Tolliamet määratleb FIEt, kui füüsilist isikut, kes tegutseb oma ettevõtte raames 

tegevusalal, mis ei ole seadusega keelatud. Lisaks on FIE veel inimene, kes (FIE ABC 

2015):  

 otsustab ise kuidas, kellele, kus ja millal oma teenust osutab; 
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 pakub teenuseid või kaupu teistele isikutele, nagu tellijatele ja ostjatele, enda nimel; 

 võib olla tööandjaks teistele füüsilistele isikutele; 

 soetab ja remondib oma kulul seadmeid, töövahendeid jms, mida kasutab oma 

ettevõtluses; 

 lähtub oma raamatupidamise korraldamisel raamatupidamise seadusest; 

 määrab oma ettevõtluses kasutatava vara ja selle kasutamise proportsiooni; 

 hangib oma kulul materjale, kaupu ja teenuseid, mida kasutab oma ettevõtluses;  

 ei saa olla ise enda tööandjaks, saata ennast lähetusse, maksta endale palka ja 

hüvitist töösõitudeks kasutatava isikliku sõiduauto kasutamise eest ega saa endale 

teha erisoodustust; 

 ei saa teha iseendaga tehinguid; 

 vastutab oma tegevuse eest kogu oma varaga; 

 esitab Maksu- ja Tolliametile oma ettevõtlusest saadud tulud ja ettevõtlusega 

seotud kulud füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni vormil E 

(edaspidi ka vorm E).  

Kui Lätis tegutseva füüsilisest isikust ettevõtja olemus on kirjeldatud samamoodi nagu 

Eestis, siis Leedus nimetatakse füüsilisest isikust ettevõtjaks isikut, kes tegeleb 

individuaalse tegevusega, mis toob residendist füüsilisele isikule tulu või muud 

majanduslikku kasu katkematu perioodi vältel. Leedus võib FIEks registreerida 

ärisertifikaadi (tulumaksu ettemaksed on kindla suurusega) või füüsilisest isikust ettevõtja 

sertifikaadi (tulumaks tasutakse maksustamisperioodi lõpuks) alusel. (Individual Activities 

2016) Poolas reguleeritakse FIEt kui inimest, kes on üheaegselt nii tööandja kui ka töötaja. 

Erinevus on aga selles, et töötaja ei ole alluv ja tööandja ei anna ette aega ega kohta, millal 

ning kus tuleb töö teostada. Eraldi sõlmitud lepingu alusel võib aeg ja koht olla kindlaks 

määratud, kuid tavaliselt organiseerib füüsilisest isikust ettevõtja oma tööd oma 

äranägemise järgi. (Forms of… 2016) Soomes liigitatakse ilma töötajateta FIEde hulka 

lisaks FIEdele ka üksikettevõtjaid, vabakutselisi ning toetuste saajaid (One-Fifth of… 

2014). Teistes riikides loetakse füüsilisest isikust ettevõtjate alla veel tööandjaid, 

tootjateühistute liikmeid ning palgata töötavad pereliikmeid (Self-Employment 2016).  

Malaisias liigitatakse füüsilisest isikust ettevõtjaid pigem ettevõtte suuruse, kui 

ettevõtlusvormi järgi. Abdullahi ja Haroni 2006. aasta uuringust selgus, et FIEd on väikese 

ja keskmise suurusega ettevõtted, kus väikese suurusega FIEsid oli vastanutest 28,8% ja 
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keskmisi 17,3%. Firma suuruse järgi on Malaisias kõige enam just väikese suurusega 

FIEsid. (Abdullah, Haron 2006)  

Füüsilisest isikust ettevõtja on äri ajamiseks kõige lihtsam ärivorm (Lesonsky 2004), mida 

ei ole võimalik asutada ega luua (Kärsna 2009: 39). Seepärast on õiglane nimetada FIEt 

ettevõtlusvormiks, mitte eraisikuks (Alver, Alver 2009: 347), kuna ta on samapalju 

ettevõtja, kui ükskõik milline osaühing või aktsiaselts (Kärsna 2008: 144).  

 

 

Joonis 1. Füüsilisest isikust ettevõtjate arv, protsendina kogu tööhõivest. (Self-

Employment 2016) 

 

Alates 2005. aastast on Eestis FIEde osakaal koguhõivest jäänud alla 9% (Joonis 1), samas 

kui Kreekas on see ligikaudu 36%. FIEde arv Eestis (Joonis 2) suurenes 2002. kuni 2004. 

aastani (suurenemine ligikaudu 3%). Kõige enam tegelevad ettevõtlusega FIEna mehed 

vanuses 15-64 aastat ning kõige vähem noored vanuses 15-24 aastat. 2016. aasta 1. 

jaanuari seisuga oli äriregistris registreeritud äriühinguid ja FIEsid kokku 200 789, kellest 

16,04% ehk 32 215 on FIEd (Äriregister ning… 2016a). Samas 1. veebruaril 2016. aastal 

oli registreeritud 199 881 ettevõtet, kellest füüsilisest isikust ettevõtjad oli 16,07% ehk 

32 123 (Äriregister ning… 2016b). 
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Joonis 2. Eesti füüsilisest isikust ettevõtjate määr, arvutatuna protsendina koguhõivest, 

aastatel 2000-2013. (Entrepreneurship and… 2015) 

 

Ettevõtlust alustades registreerib isik end füüsilisest isikust ettevõtjaks, teatades riigile, et 

on asunud tegelema ettevõtlusega, samas ei muuda äriregistris registreerimine FIEt 

juriidiliseks isikuks. (Kärsna 2006: 14). Kuni 2009. aastani võisid FIEd registreerida end 

kas Maksu- ja Tolliametis või äriregistris. Käibemaksukohustuslastest FIEd pidid end 

registreerima äriregistris. Segaduse vältimiseks otsustas Eesti Vabariigi Valitsus, et kõik 

FIEd peavad end 2009. aasta jooksul ümber registreerima äriregistrisse. (Kirsipuu 2010) 

Füüsilisest isikust ettevõtjaid võib jagada ettevõtlusega alustamise põhjuste järgi kolme 

gruppi (Kirsipuu 2010): 

 FIEd, kes on ettevõtjad, sest nad ei ole leidnud endale sobiva tasuvusega tööd; 

 FIEd, kes on ettevõtjaks sunnitud mingigi sissetuleku teenimiseks; 

 FIEd, kes tõesti tahavad olla ettevõtjad.  

Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvormi peetakse ellujäämisvõimaluseks neile, kes ei 

leia muid võimalusi omale sissetulekut teenida, või neile, kes teevad seda ettevõtlusvaimu 
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tõestusena ja tahtena olla iseenda ülemus (Self-Employment 2016). Füüsilisest isikust 

ettevõtja vormina registreerunud üksikisikute jaoks on FIEndus alternatiiviks, et valida, kas 

teha koostööd oma endise ettevõttega või jätkata töötamist töölepingu alusel (Bąk-

Grabowska 2014). FIEna tegutsevatel isikutel ei ole õigus saada puhkuseraha või 

koondamishüvitist nagu seda on võimalik saada palgatöötajatel (Stokes, Wilson 2010: 11). 

Ta ei ole kohustatud tasuma enda eest töötuskindlustusmakset (Töötuskindlustuse seadus 

2001, § 3 lg 2, p 1). 

Statistics Finlandi 2014. aastal tehtud uuringust selgus, et 40% vastanutest on ise 

ettevõtlusest huvitatud ja nad otsustasid FIEks hakata oma vabast tahtest. Üks viiendik 

FIEdest hakkasid ettevõtjaks olude sunnil, nagu palgatöö puuduse tõttu. Ülejäänud, 

ligikaudu 40% FIEdest, on ettevõtjaks hakanud juhuse tõttu, kirjeldades seda sõnadega: 

„Fallen into and seized the opportunity.“ (Tõlkes: Sattunud sellesse (FIE) ettevõtlusvormi 

ja kasutanud juhust ettevõtlusega tegelemiseks.) (One-Fifth of… 2014) Füüsilisest isikust 

ettevõtjat on nimetatud mittestandardseks ettevõtlusvormiks, jättes arvestamata tellitud töö 

ja registreerimata töötamise (Bąk-Grabowska 2014). Paljud alustavad ettevõtted valivad 

FIE ettevõtlusvormi ja tegutsevad sellega nii kaua, kuni ettevõtlus muutub kasumlikuks 

(Carree et al. 2015), kuid hiljem, äri arenedes muudetakse ettevõtlusvorm pigem 

äriühinguks (Lesonsky 2004). Statistics Finlandi 2014. aastal tehtud uuringust selgus, et 

tööga hõivatus on kõrge just FIEde hulgas. Üle poole vastanutest ütlesid, et nende töö 

pakub neile põnevust, mida kinnitab asjaolu et paljud pensionile jäävad FIEd ei lõpeta 

ettevõtlusega tegelemist, vaid tegutsevad edasi pensionil olles. (One-Fifth of… 2014) 

Füüsilisest isikust ettevõtjad või muud äriühingud võivad olla ka pereettevõtjad. 

Iseloomustavaks tunnuseks on see, et pereettevõte oleks pereliikmete jaoks peamiseks 

sissetulekuallikaks (Kirsipuu 2011). Euroopa Komisjoni tehtud uuringust selgust, et 

pereettevõtted moodustavad Euroopas 65–80% ettevõtetest, pakkudes 40–50% töökohti 

erasektorile. Eestis on väidetavalt pereettevõtteid 90%. Arumäe toob välja, et andmetes on 

metoodika viga, sest FIEd ei ole juriidilised isikud ning neid ei tohi kvalifitseerida 

pereettevõtjate hulka. (Arumäe 2015) Samas liigitab Maret Kirsipuu FIEd pigem 

pereettevõtjateks kui mittepereettevõtjateks (Kirsipuu 2013: 58-73). FIE ja pereettevõtja 

samasust märgivad ka Kirsipuu ja Silberg (Kirsipuu, Silberg 2013: 74-92). Oluline on 

eristada mõistete FIE ja pereettevõte tähendust ülemaailmselt, kuna Eesti seadusandlus ei 

ole reguleerinud pereettevõtte olemust. Pereettevõtte juhti nimetatakse pereettevõtjaks. Töö 

autori arvamusel on Eestis seega enamik FIEdest pereettevõtjad.  
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Kirsipuu 2004. aasta uuringust selgus, et väga paljud FIEd kasutavad oma ettevõtluses 

kõiki pereliikmeid: abikaasat, lapsi, vanemaid, õdesid-vendi (Kirsipuu 2004). Läbi viidud 

küsitlusest 2006. aastal selgus, et 88,8% FIEdest tegutsevad aktiivselt ja neist 75,5% 

kasutavad ettevõtluses oma pereliikmete abi (Kirsipuu 2007). Pereliikmetel ei ole 

ametlikku töölepingut, et saada kindlat sissetulekut regulaarselt, kuid nad kasutavad 

ettevõtlusest saadavat tulu samamoodi nagu FIE ise seda teeb. Palgata töötavad 

pereliikmed on eriti olulisel kohal just põllumajanduses ja jaekaubanduses. (Self-

Employment 2016)  

FIEl on alates  01. augustist 2012. aastast võimalus kanda maksukohustuslaste registrisse 

oma abikaasa, kes osaleb tema ettevõtte tegevuses olemata temaga töösuhetes, ning maksta 

abikaasa eest sotsiaalmaksu, tagades sellega oma tegevuses osalevale abikaasale 

sotsiaalkindlustuskaitse (riiklik ravi- ja pensionikindlustus). Eelduseks on registreeritud 

kehtiv abielu. Abikaasa andmete kandmisega maksukohustuslaste registrisse tekib FIE-l 

abikaasa eest sotsiaalmaksu maksmise kohustus. Abikaasa eest makstava maksusumma 

arvutab FIE ise ning selle kohast maksuteadet Maksu- ja Tolliamet ei väljastata. 

Sotsiaalmaks tuleb arvestada iga kalendrikuu kohta ning arvutamise aluseks võetakse 

sotsiaalmaksu kuumäär. Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaks tuleb deklareerida 

maksudeklaratsiooni vormil ESD, mis esitatakse Maksu- ja Tolliametile 

maksustamisperioodile (kalendrikuu) järgneva kuu 10. kuupäevaks.  (FIE abikaasa... 2016)  

FIE ei maksa ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest sotsiaalmaksu juhul, kui 

(Sotsiaalmaksuseadus 2000, § 6
1
): 

 abikaasa on FIE poolt kantud maksukohustuslaste registrisse või sellest registrist 

kustutanud maksustamisperioodi kestel; 

 abikaasa on olnud riikliku pensioni saaja kogu maksustamisperioodi vältel või 

saanud selleks maksustamisperioodi jooksul; 

 abikaasale on maksustamisperioodi või selle osa kohta väljastatud töövõimetusleht; 

 abikaasa eest sotsiaalmaksu tasuv FIE on teatanud äriregistrile oma tegevuse 

peatamisest ning algus- ja lõppkuupäeva ajutisest või hooajalisest tegevusest või on 

kustutatud äriregistrist. 

Füüsilisest isikust ettevõtja maks on sotsiaalse kindlustuse ja pensionäride või puudega 

isikute ravikindlustuse maks, peamiselt neile, kes töötavad iseenda alluvuses. See sarnaneb 

paljude palga saajate sotsiaalse kindlustuse ja pensionäride või puudega isikute 
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ravikindlustuse maksuga. (Tax Guide… 2016) Eestis on selle terminiga võrdsustatud 

sotsiaalmaks. 

Füüsilisest isikust ettevõtjaks registreerunul tekib kohustus maksta sotsiaalmaksu, 

tulumaksu ja kohustusliku kogumispensioni avansilisi makseid. Sotsiaalmaksu avansilisi 

makseid peab FIE iga kvartali eest tasuma vähemalt kolmekordselt riigieelarvega 

kehtestatud kuumääralt. Riigieelarvega kehtestatud kuumäär ei või olla väiksem kui 

Vabariigi Valitsuse kehtestatud ja eelmise eelarveaasta 1. juulil kehtinud töötasu alammäär 

(Sotsiaalmaksuseadus 2000, § 2
1
). Ettevõtlustuludelt makstava sotsiaalmaksu 

miinimumkohustus aastas on maksustamisperioodil riigieelarvega kehtestatud kuumäära 

12-kordne summa (Sotsiaalmaksuseadus 2000, § 2 lg 5). Aastal 2016 on sotsiaalmaksu 

minimaalne kohustus füüsilisest isikust ettevõtja jaoks 128,70 eurot kuus. 

Ettevõtlustuludelt makstava sotsiaalmaksu maksimaalne kohutus aastas on maksustamise 

perioodi kuude töötasu alammäära 15-kordne summa (Sotsiaalmaksuseadus 2000, § 2 lg 

4). 2016. aastal on maksimaalne sotsiaalmaksu kohustus 25 542,00 eurot. FIE maksab 

2016. aastal sotsiaalmaksu avansilisi makseid iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks 

summas 386,10 eurot  (390 x 3 x 33%). (Sotsiaalmaks 2016) Seega kokku tuleb 2016. 

aastal sotsiaalmaksu avansiliste maksetena tasuda 1544,40 eurot (386,10 x 4). Töötasu 

alammäära muutumisel muutub sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa. Samas võib FIE 

avansiliste maksete kohustus osutuda väiksemaks juhul, kui FIEle rakenduvad 

Sotsiaalmaksuseaduses ette nähtud erandid. Erandina on sotsiaalmaksu minimaalne 

kohustus väiksem kui riigieelarvega kehtestatud kuumäär ning avansilisi makse makstakse 

proportsionaalselt siis, kui (Sotsiaalmaksuseadus 2000, § 9 lg-d 5):  

 FIE, kelle tegevuse peatumisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- või 

lõppkuupäevast on teavitatud Maksu- ja Tolliametit, maksab sotsiaalmaksu 

proportsionaalselt nende kuude arvuga, millal tegeleti ettevõtlusega või vastavalt 

nende kuude arvuga, millal hakati ettevõtlusega tegelema. 

 Avansilisi makseid ei pea maksma FIE juhul kui ta on saanud kogu kvartali jooksul 

riikliku pensioni. Maksta tuleb sotsiaalmaksu vaid nende kuude eest kvartalis, 

millal ei olnud FIE veel riikliku pensioni saaja. Isik, kes on kogu kvartali jooksul 

olnud riikliku pensioni saaja, ei pea tasuma selle kvartali eest sotsiaalmaksu 

avansilisi makseid.   
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 Kui FIE on kantud maksustamisperioodi keskel äriregistrisse või sealt kustutatud, 

siis makstakse sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt nende kuude 

arvuga, millal ettevõtlusega tegeleti. 

Aasta kestel tasumisele kuuluvate sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohta Maksu- ja 

Tolliamet FIEle maksuteadet ei väljastata, kuna avansiliste maksete tasumise kohustus 

tuleneb otseselt Sotsiaalmaksu seadusest (FIE sotsiaalmaksu… 2016) .  

Tulumaksu avansilisi makseid on maksustamisperioodi kestel kohustatud tasuma FIE, kes 

sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu. Avansilised maksed tuleb tasuda alates 

tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale järgnevast kvartalist iga kvartali kolmanda kuu 15. 

kuupäevaks võrdsete summadena, mille suuruseks on 1/4 isiku poolt eelmisel 

maksustamisperioodil ettevõtlustulust arvestatud tulumaksu. Avansilisi makseid ei tule 

maksta, kui (Tulumaksuseadus 1999, § 47):  

 eelmisel perioodil ei ole FIE saanud maksustamisele kuuluvat ettevõtlustulu; 

 ühe kvartali eest ei ole vaja maksta rohkem kui 64 eurot; 

 FIE on teavitanud äriregistrile oma ettevõtluse peatumisest või registreerinud selle 

hooajaliseks või ajutiseks; 

 FIE tegutseb esimest aastat. 

FIE maksustamisperioodi ettevõtlustulust tehakse ettevõtlusega seotud mahaarvamised ja 

saadud summa jagatakse 1,33-ga enne maksumääraga (alates 2015. aastast 20%) 

korrutamist. Jagamistehet ei tehta ja tulumaks arvutatakse ettevõtlustulult, millest on tehtud 

ettevõtlusega seotud mahaarvamised juhul, kui selliselt arvutatud summa ja arvu 0,33 

korrutis on väiksem kui sotsiaalmaksu minimaalne kohustus aastas ning suurem kui 

sotsiaalmaksu maksimaalne kohustus aastas. Lisaks ei tehta jagamistehet ja tulumaks 

arvutatakse ettevõtlustulult, kui sotsiaalmaks on arvutatud proportsionaalselt nende kuude 

arvuga, millal ettevõtlusega tegeleti. (Tulumaksuseadus 1999, § 14 lg-d 5, 6 ja 8)   

Kohustusliku kogumispensioni makset peab maksma residendist füüsiline isik, kes tasub 

enda eest sotsiaalmaksu ning tal on kohustusliku kogumispensioniga liitumise kohustus 

(Kogumispensionide seadus 2004, § 6). Seega, kui FIE on liitunud kohustusliku 

kogumispensioniga, tuleb tal enda eest tasuda kogumispensioni makset. Tasumisele 

kuuluva sotsiaal- ja tulumaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse arvutab Maksu- 

ja Tolliamet välja esitatud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja maksukohustuslaste registri 

andmete alusel tasumisele kuuluva summa ning väljastab selle kohase maksuteate FIEle 
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hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 1. septembriks. FIE peab makse tasuma 1. 

oktoobriks. (Jürimäe 2014) Kalendriaasta jooksul tasutud sotsiaal- ja tulumaksu avansiliste 

maksete summa võrra vähendatakse ettevõtluse tulult arvestatud tasumisele kuuluvat 

maksusummat. 

FIE korraldab oma raamatupidamist vastavalt Raamatupidamise seadusele (Äriseadustik 

1995, § 77), mille kohaselt füüsilisest isikust ettevõtjad on raamatupidamiskohustuslased. 

(Raamatupidamise seadus 2002, § 2 lg 2). Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse valik 

võib olla strateegia osa, et saada, säilitada või parendada ettevõtte legitiimsust ehk 

õigusjärgsust (Lindblomiga 1994, Suchman 1995 ref Anessi-Pessina, Nasi, Steccolini 

2008, O’Donovan 2002). Mõned tegurid, mis mõjutavad raamatupidamisarvestuse valikut 

on suurus, nähtavus, poliitilised ja sotsiaalsed tegurid, organisatsiooni tulemuslikkus ja 

ettevõtte sisesed protsessid (Edwards 1998 ref Anessi-Pessina, Nasi, Steccolini 2008, 

Adams 2002).  

Raamatupidamise seadusest tulenevad põhinõuded raamatupidamise nõuetekohaseks 

korraldamiseks on (Raamatupidamise seadus 2002, § 4):   

 raamatupidamise korraldamine, tagades aktuaalse, olulise, objektiivse ja 

võrreldava informatsiooni saamise raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, 

finantstulemusest ja rahavoogudest; 

 kõikide oma majandustehingute dokumenteerimine; 

 algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõikide oma 

majandustehingute kirjendamine raamatupidamisregistrites; 

 majandusaasta aruande ning muude finantsaruannete koostamine ja esitamine; 

 raamatupidamise dokumentide säilitamine.  

FIEst raamatupidamiskohustuslane on kohustatud oma raamatupidamist korraldama nii, et 

tema finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest oleks võimalik saada 

aktuaalset, olulist, objektiivset ja võrreldavat informatsiooni. Ta peab kõik oma 

majandustehingud dokumenteerima, kirjendama need raamatupidamisregistrites alg- või 

koonddokumentide alusel ning säilitama raamatupidamise dokumente. 

Raamatupidamiskohustuslasel tuleb säilitada algdokumente, registreid, aruandeid, 

lepinguid ja muid äritegevuse dokumente pärast majandusaasta lõppu vähemalt seitse 

aastat (Maksukorralduse seadus 2002, § 58). Kui dokumendid on säilitatud elektroonselt, 

peab olema neid võimalik taasesitada kirjalikult (FIE ABC 2015). Majandusaasta aruande 
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ning muude finantsaruannete koostamise ja esitamise kohustust peab tekkepõhise arvestuse 

kasutaja täitma osaliselt, koostades ainult finantsaruanded. Kassapõhise arvestuse kasutaja 

ei pea seda kohustust täitma. 

Põllumajandustootjad on raamatupidamisaruannete koostamisel tagasihoidlikud. Tingituna 

nende suurusest ja ettevõtlusvormist, ei ole paljudel Euroopa põllumajandustootjatel 

kohustust esitada majandusaasta aruannet. Põllumajandustootjad koostavad tavaliselt 

finantsaruandeid ainult laenude ja toetuste saamiseks. (Athanasios, Stregios, Laskaridou 

2010) Teiselt poolt, usutakse, et hea raamatupidamine võib parendada 

põllumajandusettevõtete juhtimist ja viia neid parema tulemusteni (Luening 1989, Allen 

1994 ref Athanasios, Stregios, Laskaridou 2010) ning rahastamisallikate (v.a toetuste) 

saamine on lihtsam. Lisaks annab raamatupidamine olulise panuse ettevõtluse 

prognoosimisel ja põllumajandusettevõttes tehtud juhtimis- ja finantseerimisvigade 

selgitamiseks (Argiles and Slof 2011 ref Athanasios, Stregios, Laskaridou 2010).  

Raamatupidamise seaduse kohaselt võib FIE kasutamiseks valida kassa- või tekkepõhise 

arvestuse (Raamatupidamise seadus 2002, § 43 lg 1). Juhul, kui on tegemist mikro- või 

väga väikese ettevõttega, siis oleks sobivam kasutada kassapõhist arvestust. Sellisel juhul 

on päevaraamat ning erinevad raamatupidamise registrid (tulude arvestuse register, kulude 

arvestuse register) koostatud kassapõhiselt. (Abdulraheem et al. 2012) Kassapõhine 

arvestus on lihtsam, samas vähem informatiivne kui tekkepõhine arvestus. Kassapõhist 

arvestust kasutavad enamik eraisikud ja mitmed füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ei pea 

oma vara inventeerima, leides, et kassapõhist arvestust kasutades on lihtne 

raamatupidamist korraldada (Tax Guide… 2016). Kassapõhise arvestuse korral 

kajastatakse majandustehingud vastavalt sellele, millal toimub majandustehinguga seotud 

raha laekumine või väljamaksmine (Raamatupidamise seadus 2002, § 5 lg 1). 

Raamatupidamise seaduse alusel peavad kassapõhist arvestust kasutavad FIEd lähtuma 

sama seaduse eesmärgist (§ 1), raamatupidamise kohustuslase määratlusest (§ 2), 

raamatupidamise seaduses kasutatavatest mõistetest (§ 3), raamatupidamise korraldamise 

põhinõuetest (§ 4 lg-d 1-3 ja 5), tekke- ja kassapõhise arvestuse määratlusest (§ 5), 

majandustehingute dokumenteerimisest ja kirjendamisest (§ 6 lg-d 1-2 ja 4-5), 

algdokumentide määratlemisest ja nendes sisalduvatest andmetest (§ 7), 

raamatupidamisregistrite määratlusest (§ 9), dokumentide ja registrite parandustest (§ 10) 

ja raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustusest (§ 12) ja Eesti heast 

raamatupidamistavast (Raamatupidamise seadus 2002, § 43, lg 2). Kassapõhises arvestuses 
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kajastatakse ettevõtlusega seotud majandustehingud päevaraamatus vastavalt 

raamatupidamise algdokumentidele. Majandustehingud kajastatakse aasta algusest alates 

kronoloogilises järjekorras, vastavalt raha laekumistele või väljamaksetele kassast ja 

pangakontolt. (FIE ABC 2015) Kassapõhist arvestust kasutava  FIE aruandeks on Maksu- 

ja Tolliametile esitatav residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni 

vorm E, kus kajastuvad tema majandusaasta ettevõtluse tulud ja kulud. 

Kassapõhises arvestuses on kogutuluks kõik raha laekumised, mis toimusid maksustatava 

tulu perioodil. Saades tuluna vara või teenust, peab selle esitama tuluna nende õiglases 

turuväärtuses. (Tax Guide… 2016) Kassapõhises tähenduses arvestatakse tulu võrdväärselt 

laekunud summaga (Abdulraheem et al. 2012). Seega loetakse kassapõhises arvestuses 

tuluks sissetulekut, mis on laekunud ettevõtte kassasse või arvelduskontole.  

Kassapõhises arvestuses on kogukuluks kõik aruandeperioodil raha väljaminekud (Tax 

Guide… 2016). Kassapõhises tähenduses arvestatakse kulu võrdväärselt selle summaga, 

kui palju raha maksti (Abdulraheem et al. 2012). Seega loetakse kassapõhises arvestuses 

kuluks väljaminekud, kus ettevõtja on maksnud raha ettevõtte kassast või arvelduskontolt. 

Kassapõhise arvestuse ettevõtluskuludel esineb nagu ka ettevõtlustuludel hälbeid. Peamine 

nendest on tasaarveldus, kus  kahe osapoole vahel toimub mitu tehingut, kuid raha 

liikumist otseselt ei toimu. 

FIEd võivad kasutamiseks valida ka tekkepõhise arvestuse. Tekkepõhises arvestuses 

kajastatakse majandustehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, kas 

tehinguga seotud raha on laekunud või väljamakse tehtud. Aruandeperioodi tulud ja kulud 

määratakse aruande koostamisel tehtud reguleerimis- ja lõpetamiskannete alusel. 

(Raamatupidamise seadus 2002, § 5 lg 2) Tekkepõhine arvestus on põhjalik ja meenutab 

juriidiliste isikute raamatupidamist. Tekkepõhise arvestuse kasutajad peavad lähtuma 

Raamatupidamise seadusest (Raamatupidamise seadus 2002, § 43, lg 3), heast 

raamatupidamistavast ja Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelistest 

finantsaruandluse standarditest (Raamatupidamise seadus 2002, § 17). Tekkepõhises 

arvestuses kajastatakse ettevõtlusega seotud majandustehingud raamatupidamisregistrites 

vastavalt raamatupidamise algdokumentidele, vastavalt toimumise ajale, olenemata kas 

raha on laekunud või arve tasutud (FIE ABC 2015). Tekkepõhise arvestuse kasutaja 

kajastab raamatupidamistehingud kontodel kasutades kahekordse kirjendamise 

põhimõtteid. Lisaks on raamatupidamiskohustuslasel kohustus koostada raamatupidamise 



 

21 

 

sise-eeskiri ja raamatupidamise kontoplaan ning kasutada finantsandmete kogumiseks 

raamatupidamisregistreid. 

Tekkepõhist arvestust kasutav FIE peab lisaks Maksu- ja Tolliametile esitatavale 

residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonile vorm E koostama 

majandusaasta aruande ja muud finantsaruanded (Raamatupidamise seadus 2002, § 4, lg 

4). Tekkepõhises arvestuses on tulu majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara 

lisandumisel või suurenemisel või kohustiste vähenemisel. Selle tulemusena omakapital 

suureneb, kuid see suurenemine ei toimu omanike sissemaksete tõttu omakapitali. 

(Raamatupidamise seadus 2002, § 3) Seega loetakse tekkepõhises arvestuses tuluks kõiki 

neid tulusid, mis on aruandeaastal tekkinud, olenemata sellest kas raha on laekunud või ei 

ole. Tekkepõhiselt kajastatakse teenitud tulud siis kui tooted on tarnitud või kui teenus on 

pakutud, mitte siis kui raha on laekunud (Abdulraheem et al. 2012). 

Tekkepõhises arvestuses on aruandeperioodi kuluks vara vähenemine, ammendumise, 

amortisatsiooni või kohustiste tekkimisest toimunud majandusliku kasu vähenemist. Kulu  

tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud juhul kui omakapitali arvelt on tehtud 

omanikele väljamaksed. (Raamatupidamise seadus 2002, § 3) Kuluks on seega väljaminek, 

mis toimub teatud perioodil ning mille tagajärjel kohustused suurenevad või vara väheneb 

(Otsus-Carpenter 2014: 17).  

Kulud kajastatakse perioodil, millal sellega seotud kaup või teenus saadi (Abdulraheem et 

al. 2012). Seega deklareeritakse tekkepõhise arvestuse korral vastaval aruandeaastal 

tekkinud kulud, olenemata sellest, kas kulu eest on raha makstud või ei ole. Üldiselt 

loetakse kulud tekkepõhises arvestuses ettevõtlusega seotud kuludeks siis, kui on mõlemad 

järgnevad sündmused toimuvad (Tax Guide… 2016):  

 kõikide sündmuste test on täidetud. Katse on olnud täidetud siis, kui: 

o kõik sündmused on toimunud ja tekkinud kohustus on määratud; 

o tekkinud kohustust on võimalik määrata mõistliku aja jooksul. 

 tekkinud on majanduslik suutlikus. 

Ühemehe-ettevõtete raamatupidamise tase on põhjustanud palju probleeme FIE efektiivsel 

toimimisel ja aruandekohustuste täitmisel. Üks põhilisemaid kaebusi ettevõtluse ja 

ettevõtte kohta on seotud ettevõtte mahu ning erinevate järgitavate regulatiivsete ja 

administratiivsete kohustuste keerukal esinemisel. Võrreldes suurettevõtetega kannatab 
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ühemehe-ettevõte regulaarsete kohustuste ebaproportsionaalsuse all, kuna väikeettevõtetel 

ei ole sageli piisavalt raha ja inimressursse kõigi regulatsioonide järgimiseks ning 

täitmiseks. (Abdulraheem et al. 2012)  

Abdulraheem et al. 2012. aasta uuringust selgus, et väikeettevõtted ei säilita kõiki 

vajaminevaid raamatupidamisdokumente, mis võivad olla abiks ettevõtlusega seotud  

otsuste tegemisel ja kasvu tendentsi saavutamisel. Lisaks leiti, et 

raamatupidamisdokumentide korrektne vormistamine ja säilitamine parandaks  

raamatupidamisandmete täpsust ja usaldusväärsust, mis omakorda lihtsustab juurdepääsu 

ühemehe-ettevõtete kasvu positiivselt mõjutavale rahastamisele. Võib järeldada, et 

väikeettevõtete kasv ja tõhus toimimine sõltub suuresti nõuetekohase arvestuse ja kapitali 

olemasolust (Nigeerias läbiviidud uuringu alusel). (Ibid) 

Nii nagu igal ettevõtlusvormil, on ka FIEl omad eelised ja puudused. FIEna tegutsemise  

eelistena on välja toodud: 

 omanikud saavad ettevõtjaks registreerida lihtsalt, koheselt ja odavalt; 

 raamatupidamises vähe formaalsusi; 

 ei pea enda eest maksma töötuskindlustusmakset (töötajate eest peab 

töötuskindlustusmakset maksma); 

 võivad kasutada nii isiklikku kui ka ettevõtte vara. (Lesonsky 2004, Carree et al. 

2015) 

FIE puudustena on esitatud: 

 piiramatu isiklik vastutus ettevõtte võlgade, kahjumite ja kohustuste ees;  

 puudub võimalus  oma osaluse müümisega kapitali suurendamiseks; 

 peale omaniku surma või töövõimetust, ei jää enamikel juhtudel FIE 

ettevõtlusvormina edasi eksisteerima (ettevõttel puudub väärtus). (Lesonsky 2004, 

Carree et al. 2015) 

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate assotsiatsiooni president Kersti Kracht leiab, et 

FIEde maksed sotsiaalkindlustusse on võrreldes teiste äriühenduste omadega ebavõrdsed 

(Krjutškova 2015), olles FIE üks suurimaid maksukohustusi. Soomes Statistics Finlandi 

2014. aastal läbi viidud uuringu vastanutest umbes pooled FIEd tunnistasid, et neil on 

raske aru saada, missuguseid sotsiaalkindlustushüvitisi on neil võimalik saada, selle eest, et 

nad maksavad sotsiaalmaksu (One-Fifth of… 2014). Eestis kantakse sotsiaalmaksust 20/33 
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riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ja 13/33 ravikindlustuse vahenditesse (Külm 

2012). 

Füüsilisest isikust ettevõtja on füüsiline isik, kes on oma tegevuse registreerinud 

äriregistris. FIE ettevõtlusvormi eelistatakse tema lihtsuse ja väheste formaalsuste pärast. 

Puuduseks on FIE piiramatu isiklik vastutus kõigi ettevõtte võlgade, kahjumite ja 

kohustuste ees ning ettevõtte väärtuse puudumine. Raamatupidamise korraldamisel on 

võimalus valida kassa- ja tekkepõhise arvestuse vahel. Kassapõhine arvestus on FIE jaoks 

lihtsam, väljendades tema tulusid siis, kui raha laekub ja kulusid siis, kui toimub raha 

väljamaksmine. Tekkepõhise arvestuse korral arvestatakse tulusid ja kulusid siis, kui need 

reaalselt tekivad, olenemata sellest, kas raha on juba laekunud või välja makstud. Lisaks 

peavad mõlemad jälgima, et nende raamatupidamine oleks Raamatupidamise seadusele 

vastav ning neile kehtivad seaduse sätted oleks täidetud. 

 

 

1.2.  FIE maksustatava tulu komponendid ja makstavad maksud 

 

FIE peab Maksu- ja Tolliametile esitama iga aasta 31. märtsiks lisaks residendist füüsilise 

isiku tulu deklaratsioonile vormile A ka residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu 

deklaratsiooni vorm E, kus kajastuvad tema kalendriaasta tulud ja kulud.  

Ameerika Ühendriikides esitavad füüsilisest isikust ettevõtjad ettevõtluse tulude ja kulude 

deklaratsiooni vorm C (Lesonsky 2004), mille võib võrdsustada Eestis esitatava 

ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooniga (vorm E). Vormil E kajastuvad ettevõtlusest 

saadud maksustatavat tulu mõjutavad komponendid (ettevõtlustulu, ettevõtlusega seotud 

kulud, ettevõtluse tulem, külaliste või äripartnerite vastuvõtul tehtud kulud, täiendav 

mahaarvamine, erikonto kasv ja kahanemine ning eelmiste maksustamisperioodide 

ettevõtlustulu ületanud kulud) (Joonis 3). 
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Joonis 3. Maksustatava tulu komponendid (Residendist füüsilise isiku… 2014). 

 

Maksustamise seisukohalt on oluline tulude ja kulude arvestust pidada viisil, et oleks 

selgelt fikseeritud maksustatava tulu kindlaksmääramiseks vajalikud andmed 

(Tulumaksuseadus 1999, § 36 lg 2). Tulumaksuga maksustamisel võetakse füüsilise isiku 

poolt saadud tulu (sealhulgas ettevõtlustulu) arvesse sellel maksustamisperioodil, millal 

tulu laekus. Maksustatavast tulust tehtavad mahaarvamised (sealhulgas ettevõtluse kulud) 

võetakse arvesse sellel maksustamisperioodil, millal need tasuti. (Tulumaksuseadus 1999, 

§ 36 lg 1). Maksustamisel kehtivad ühesugused arvestuspõhimõtted nii kassa- kui  

tekkepõhist arvestust kasutavate füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes. (Tulumaksuseadus 

1999, § 36 lg 3). Seega, peavad ka tekkepõhist arvestust kasutavad FIEd ettevõtlusest 

saadud tulud ja kulud vormil E kajastama tekkepõhise arvestuse asemel hoopis 

kassapõhiselt (FIE ABC 2015). Lisaks sellele peavad käibemaksukohustuslastest FIEd 

arvestama, et kõik tulud ja kulud kantakse vormile E koos käibemaksuga. 

Tuludeklaratsiooni vormile E kantakse summad peale lõplikku raamatupidamisregistrite 

korrastamist, tuludeklaratsioonil deklareeritud summad peavad olema vastavuses 

raamatupidamises kajastatutega (Ettevõtlustulu 2016) FIEle kuuluvalt kinnistult 

metsamaterjali ja omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste müügi tulude ja kulude 

kohta peetakse vormi E tarvis eraldi arvestust (FIE ABC 2015). 
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Tuludeklaratsiooni vormil E esitatakse tulud jaotatuna kolmeks (Residendist füüsilise 

isiku… 2014): 

 ettevõtlus (Joonis 4); 

 põllumajandussaaduste võõrandamine, mille alla kuuluvad tulu kauba müümisest 

või vahendamisest ning teenuse osutamisest, toetused ja stipendiumid, mis on 

saadud seoses ettevõtlusega ning Maksu- ja Tolliameti tagastatud maksud; 

 metsamaterjali võõrandamine, mille alla kuuluvad tulu kauba müümisest või 

vahendamisest ning teenuse osutamisest, toetused ja stipendiumid, mis on saadud 

seoses ettevõtlusega ning Maksu- ja Tolliameti tagastatud maksud. 

Põllumajandustootjate tulud toetustest on peamiselt seotud Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti poolt korraldatud toetuste saamisest. Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet (PRIA), kelle eesmärgiks on korraldada riiklike toetuste ja Euroopa 

Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmist (PRIA toetused… 2011). PRIA 

korraldab toetuste andmist vastavalt kindlatele kriteeriumitele vastavale taotlejale 

taimekasvatuse valdkonnas eesmärgiga, et hüvitada tehtud ja täiendavaid kulutusi, 

parandada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust, säilitada poollooduslikke kooslusi, 

väärtuslikke maastikuelemente, avatud maastikke, maakasutust. Eesti maaelu arengukavas 

(MAK) 2007-2013 ja Eesti maaelu arengukavas (MAK) 2014-2020 kajastuvad meetmed, 

mida on võimalik maaelu edendamiseks teha. (Toetused. Taimekasvatus 2015) Mõttus ja 

Lukason leidsid, et ettevõtlustoetusi kasutakse peamiselt põhivara soetamiseks, harvematel 

juhtudel ka kulude katteks (Mõttus, Lukason 2013: 102-116). Lisas 1 kajastub PRIA 

korraldavate 2015. aasta kõikide taimekasvatuse toetuste hulgast ainult 42,5%. Töö autor 

uuris erinevaid toetusi ja tõi informatiivselt välja need, mis sobivad taotlemiseks 

taimekasvatusega  tegelevatele FIEdele.  

FIE võib oma ettevõtlustulust maha arvata kõik maksustamisperioodi jooksul tehtud 

dokumentaalselt tõestatud ettevõtlusega seotud kulud. Kulu on ettevõtlusega seotud, kui 

see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise või ettevõtluse säilitamise ja 

arendamise eesmärgil ning seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud, on tegemist 

ettevõtlusega seotud kuluga. Osaliselt ettevõtlusega seotud kulud võib FIE ettevõtlustulust 

maha arvata vaid ettevõtlusega seotud ulatuses. (Tulumaksuseadus 1999, § 32 lg 1-3) 

Ettevõtlustulu, mis on saadud omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste ja/või FIEle 

kuuluvalt kinnistult metsamaterjalide võõrandamisest tuleb eraldi kajastada tulust, mis on 
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saadud kauba müügist või vahendamisest ja osutatud teenustelt (Residendist füüsilise 

isiku… 2014). Põllumajandussaaduste võõrandamise tuluks on omatoodetud töötlemata 

põllumajandussaaduste müügist saadud tulu. Töötlemine ei ole põllusaaduste puhastamine, 

sorteerimine, kuivatamine, jahutamine, tükeldamine ja pakendamine. (Tulumaksuseadus 

1999, § 32 lg-d 4-5) 

 

 

Joonis 4. FIE ettevõtlustulud (Residendist füüsilise isiku… 2014). 

 

Joonisel 4 on toodud FIE ettevõtlustulude jagunemine ettevõtlusest saadud tulu 

deklaratsioonil (vormil E). Põllumajandussaaduste võõrandamisega tegeleva FIE jaoks on 

olulisel kohal tulud, mis on saadud kauba müümisest, vahendamisest ja teenuse 

osutamisest ning ettevõtlusega seotud toetustelt ja stipendiumitelt. Kuni 2012. aastani 

kajastati vormil E tulud, mis saadi kauba müümisest ja vahendamisest, kutsetegevusest või 

teenuse osutamisest ning loomingulisest või teaduslikust tegevusest eraldi ridadena. Alates 

2013. aastast kannab vormi E tululiik „tulu kauba müümisest või vahendamisest“ nimetust 

„tulu kauba müümisest või vahendamisest ja teenuse osutamisest“. Lisaks lisati vormile E 

juurde rida „Maksu- ja Tolliameti tagastatud maksud“ ning eemaldati rida „tulu 
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loomingulisest või teaduslikust tegevusest“. (Residendist füüsilise isiku… 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014) 

Registreeritud FIE võib ettevõtlustulust maha arvata kõik maksustamisperioodil tehtud 

kulud, mille ettevõtlusega seotust (Joonis 5)  on võimalik tõestada raamatupidamisliku 

algdokumendi alusel (FIE ABC 2015). Ettevõtluskulu maha arvamine toimub kindla 

perioodi maksustamisele kuuluvast ettevõtlustulust, kui kulu seos ettevõtlusega on 

põhjendatud (Tulumaksuseadus 1999, § 32 lg-d 1-2).  

FIE võib kasutada oma talle kuuluvat vara üheaegselt nii ettevõtluse  kui isiklikuks tarbeks, 

kuid võib sel juhul tekkinud kogukulud maha arvama osaliselt (Kärsna 2003: 24), vastavalt 

ettevõtluses kasutamise osatähtsusele. Erandina on õigus ka registreerimata FIEl maha 

arvata kulusid, mis on seotud ettevõtjaks registreerimise või ettevõtlusega alustamiseks 

(FIE ABC 2015). Ettevõtluse lõpetades, tuleb FIEl lõpetamisega seotud kulud maha arvata 

enne lõpetamiskande avalduse esitamist (Pajula 2012). Tulumaksuseaduse § 33 seab 

piirangud külaliste ja koostööpartnerite vastuvõtmise ning erisoodustuse andmisel tehtud 

kulutuste maha arvamisele (Tulumaksuseadus 1999, § 33).  

Joonisel 5 on esitatud FIE erinevate ettevõtluskulude jagunemine ettevõtlusest saadud tulu 

deklaratsioonil (vormi E). Kulude kajastamisel erinevate tululiikide lõikes ei ole erinevusi. 

Alates 2010. aastast lisati tuludeklaratsiooni vormile E eraldi rida põhivara parendamise ja 

täiendamise kulude kajastamiseks. Alates 2013. aastast kannab vormi E kululiik „töötajate 

palk ja muu tasu“ nimetust „töötajate tasu, sh palk, lisatasu ja muu tasu“ ning abikaasa eest 

makstud sotsiaalmaksu kajastamiseks vormil E muudeti kululiik „töötajatele tehtud 

väljamaksetelt tasutud sotsiaalmaks“ nimetust „töötajatele tehtud väljamaksetelt ja 

abikaasa eest makstud sotsiaalmaks“. (Residendist füüsilise isiku… 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014) 
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Joonis 5. FIE ettevõtlusega seotud kulud (Residendist füüsilise isiku… 2014).  

 

Kulude jaotamise peamiseks kriteeriumiks on ettevõtlusega seostamise tõendamine. 

Ettevõtluskulud on seega seotud FIE põhi- ja käibevara, töötajate, täiend- ja ümberõppe, 

erinevate riiklike ja kohalike maksude, abikaasa eest tasutud sotsiaalmaksu ja litsentside, 

kauplemislubade või tegevuslubade eest makstud tasudega. Tegelikkuses määrab ettevõtja 

ise, millised kulud kantakse ettevõtlusesse (Kärsna 2003: 24).  

Tulumaksuseaduse § 34 kohaselt ei ole lubatud E vormis ettevõtlustulust maha arvata 

järgnevaid kulusid (Tulumaksuseadus 1999):  

 tulumaks, välja arvatud erisoodustuselt  tasutud tulumaks (Tulumaksuseadus § 48); 
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 tasutud kõrgendatud määra järgi keskkonnatasu ja seadusega sätestatud nõuete 

rikkumist või saastamist looduskeskkonnale ning tasu kahju hüvitamise eest 

kolmandatele isikutele; 

 kulusid, mis on tehtud tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvelt; 

 kingituste või annetuste maksumus; 

 kahju (Tulumaksuseadus § 37), mis tekkis vara turuhinnast madalama või kõrgema 

hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule (Tulumaksuseadus § 8), 

välja arvatud juhul, kui selliselt kahjult on erisoodustuselt makstud tulumaks 

vastavalt Tulumaksuseaduse §-le 48; 

 pistis ja altkäemaks; 

 tasutud sotsiaalkindlustus maksed ja maksud Eestis või välisriigis, eesmärgiga 

tagada isikule emadus-, töötus-, ravi-, pensioni-, kutsehaigus- või 

tööõnnetuskindlustus.  

Põllumajandusliku tootmise ja endale kuluvalt kinnistult metsamaterjalidega tegeleval FIEl 

on õigus E vormis täiendavalt ettevõtlustulust maha arvata kuni 2877 eurot. 

Põllumajandusliku võõrandamisega seotud täiendav mahaarvamine on lubatud, kui isik 

saab tulu omatoodetud, kuid töötlemata põllumajanduslike saaduste realiseerimisest. 

Metsamaterjalide võõrandamisega seotud täiendav mahaarvamine on lubatud isikul, kes 

saab talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjalide võõrandamisest tulu. 

(Tulumaksuseaduse § 32 lg 4) Kui tuludeklaratsiooni vormil E näidatud ettevõtluse tulem 

on väiksem kui 2877 eurot, võib tuludest maha arvata ainult tulemi suuruse summa 

(Residendist füüsilise isiku… 2014). Töö autori arvamusel toetab Eesti riik 

põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud täiendava mahaarvamise lubamisega 

põllumajandusettevõtja panust sorteeritud, puhastatud, kuivatatud, jahutatud, tükeldatud 

või pakendatud põllumajanduslike saaduste realiseerimisel. FIEle kuuluvalt kinnisasjalt 

saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu pealt tehtav mahaarvamine soodustab 

legaalse metsaraiega tegelemist. 

Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on registreeritud äriregistris, võib avada lepinguriigis 

registreeritud krediidiasutuse filiaalis ühe erikonto (Tulumaksuseadus 1999, §36 lg 7), 

mille avamisest Maksu- ja Tolliametit eraldi teavitama ei pea (FIE ABC 2015), vaid see 

kajastub residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vormi (E-vormi) tabelis nr. 2 
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„erikontol oleva summa muutumine maksustamisperioodil“ (Residendist füüsilise isiku… 

2014). 

Erikonto on koht, kuhu FIE saab kanda ainult ettevõtlusest saadud tulud, toetused ja 

hüvitised (FIE ABC 2015) ning mida võib tinglikult nimetada ka jaotamata kasumi konto 

surrogaadiks (Alver, Alver 2009: 350). Erikonto suurenemine arvestatakse maha perioodi 

ettevõtlustulust, kui kontole on tehtud kanne 10 tööpäeva jooksul ettevõtlustulu, toetuste 

või hüvitiste laekumisest. Maha ei arvata maksustamisperioodi tulude ja kulude vahelist 

tulemit ületavat osa, mis on tekkinud summa kasvust erikontol. Erikonto vähenemine 

suurendab seega ettevõtlusega seotud tulu. Erikonto kahanemist ei liideta ettevõtlustulule 

ning ettevõtlustulust ei arvata maha tulemit ületav osa juhul, kui maksustamisperioodil 

toimunud erikonto summa kasv ületab FIE sama perioodi ettevõtlustulu ning seoses 

ettevõtlusega saadud toetuste ja hüvitiste summat, millest on maha arvatud ettevõtluse 

kulud. Erandjuhul ei lisata erikonto summa kahanemist ettevõtlustulule, kui FIE 

ettevõtlusega seotud arvelduskonto antakse edasi teisele isikule ettevõtluse jätkamise või 

pärandamise teel. (Tulumaksuseadus 1999, § 37 lg 7 ja 7
1
) Erikonto eeliseks on see, et 

kogunenud summat võib kasutada suuremate investeeringute tegemiseks, ilma et enne 

kulutuste tegemist tulu laekumist maksustatakse. Raha hoidmise eest erikontol saab FIE 

intresse, mida loetakse aga ettevõtlustuluks ja maksustatakse vastavalt sellele ka 

tulumaksuga maksustamisperioodil. (FIE ABC 2015) Töö autori arvamusel võib FIE 

kasutada erikontot kui eelist oma tulude jaotamiseks vastavalt tekkivatele kuludele. 

Füüsilisest isikust ettevõtjal on lubatud kulude osa, mis  ületab ettevõtlustulud, kanda edasi 

kuni järgnevale seitsmele maksustamisperioodidele. Mitmel ettevõtlusaastal tekkinud tulu 

ületava kulude osa võetakse arvele tekkimise järgi aastate kaupa ning arvestatakse maha 

osaliselt, kandes jäägi jällegi järgmisesse aastasse. (Tulumaksuseadus 1999, § 35) Seega ei 

ole FIEl lubatud maha arvata edasikantud kulud, mille vanus on üle seitsme aasta (FIE 

ABC 2015).   

Carroll et al. 2000. aasta uuringus selgus, et kui füüsilisest isikust ettevõtja maksud 

tõusevad, siis tema ettevõtte kasv langeb. Langetades makse 17% võrra, tõuseb ettevõtte 

tulu 28% võrra, 0,84 elastsuse korral. Analüüsi alguses eeldati, et tõstes makse 10% võrra, 

väheneb ettevõtte kogutulu  8,4%, 0,84 elastsuse korral. (Carroll et al. 2000) 

Füüsilisest isikust ettevõtjate maksude mittejärgimine on tõsine, kallis ja levinud probleem, 

mis on sama vana kui maksud ise (Jackson, Jones, 1985, Worsham, 1996, Kasipillai, 1998 



 

31 

 

ref Hai, See 2011). Hai ja See 2011. aasta uuringu tulemused näitasid, et suhtumise 

(tulevikus oodatavad tulumaksu kulud ja õiglane maksusüsteem), subjektiivsete normide 

(kinnitamata maksude ettevalmistajad ja kinnitamata konto ettevalmistaja) ja 

demograafiliste näitajate, nagu vanus ja sugu, komponentide mõju oli FIEde maksude 

eiramise kavatsuse järgi positiivne (Hai, See 2011). 

Maksustatava tulu komponentideks on ettevõtlustulu, ettevõtlusega seotud kulud, 

ettevõtluse tulem, külaliste või äripartnerite vastuvõtul tehtud kulud, täiendav 

mahaarvamine, erikonto kasv ja kahanemine ning eelmiste maksustamisperioodide 

ettevõtlustulu ületanud kulud. Tulud ja kulud on kas seotud või ei ole seotud ettevõtlusega. 

Tulude ja kulude vahena saadakse ettevõtluse tulem, millest FIE võib kasutada õigust teha 

mahaarvamisi. Kõige olulisem mahaarvamine, mida saavad ainult FIEd kasutada, on maha 

arvata kuni 2877 eurot omatoodetud töötlemata põllumajanduslike saaduste ja FIEle 

kuuluvalt kinnistut metsamaterjalide realiseerimisest saadud tulust. Kui mahaarvamised 

ettevõtluse tulemist on tehtud ja saadud maksustatav tulu, siis arvestatakse selle pealt 

tasumisele kuuluv sotsiaal-  ja tulumaks ning kogumispensioniga liitunutel ka 

kogumispensioni makse. 
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2. TERAVILJA-, KAUNVILJA- JA ÕLITAIMESEEMNETE 

KASVATUSEGA TEGELEVA FIE MAKSUSTATAV TULU  

 

2.1.  Uurimistöö metoodika 

 

Valimi andmed uurimistöö koostamiseks saadi äriregistrist. Valimi moodustavad Eestis 

taimekasvatusega tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad. Päringu abil leiti FIEd, kellede 

tegevusala kuulub EMTAK 2008 andmetel alajaotusse A (põllumajandus, metsamajandus 

ja kalapüük) alajaoga 0111 (teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus). 

Alajaosse kuuluvad avamaal kasvatatavad tera- ja kaunviljad ning õlitaimeseemned, mida 

enamasti kasvatakse ka kombineeritult. Järgnevad näited annavad ülevaate alajaotusse 

0111 kuuluvatest põllukultuuridest: 

 teraviljakasvatus (nt nisu, oder, rukis, kaer, hirss, mais, sorgo jm mujal liigitamata 

teraviljad); 

 kaunviljakasvatus (nt aed- ja põlduba, aed-, kiker-, salat- ja tuvihernes, lääts, lupiin 

jm kaunviljad); 

 õlitaimeseemnete kasvatus (nt soja- ja riitsinusuba, lina-, sinepi-, rapsi-, seesami- ja 

päevalille-seemned, puuvillapõõsa, värvisafloori ja õliramtilla seemned, maapähkel 

jm õlitaimeseemned). (EMTAK 2008 selgitavad märkused 2008)  

Andmete kasutamisel keskenduti äriregistri andmetel päringu esitamise ajal tegutsenud  

FIEdele ning valim fikseeriti päringu tegemise kuupäeva seisuga. Valimi moodustavad  

enne 2014. aastat tegevust alustanud FIEd, seega on valimisse kaasatud kõik vähemalt kaks 

aastat tera- ja kaunvilja ning õlitaimeseemnete kasvatusega tegelenud FIEd. Niisugustel 

põhimõtetel valimi moodustamisel on kõikidel kaasatutel ühesugune võimalus valimisse 

sattuda. Seisuga 16.02.2016 kuulus valimisse 1 125 teravilja-, kaunvilja- ja 

õlitaimeseemnete kasvatusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat, kes olid tegevust 

alustanud enne 2014. aastat (EMTAK 0111 FIE… 2016) ). (Tabel 1)  
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Tabel 1. Teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegelevad FIEd, 

maakondade järgi. 

Maakond FIEde arv 

Lääne-Virumaa 174 

Viljandimaa 105 

Tartumaa 97 

Võrumaa 90 

Jõgevamaa 80 

Järvamaa 79 

Põlvamaa 78 

Saaremaa 77 

Raplamaa 70 

Pärnumaa 68 

Valgamaa 58 

Ida-Virumaa 49 

Harjumaa 46 

Läänemaa 41 

Hiiumaa 13 

 

Teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegelevaid FIEsid on väga palju 

Lääne-Virumaal. Hiiumaal on neid ainult 13 ettevõtjat. (Lisa 2) Kõige enam on teravilja-, 

kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegelevaid FIEsid Kadrina ja Väike-Maarja 

vallas Lääne-Virumaal. Teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega ei tegele 

FIEd Kiviõli, Kohtla-Järve, Kunda, Kuressaare, Loksa, Maardu, Mustvee, Mõisaküla, 

Narva, Narva-Jõesuu, Paide, Paldiski, Sillamäe, Sindi ja Viljandi linnades ning Aegviidu, 

Alajõe, Harku, Järvakandi, Kihnu, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Meeksi, Nõva, Piirissaare, 

Ruhnu, Tootsi, Vasalemma, Viimsi ja Vormsi valdades. (Lisa 3) Seega ei ole 

taimekasvatusega tegelemine kõikides omavalitsustes populaarne. Peamiselt on see 

tingitud mõne muu tegevusalaga tegelemisest (nt. Kiviõli, Kohtla-Järve, Kunda, Loksa ja 

Maardu on tööstuslinnad, Kuressaare hoopis turismilinn) või omavalitsuse väiksusest.  
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Joonis 6. Äriregistrisse kantud teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega 

tegelevate alustavate FIEde arv, aastatel 1995-2013 (EMTAK 0111 FIE… 2016). 

 

Äriregistri andmetel (joonis 6) alustas teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete 

kasvatusega FIEna tegelemist 1995. aastal kaks ettevõtjat. Kuni aastani 1996 suurenes 

FIEde registreerumine teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatuse tegevusalale 

154 registreerujani. 1997-1998 aastal vähenes FIEna registreerujate arv 81 ettevõtjani 

aastas. 1999. aastal suurenes FIEde registreerumine 250 ettevõtjani aastas. FIEna 

registreerumiste arv vähenes jälle aastatel 2000-2002 (2002. aastal oli 9 registreerujat). 

2003. aastal suurenes registreerunute arv 20 FIE võrra, kuid 2004. kuni 2008. aastani jäi 

registreerumiste arv alla 20 FIE aastas. 2009. aastal muutus ettevõtlusega FIEna 

tegutsemine jälle populaarseks (registreerus 190 ettevõtjat). 2009. aasta FIEde arvu 

suurenemine oli tingitud ka äriregistris registreerimise kohustuse tekkimisest. Enne seda 

võis FIE valida, kas ta registreerib end Maksu- ja Tolliametis või äriregistris. 2010. aastal 

registreerus 31 ettevõtjat. 2011. kuni 2013. aastal jäi registreerumiste arv alla 15 FIE 

aastas. Kõige rohkem registreeriti FIEsid 1999. aastal (250 ettevõtjat) ja kõige vähem 

1995. aastal (2 ettevõtjat). FIEde koguarv on seega aastatel 1995-2013 tõusnud 1 125 
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ettevõtjani, arvestades ainult neid FIEsid, kelle tegevus äriregistri andmetel ei ole 

lõppenud. 

Esmaste andmete saamiseks koostati kvantitatiivset meetodit kasutades struktureeritud 

küsimustik, mis sisaldab 18 põhiküsimust ja 3 lisaküsimust vastaja andmete kohta (Lisa 4). 

Ankeetküsimustik on koostati eesti keeles. Ankeetküsitlus on üles ehitatud selliselt, et seda 

oleks võimalik täita, kasutades Residendist füüsilise isiku 2014. aasta ettevõtlusest saadud 

tulu vormis (E-vormis) esitatud andmeid. Küsimustik edastati 376 FIEle e-maili teel. 

Uuring viidi läbi 2016. aasta märtsis, seega ei olnud võimalik saada FIEde 2015. aasta 

ettevõtlusandmeid. Välja saadetud 376 ankeedist ei jõudnud adressaadini 95 ankeeti. Töö 

autorile laekus 52 ankeeti, millest:  

 36 küsitletut vastas küsitlusele;  

 2 küsitletu lähedast tagastasid ankeedi märkusega, et FIE on surnud; 

 10 küsitletut vastas, et ei tegele taimekasvatusega või ei tegele enam ettevõtlusega 

üldse; 

 1 küsitletu teatas, et on muutnud ettevõtlusvormi (ei tegutse enam FIEna, on 

moodustanud osaühingu; 

 3 küsitletut ei olnud nõus vastama. 

Küsitlusele vastanud FIEdest 94,4% olid mehed ja 5,6% naised. Üks kolmandik 

vastanutest oli vanuses 41 kuni 50 eluaastat. Vastanutest 51 kuni 60 eluaasta vanuseid oli 

27,8%, 21 kuni 30 eluaastaseid 16,6%, vanemaid kui 61 eluaastaseid 13,9% ning 31 kuni 

40 eluaastaseid 8,3%. Vastanute seas ei olnud ühtegi FIEt, kes oleks olnud noorem kui 20 

eluaastat. Kõige enam vastanuid oli Saaremaalt, Raplamaalt ja Põlvamaalt, kust igast 

maakonnast vastas viis vastajat (13,9%). Viljandimaalt, Tartumaalt, Jõgevamaalt, Lääne-

Virumaalt ja Võrumaalt oli igast maakonnast vastajaid kolm (8,3%). Ülejäänud kuus 

vastajat tegutsesid Pärnu- ja Läänemaal (mõlemast 2 vastanut, 5,6%) ning Valga- ja 

Harjumaal (mõlemast 1 vastanu, 2,8%).  

Ankeetküsitluste analüüsimisel kasutatakse Spearmanni korrelatsioonikordajat. Kõikides 

ankeetküsitluse küsimustes paigutatakse vastusevariandid ordinaalsele, nominaalsele või 

intervall skaalale, et neid oleks võimalik hiljem korrelatsioonanalüüsis kasutades 

analüüsida (Collis, Hussey 2009: 260). Kõik vastused väärtusega „JAH“=1 ja „EI“=2. 

Korrelatsioonanalüüsist on välistatud väärtused, mis võrduvad „0“. 
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Andmete kogumiseks kasutati kvantitatiivset meetodit, viies läbi ka kolm intervjuud 

füüsilisest isikust ettevõtjaga (Lisa 5) ja kaks intervjuud füüsilisest isikust ettevõtjate 

raamatupidamisega tegelevate raamatupidajatega (Lisa 6). Mõlemad struktureeritud 

intervjuud koosnevad kaheksast küsimusest ja vastajad valitakse välja, kasutades 

mugavusvalimit. Intervjuude piiranguteks on nende vähesus. Intervjuude vastused 

analüüsitakse võrdlusanalüüsi kasutades, kus intervjuu tulemused koondatakse ja 

võrreldakse FIEde vastuseid raamatupidajate omadega ning tulemused kommenteeritakse. 

Andmete kasutamisel on oluline arvestada nende usaldusväärsusega. Andmete välimine 

valiidsus sõltub koguvalimist. Kui valimiks oleks üle 51% koguvalimist võib olenevalt 

tulemustest neid üldistada. Kindlasti ei tohi seda teha siis, kui valimiks jääb alla 51% 

koguvalimist. Andmete sisemine valiidsus ei pruugi ankeetküsitluse ja intervjuude tõttu 

olla väga usaldusväärsed ja seega ei tohi teha paikapanevaid järeldusi saadud tulemuste 

kohta. Äriregistrist saadud andmeid võib nimetada sisemiselt valiidseteks.  

Esmaste andmete puhul on piiranguks andmete täpsus. Kuna kassapõhist arvestust 

kasutavad FIEd ei pea koostama majandusaasta aruandeid, ei ole nad huvitatud oma kulude 

ja tulude andmete esitamisest kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui kolmandad 

isikud on laenu või liisingu pakkujad. Seega tuli küsimustiku koostamisel arvestada 

sellega, et kõiki küsitavaid arvandmeid oleks võimalik vastata vahemikena, mitte 

konkreetsete numbritena. 2009. aastal otsustas Eesti Vabariigi Valitsus, et kõik Maksu- ja 

Tolliametis registreerinud FIEd peavad end ringi registreerima äriregistrisse. Seega võivad 

äriregistri andmed olla moonutatud ja FIEd, kes ei olnud teadlikud enda ümber 

registreerimisest, ei pruugi olla koguvalimis kajastatud. 

Sekundaarsete andmetena kasutatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud päringu alusel 100 

teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegelevate FIEde 2010-2014 aasta 

tuludeklaratsiooni residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vormides sisalduvaid 

andmeid (Lisa 7). 2010. aasta tuludeklaratsiooni andmed on kroonides, seega korrigeeriti 

need eurodesse (valuutakurss 1 EUR = 15,6466 EEK), muutes nii 2010-2014 aasta andmed 

võrreldavateks.  

Valimisse sobivad kõik teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegelevad 

FIEd, kes on oma tegevust alustanud enne 2011. aastat. Seega jääb valimiks 1 090 FIEt, 

kellest 100 FIE kohta esitati päring tuludeklaratsiooni E-vormi andmete saamiseks. FIEd 

valiti välja vastavalt nende tegutsemise maakondade eelistuste järgi. Maakondade siseselt 
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valiti FIEd välja (Tabel 2), kasutades juhusliku valimi meetodit, kus iga valimisse sobiv 

element või subjekt ei ole kindlalt teada, kuid neil on kõigil ühesugune võimalus saada 

valituks (Olatokun, Bodunwa 2006 ref Abdulraheem et al. 2012). Maksu- ja Tolliametist 

saadud andmeid võib samuti nimetada sisemiselt valiidseteks, kuid sellegi poolest ei tohi 

neid kasutada üldistuste tegemiseks. Andmete analüüsimine toimub kvantitatiivset 

meetodit kasutades. Sekundaarsete andmete piiranguks on need FIEd, kelle tegevusala on 

küll teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, kuid uuritaval perioodil enam sellel 

tegevusalal aktiivselt ei tegutseta.  

 

Tabel 2. Maksu- ja Tolliametile esitatud päringu valim, maakondade järgi. 

Maakond FIEde arv 

Lääne-Virumaa 15 

Viljandimaa 9 

Tartumaa 9 

Võrumaa 8 

Jõgevamaa 7 

Järvamaa 7 

Põlvamaa 7 

Saaremaa 7 

Raplamaa 6 

Pärnumaa 6 

Valgamaa 5 

Ida-Virumaa 4 

Harjumaa 4 

Läänemaa 4 

Hiiumaa 2 

 

Tuludeklaratsioon tuleb FIEl esitada iga aasta 31. märtsiks. Kui FIE on eelmisel 

kalendriaastal saanud ettevõtlustulu ja/või teinud ettevõtlusega seotud kulusid, tuleb tal 

tuludeklaratsioon (vorm A) esitada koos residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu 

deklaratsiooniga (vorm E). Tuludeklaratsioonile lisatakse deklaratsiooni vorm E ka siis, 

kui majandusaastal ei saadud tulu või ei tehtud kulusid (vorm E tulude ja kulud väärtused 

esitatakse nullidena).  
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Joonis 7. Ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni vorm E esitamine aastatel 2010-2014. 

(EMTAK 0111 FIE… 2016). 

 

Jooniselt 7 on näha, et valitud 100 FIEst esitas tuludeklaratsiooni vormi E 2010. aastal 

84%, 2012. 86%, 2011. ja 2013. 87% ning 2014. 88%.  

 

 

Joonis 8. FIEde tuludeklaratsiooni E-vormide esitamata jätmiste kordade arvud aastal 

2010-2014 (EMTAK 0111 FIE… 2016).  
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Joonisel 8 kajastuvad tuludeklaratsiooni vormi E mitteesitanud FIEde arv ja nende poolt 

deklaratsioonide esitamata jätmiste kordade arv. Seitse FIEt on vormi E jätnud esitamata 

ühel aastal, sama arv FIEsid aga viiel aastal. Töö autor on arvamusel, et need seitse FIEt, 

kes ei esitanud oma tuludeklaratsiooni vormi E aastatel 2010-2014 (viiel aastal) on 

arvatavasti oma tegevuse lõpetanud, kuid ei ole sellest äriregistrit teavitanud. 

Eelnevalt korrastatud Maksu- ja Tolliametist saadud andmete analüüsimiseks kasutatakse 

lineaarset regressioon analüüsi, kus vähimruutude meetodit kasutades leitakse iga tunnuse 

jaoks eraldi vastav kordaja (Sauga 2005: 53). Mõlemast analüüsist on välistatud väärtused, 

mis võrduvad „0“. Saadud tulemusi on võimalik hinnata ja teha vastavalt andmete 

valiidusesele ka otsuseid.  

Andmeanalüüsis eristatakse andmete dokumenteerimist, töötlemist ja tõlgendamist. 

(Laherand 2008) Andmeid analüüsitakse kasutades SPSS tarkvara pakutavaid võimalusi 

Spearmanni korrelatsioon- ning lineaarse regressioonanalüüsi koostamiseks.  

Üldisi järeldusi tehakse deduktiivse lähenemise põhjal, lähtudes üldistusi tehes väikestest 

näidetest või faktide kogumisest, millest omakorda ennustatakse tulevasi fakte. 

Deduktsiooni puhul tehakse järeldused loogilise arutluse abil (Ghauri, Gronhaug 2004). 

Järelduste põhja teeb autor hinnanguid, millised on põllumajandusega tegelevate FIEde 

kulud ning kuidas on nad teadlikud oma tegevuse lisafinantseerimise võimalustest. 

 

 

2.2.  Tulemused ja järeldused 

 

Taimekasvatusega tegelevad FIEd kasvatavad teraviljadest kõige rohkem suviotra, 

suvinisu ja talinisu ning muu teraviljana ka tatart, kaunviljadest on populaarsed aedhernes, 

põld- ja aeduba ning õlitaimedest eelistatakse kasvatada kõige enam suvi- ja talirapsi. Veel 

kasvatati õlitaimedest sojauba/valgusoja ning õlikanepit. Vastanutest 44,4% kasvatab 

teravilju, kaunvilju ja õlitaimeid kuni 20 hektaril, 13,9% 41-60 hektaril ja sama palju ka 

üle 200 hektaril. Selleks, et leida erinevate teraviljade, kaunviljade ja õlitaimede 

omavahelisi seoseid ning ka nende seost kasvatamiseks kasutatava põllumaa hektarite 

suurusega, koostatakse küsitluse esimese kuni neljanda küsimuse (Lisa 4) tulemuste alusel 

Spearmani korrelatsioonanalüüs. Analüüsi käigus hinnatakse omavahel neid tulemusi, mis 
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on statistiliselt olulised (p˂0,01) või vähem olulised (p˂0,05) ning leitakse nende 

determinatsioonikordaja ehk mudeli seose tugevus (r
2
) protsentides. 

Analüüsist selgus, et põllumaa suuruse ja talinisu, põldoa, muu teravilja ning muu õlitaime 

vahel esineb negatiivne korrelatsioon, kus ühe teguri suurenedes teine väheneb. 

Statistiliselt olulised (p) on põlduba ja talinisu (p˂0,01, põldoa seos 26,7% ja talinisu seos 

(r
2
) 21,5%) ning vähem olulised muu õlitaim ja muu teravili (p˂0,05, muu õlitaime seos 

12,4% ja muu teravilja seos 12,3%). Võib oletada, et põllumaa suurenedes talinisu, põldoa, 

muu teravilja ja muu õlitaime kasvatamine väheneb, suureneb kaera ja aedherne 

kasvatamine (positiivne korrelatsioon, kuid ei ole statistiliselt oluline (p˃0,05)).  

Lisaks hinnati statistiliselt oluliste ja vähemoluliste tegurite korrelatsiooni esinemist 

kasvatavate teravilja, kaunvilja ja õlitaimede vahel. Sojauba/valgusoja ja taliodra 

(r
2
=100%) ning muu õlitaime ja muu teravilja (r

2
=100%) puhul on tegemist täielikult 

korreleeruvate suurustega. Positiivne korrelatsioon, mis on statistiliselt oluline (p˂0,01), 

esineb suvirapsi ja talinisu (r
2
=35,4%), suvirapsi ja talirapsi (r

2
=35,4%), põldoa ja muu 

teravilja (r
2
=22,8%) ning muu kaunvilja ja rukise (r

2
=19,2%) vahel. Statistiliselt oluline 

(p˂0,01) negatiivne korrelatsioon esineb kaera ja talinisu (r
2
=18,1%) vahel. Statistiliselt 

vähem oluline (p˂0,05) positiivne korrelatsioon on põldoa ja taliodra (r
2
=17,7%),  põldoa 

ja sojauba/valgusoja (r
2
=17,7%), põldoa ja muu õlitaime (r

2
=17,7%), talirapsi ja muu 

teravilja (r
2
=17,6%) ning muu õlitaime ja talirapsi (r

2
=14,3%) vahel. Negatiivne 

korrelatsioon, mis on statistiliselt vähem oluline (p˂0,05), esineb rukise ja suviodra 

(r
2
=13,9%) vahel.   

Vastanud FIEdel ei ole töötajaid (58,3%) või on neid ainult üks (38,9%). Ainult ühel 

vastajal oli 4-6 töötajat. FIEdest 47,2% on ka ise mõnes äriühingus palgatöötaja. Äriühingu 

juhtimisega on seotud 19,4% vastanutest, kellest äriühingu juhatuse liikmeid on 57,1% 

ning omanikke 42,9%.  

Raamatupidamisarvestusega seotud küsimustest selgus, et 50% vastanutest kasutavad 

kassapõhist arvestust, 50% aga tekkepõhist arvestust. Erikonto ei leia laialdast kasutamist. 

Ainult 19,4% vastanutest kasutavad erikontot, 8,3% vastanutest ei teadnud, mis on 

erikonto. 

Küsitlusele vastanutest 16,7% tegeleb lisaks taimekasvatusele, mis on nende äriregistris 

registreeritud tegevusala, kõrvaltegevusaladel, milledeks olid põllumajanduslikud 

teenused, metsandus, kalapüük, heinaseemnete ja munakanade kasvatus, katuste 
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paigaldamine ning kaubandus. 83,3% vastanutest tegeleb ainult taimekasvatusega ehk 

ainult äriregistris registreeritud tegevusalal.  

Raamatupidamisarvestuse valikut, töötajate arvu, palgatöötajana tegutsemist (koos 

põllumaa suurusega) korrelatsioonanalüüsi abil analüüsides selgus, et omavahel seotud 

suurusi, mis on statistiliselt olulised või vähem olulised, on vähe. Kõige enam on omavahel 

seotud raamatupidamisarvestuse kasutamise eelistus ning põllumaa suurus (p˂0,01, 

r
2
=21,3%). Kuna tegurite vahel esineb positiivne korrelatsioon, siis põllumaa hektarite 

arvu suurenedes eelistatakse kasutada pigem tekkepõhist arvestust. Põllumaa hektarite arvu 

vähenedes kasutatakse kassapõhist arvestust. Töötajate arvu ja põllumaa suuruse vahel 

esineb samuti positiivne korrelatsioon (p˂0,05, r
2
=17,2%). Negatiivne korrelatsioon esineb 

palgatöötajana töötava FIE ning mõne muu tegevusala (p˂0,05, r
2
=17,9%) vahel. Seega 

FIE, kes on ka palgatöötaja, ei tegele mitme tegevusalaga korraga. 

Taimekasvatusega tegelemise põhjuste ning FIEna tegutsemise eeliste ja puuduste 

väljaselgitamiseks analüüsiti küsimustiku küsimusi 13-15 (Lisa 4) ning intervjuude 

küsimuste (Lisa 5 ja 6) vastuseid. Viiest intervjueeritavast neli oli arvamusel, et FIEna 

tegutsemine ei ole raha sissetoov. FIEna tegutsemine on tasuv siis, kui on loodud kõrvale 

tugev osaühing või tegeletakse mitme tegevusalaga korraga. FIEd arvavad, et 

taimekasvatus ei ole kindlasti selline valdkond, kus saab tegeleda ainult ühe tegevusalaga 

(tegeletakse tegevusalaga, millega on võimalik aastaringselt tegutseda, nagu 

loomakasvatus, teenindus). Taimekasvatust peab FIE jaoks tasuvaks (raha sissetoovaks) 

25% vastanutest ning 41,7% leiab, et see ei ole raha sissetoov. Variandi muu“ valisid 

33,3% vastajates, põhjendades seda järgnevalt: 

 tasuvus oleneb mahust (suurte taimekasvatajate jaoks on see tasuv, väikeste jaoks ei 

ole); 

 tasuvus sõltub saadud saagist (suure saagikuse juures on see tasuv, väikese 

saagikusega aga mitte); 

 üksi taimekasvatusega tegelemine ei ole tasuv, tuleb tegeleda veel mõne 

tegevusalaga; 

 hobi korras taimekasvatusega tegelemine ei ole tasuv, seega tuleb hobile peale 

maksta.  

Mitme tegevusalaga korraga tegelevad FIEd vajadusest, kuna ühe tegevusalaga tegelemine 

ei taga piisavat sissetulekut äraelamiseks. 
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Taimekasvatusega tegelemise põhjustena toodi välja: 

 hobi korras; 

 tingimused sellega tegelemiseks olemas, nagu oma talu, maa, tehnika ja seadmed; 

 eriala kasutamine ettevõtluses, nagu agronoom või insener; 

 pikaajalised kogemused põllumajanduses ja töötamine selles valdkonnas; 

 tulu saamiseks; 

 maade heas korras hoidmiseks, sööti kasvamise vältimiseks; 

 pere elatamiseks; 

 oma talu loomade või isiklikuks tarbeks saaduste kasvatamine; 

 toetuse saamiseks; 

 oma maad ei taheta rendile anda võõrastele, pigem harida seda ise; 

 palgatöö kõrvalt saadav lisatulu. 

FIEna hobi korras taimekasvatusega tegelemist mainiti 15 korral. Vajalike tingimuste, 

nagu oma maa, talu, seadmed ja tehnika olemasolu oli põhjuseks FIEna taimekasvatusega 

tegelemiseks 11 korral. Põhjustena toodi välja ka erialane haridus, pikaajalised kogemused 

selles valdkonnas, maade korras hoidmise vajadus, isiklikuks tarbeks saaduste kasvatamine 

ning pere elatamiseks. Olulisel kohal oli FIEde jaoks ka taimekasvatusega tegelemisest 

saadav tulu ja toetused. Ühel korral mainiti, et taimekasvatusega tegelemine annab 

võimaluse palgatöö kõrvalt saada lisatulu. Ükski vastanutest ei nimetanud peamise 

põhjusena FIEna taimekasvatusega tegelemiseks, et see on ettevõtluse arendamiseks ja 

äraelamiseks piisavalt raha sissetoov.  

FIEd põhjendasid oma valikut tegeleda taimekasvatusega just füüsilisest isikust ettevõtjana 

järgnevalt: 

 ei taheta muuta oma ettevõtlusvormi osaühinguks tervislikel või vanuselistel 

põhjustel, hakatakse tegevust lõpetama; 

 aastaid tagasi tehtud valik, mida ei soovita enam muuta; 

 osaühingu asutamiseks ei ole ettevõtlustulu piisav; 

 lihtsam ettevõtlusvorm, kui osaühing (nii raamatupidamislikult kui ka ettevõtluse 

alustamisel FIEna); 

 maa soetamiseks või hüpoteegi maksmiseks; 

 toetuste saamiseks; 
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 saagi müümiseks; 

 isiklike ja ettevõtlusega seotud kulude optimeerimiseks; 

 oma nime all tegutsemine on auasi; 

 sobib põhitöö kõrvalt tegutsemiseks; 

 alustamisel ei ole vaja teha sissemakset.  

FIEna tegutsemise eelistena tõid vastajad välja selle ettevõtlusvormi lihtsuse ning et 

alustamisel ei ole vaja teha sissemakset. Ettevõtlusega tegeletakse tulu ja toetuste 

saamiseks ning ka seepärast, et kasvatatud saaki oleks võimalik müüa, kuna paljud 

kokkuostjad ei osta toodangut eraisikutelt. Füüsilised isikud, kes soovivad soetada maad, 

peavad selle saamiseks hakkama ettevõtjateks. Paljud FIEdest on kaalunud oma ettevõtluse 

registreerimist osaühinguks, kuid erinevatel põhjustel ei ole nad seda ikkagi teinud. 

Intervjueeritavad lisasid, et tegutsevad FIEna, kuna saab kogu aeg oma raha kasutada, 

tootmine on jaotatud mitme erineva ettevõtlusvormi vahel ära, ei pea esitama 

majandusaastaaruannet (Lisa 8 ja 9) FIEde arvates on sellel ettevõtlusvormil nii eeliseid 

kui ka puuduseid (Tabel 3). 

 

Tabel 3. FIE eelised ja puudused intervjueeritavate arvates. 

FIE eelised FIE puudused 

FIEl on rohkem iseseisvat otsustamist kui 

palgatöötajal 

Peale pikka tööpäeva on paberitöö lisakoormus 

Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud 

tulust on võimalik teha mahaarvamisi 

Kõrge sotsiaalmaks,  kõrged sotsiaalmaksu 

avansilisi makseid, mida maksab tulult 

Ei ole majandusaastaaruannet Tulu maksustamine tulumaksuga vastavalt 

tuludeklaratsioonile, maksab tulult tulumaksu 

Lihtne ettevõtlusvorm ettevõtjana alustamiseks Laenu saada keerulisem, samuti ka 

projektirahasid 

Lihtne raamatupidamisarvestus, kassapõhise 

arvestuse kasutamise võimalus 

Kassapõhine tuludeklaratsioon 

Lihtne aruandlus, ei pea esitama aastaaruannet FIE vastutab kogu varaga 

See oli kunagi ainuke lahendus FIE lõpetamine keeruline 

Raha saab vabalt hallata Ei saa endale palka maksta 

FIE tegutseb enda nimel, ei ole vaja peita end 

võõra nime taha 

Kunagi ei tea kuidas majandusaasta rahalises 

seisukohast lõppeda võib 

 

Erinevate autorite arvamustest FIEna tegutsemise eeliste kohta ühtis FIEde küsitluste ja 

FIEde ning raamatupidajate intervjuude vastustes see, et FIEd saavad ettevõtjaks 

registreerida lihtsalt ja odavalt (ei pea maksma alustamisel sissemakset) ning 
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raamatupidamises on vähe formaalsusi. Vastustes ei kajastanud erinevate autorite 

arvamused, et FIEd ei pea enda eest maksma töötuskindlustusmakset ning nad võivad nii 

isikliku kui ka ettevõtte vara kasutada oma ettevõtluses. FIE puudustena kajastus 

intervjuude vastustes, et FIEl on piiramatu isiklik vastutus ettevõtte võlgade, kahjumite ja 

kohustuste ees. Intervjueeritavad mainisid, et FIE ettevõtlusvormi lõpetamine on keeruline 

samas kui erinevate autorite arvamustena oli esitatud, et peale omaniku surma või 

töövõimetust ei jää enamikel juhtudel FIE ettevõtlusvormina edasi eksisteerima. Erinevate 

autorite arvamus, mille kohaselt puudub FIEl võimalus kapitali suurendamiseks oma 

osaluse müümisega intervjuude vastustes ei kajastunud. Lisaks arvasid FIEd, et nende 

maksukohustused on suured (arvamus ühtib erinevate autorite arvamustega).  

Küsitluses uuriti ka FIEde 2014. aasta põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulu 

ja kulu. Vastanutest 61,1% jäid tulud alla 5000 euro, samas kui 25% oli see üle 20 000 

euro aastas. Samas alla 5000 euro oli kulusid ainult 55,6% vastanutest ning üle 20 000 euro 

27,8% vastanutest. Ilmnes seos, et mida väiksem on  FIEde tulu, seda suuremad  on nende 

kulud (joonis 9).  

 

 

Joonis 9. Küsitluse tulemused FIE tulude ja kulude kohta, vastavalt vastanute arvule. 
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Intervjueeritavate arvates FIE kolm kõige suuremat tulu on: 1) tulu põllumajandussaaduste 

müügist, 2) toetused ja 3) Maksu- ja Tolliameti maksude tagastused (Lisa 8 ja 9). 

Ettevõtlusega seotud toetused ja stipendiumid on kauba müümise või vahendamise ja 

teenuse osutamisese tuluga võrreldes suuruselt teine saadav tulu. FIEd teavad (91,7%), on 

taotlenud (91,7%) ja on saanud (83,3%) kõige enam pindalatoetusi. Kõige vähem teatakse 

piirkondliku mullakaitse ning uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise 

toetusi (mõlemat teavad 27,8% vastanutest). Küsitlusele vastanud ei ole taotlenud 

kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise, mahepõllumajandusele ülemineku 

ja mahepõllumajandusega jätkamise, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta 

antavat ning uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetusi. Kuna 

taotlemata toetust ei ole võimalik saada, siis lisaks eelnevatele toetustele ei ole FIE saanud 

ka poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. (Tabel 4) Seega FIEd teavad väga palju 

toetusi, kuid FIEd ei ole neist mitmeid taotlenud.  

 

Tabel 4. FIEde arvud, kes teavad, on taotlenud ja on saanud PRIA poolt pakutavaid 

toetusi. 

Toetuse nimetus 

FIEde arv, 

kes teab seda 

toetust 

FIEde arv, kes 

on taotlenud 

seda toetust 

FIEde arv, 

kes on saanud 

seda toetust 

Ebasoodsamate piirkondade toetus 22 17 16 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 21 9 9 

Kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) 

kasvatamise toetus 16 0 0 

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetus 14 0 0 

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa 

kohta antav toetus 15 0 0 

Noore põllumajandustootja toetus 16 6 4 

Piirkondliku mullakaitse toetus 10 3 2 

Pindalatoetused 33 33 30 

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 16 1 0 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 

parandamise investeeringutoetus 15 5 5 

Põllumajandusliku tegevusega alustava 

noore ettevõtja toetus 16 4 3 

Uute toodete, tavade, protsesside ja 

tehnoloogiate arendamise toetus 10 0 0 

Väikepõllumajandustootja toetus 19 3 3 

Väikeste põllumajandusettevõtete 

arendamise toetus 16 2 1 

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja 

keskkonda säästvate põllumajandus-tavade 

toetus 23 15 15 
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Erinevate autorite arvamuse kohaselt kasutatakse ettevõtlustoetusi peamiselt põhivara 

soetamiseks, harvematel juhtudel ka kulude katteks. Küsitluse tulemustest selgus, et pigem 

taotletakse toetusi, mis on mõeldud põllumajandusega seotud kulude katmiseks (nagu 

pindalatoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus), kui põhivara soetamiseks (nt. noore 

põllumajandustootja toetus, põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise 

investeeringutoetus). 

Küsitlusest selgus, et 2014. aastal oli 88,9% vastanutest teinud kulusid kaupadele (sh 

materjalidele, toorainele, kütusele, energiale, pooltoodetele) soetamiseks, samas teenuste 

soetamiseks (sh ettevõtluses kasutatud pinna eest tasutud rendi- või üüritasud) tegid 

kulutusi 50% vastanutest vastanutest. Uuritaval aastal tegid kulusid põhivara 

parendamisele ja täiendamisele 47,2%, põhivara soetamisele 44,4% ning kulusid vara, mis 

ei ole põhivara soetamiseks 36,1% vastanutest. Vastanutest 41,7% esinesid kulud töötajate 

tasule, sh palk, lisatasu ja muu tasu, töötajatele tehtud väljamaksetelt tasutud 

sotsiaalmaksult ning töötuskindlustusmakselt. Vastanutest ainult üks FIE kasutas võimalust 

tagada abikaasale sotsiaalkindlustus, kandes ta maksukohustuslaste registrisse ning 

makstes tema eest sotsiaalmaksu. Vastanutest 41,7% oli tasunud muid riiklike ja kohalike 

makse (v.a tulumaks, sotsiaalmaks ja kohustusliku kogumispensioni makse) ning kaks 

vastanut olid teinud kulutusi koolitustele ja maksnud litsentsitasu (heinataimede 

kasvatamise). Erisoodustusi töötajatele vastanud 2014. aastal ei teinud. Seega võib 

järeldada, et taimekasvatusega tegelevate FIEde peamised  kulud on seotud:  

1. Kaupade ja teenuste soetamisega.  

2. Põhi- ja käibevara soetamisega.  

3. Tööjõu kasutamisega.  

4. Riiklike ja kohalike maksude maksmisega. 

Intervjueeritavate arvates on taimekasvatusega tegelevate FIEde kolm kõige suuremat 

kulu: 1) kulud, kaupade ja teenuste soetamiseks, 2) kulud põhivara soetamiseks 3) riiklike 

ja/või kohalike maksude tasumisega seotud kulud. Kulude vähendamiseks loobutakse uute 

seemnete, väetiste ja pestitsiidide ostmisest või spetsialiseerutakse mahetootmisele ning 

vähendakse tööjõukulusid. Viiest intervjueeritavast üks arvas, et FIEd ei kasuta kõiki 

olemasolevaid võimalusi saada raha kulude katmiseks. Viiest intervjueeritavast neli tõi 

välja, et taimekasvatuses tekkivate kulude katmiseks saab raha lisa tegevusalalt, toetustest 
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ning suurema koguse ja parema kvaliteediga saagi müümisest. (Lisa 8 ja 9) Töö autor 

nõustub intervjueeritavate vastustega. 

Korrelatsioonanalüüsi käigus selgus, et põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulu 

ja põllumajandussaaduste müügiga seonduvate kulude vahel esineb positiivne ja 

statistiliselt oluline korrelatsioon (p˂0,01, r
2
=87,2%). Seega tulu suurenedes suurenevad ka 

kulud. Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulude ning nii 

põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parendamise investeeringutoetuse saajate kui ka 

taotlejate vahel esineb negatiivne korrelatsioon (p˂0,01, r
2
=20,3%). See tähendab, et kui 

põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulu suureneb, vähenevad nii 

põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parendamise investeeringutoetuse saajate kui ja 

taotlejate arv. Negatiivne korrelatsioon esineb tulude ning kulude vahel, nagu soetatud 

teenused (p˂0,01, r
2
=33,1%), põhivara soetamine ettevõtluse tarbeks (p˂0,01, r

2
=32,4%) 

ning muud riiklikud ja kohalikud maksud (p˂0,05, r
2
=13,1%) vahel. 

Põllumajandussaaduste müügiga seonduvatel kuludel esineb samuti negatiivne seos 

soetatud teenuste (p˂0,01, r
2
=35,2%), ettevõtluse tarbeks põhivara soetamisega (p˂0,01, 

r
2
=25,6%), muud riiklikud ja kohalikud maksud (p˂0,05, r

2
=15,3%) ning muud 

ettevõtlusega seotud kulud (p˂0,05, r
2
=11,4%). Töötajate tasu ja töötajatele tehtud 

väljamaksetelt tasutud töötuskindlustusmakse on omavahel täielikult korreleeruvad 

suurused, samas kui töötajate tasu ja töötajatele tehtud väljamaksetelt ja abikaasa eest 

tasutud sotsiaalmaksu ning töötajatele tehtud väljamaksetelt ja abikaasa eest tasutud 

sotsiaalmaksu ja töötajatele tehtud väljamaksetelt tasutud töötuskindlustusmakse (mõlemal 

teguril on determinatsioonikordaja 89,3%) vahel esineb statistiliselt oluline positiivne 

korrelatsioon. Seega kui üks eelnimetatud teguritest suureneb, suurenevad ka teised 

tegurid. Positiivne seos on veel kulud varale, mis ei ole põhivara ja põhivara parendamise 

ja täiendamise kulude (p˂0,01, r
2
=18,7%), soetatud kaupade ja soetatud teenuste (p˂0,05, 

r
2
=12,5%) ning soetatud teenuste ja põhivara soetamise (p˂0,05, r

2
=11,2%) vahel. 

FIEl on õigus oma põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust teha täiendavat 

mahaarvamist kuni 2877 euro ulatuses. Vastanutest 36,1% kasutas lubatud mahaarvamist 

maksimaalses lubatud summas (kuni 2877 eurot), kuid 22,2% vastanutes puudus täiendava 

mahaarvamise võimalus negatiivse tulemi tõttu. Põllumajandussaaduste võõrandamisest 

saadud tulust tehtava täiendava mahaarvamise ja tulude (p˂0,01, r
2
=32,4%) ning kulude 

(p˂0,01, r
2
=25,1%) vahel esineb positiivne korrelatsioon. Negatiivne korrelatsioon esineb 
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täiendava mahaarvamise ja soetatud teenuste (p˂0,01, r
2
=25,8%) vahel. Seega tulude ja 

kulude suurenedes suureneb ka põllumajandussaaduste võõrandamisest saadav tulu. Samas 

põllumajandussaaduste võõrandamisest saadav tulu suurenemine toob kaasa soetatud 

teenuste kulu vähenemise. Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadavalt tulult tehtav 

täiendav mahaarvamine on FIE jaoks võimalus oma maksustatavat tulu vähendada, kuid 

seda ei saa täies ulatuses kasutada need FIEd, kellede põllumajandussaaduste 

võõrandamise ettevõtlusetulem puudub või on väiksem kui 2877 eurot. Lisaks ei ole 

võimalik põllumajandussaaduste võõrandamise tulust tehtavat täiendavat mahaarvamist 

edasi kanda järgmisesse kalendriaastasse. 

Maksu- ja Tolliametist saadud andmeid analüüsiti lineaarse regressioonanalüüsi alusel. 

Andmed jagati vastavalt uurimisülesannetele viieks:  

1. Ettevõtlusest ja põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud ettevõtlustulud 

kokku seos kauba müümisest ja vahendamisest ning ettevõtlusega seotud toetustest 

ja teenustest saadud tulu; 

2. Ettevõtlusetulem kokku seos nii põllumajanduse kui ka ettevõtlusega seotud kauba 

müümisest ja vahendamisest ning toetustest ja teenustest saadud tulu; 

3. Ettevõtlusest ja põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud ettevõtluskulud 

kokku seos põhivara soetamismaksumuse, soetatud kaupade ja teenustega, töötajate 

tasu, sh palk, lisatasu ja muu tasu ning nende pealt tasutud sotsiaalmaksu ja 

töötuskindlustusmaksega, muu riikliku ja kohaliku maksu (v.a tulumaks ja 

kohustusliku kogumispensioni makse) ning muude ettevõtlusega seotud kuludega; 

4. Ettevõtlusetulem kokku seos nii põllumajanduse kui ka ettevõtlusega seotud 

põhivara soetamismaksumuse, soetatud kaupade ja teenustega, töötajate tasu, sh 

palk, lisatasu ja muu tasu ning nende pealt tasutud sotsiaalmaksu ja 

töötuskindlustusmaksega, muu riikliku ja kohaliku maksu (v.a tulumaks ja 

kohustusliku kogumispensioni makse) ning muude ettevõtlusega seotud kuludega; 

5. Maksustatava tulu (tulu enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist) seos põllumajandus 

saaduste võõrandamisest tehtud täiendava mahaarvamise ja erikonto muutusega. 

Ettevõtlustulu kokku ning kauba müümisest ja vahendamisest saadud tulu 

regressioonmudel on statistiline oluline aastatel 2010, 2012, 2013 ja 2014. 2010. aastal ei 

olnud mudel statistiliselt oluline. Determinatsioonikordajaid uurides selgub, et kordaja on 

suurim 2014. aastal, kus 98,5% ettevõtlustulu kokku muutumisest on tingutud kauba 
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müümise ja vahendamise tulust ning väikseim 2013. aastal (20,0%). Kõikidel aastatel on 

kauba müümisest ja vahendamisest saadaval tulul nõrk positiivne mõju ettevõtlustuludele 

kokku, kus β-koefitsendid jäävad vahemikku 0,084-0,861. Põllumajandussaaduste 

võõrandamisest saadud ettevõtlustulu kokku ning põllumajandussaaduste müümise ja 

vahendamise tulu regressioonmudel on aga kõigil vaadeldavatel aastatel statistiliselt 

oluline, kus determinatsioonikordaja jääb 91,3% ja 97,5% vahele. Põllumajandussaaduste 

müümise ja vahendamise tulul on nõrk positiivne mõju põllumajandussaaduste 

võõrandamisest saadud ettevõtlustulule kokku (β-koefitsendid jäävad vahemikku 0,665-

0,855). Seega võib järeldada, et põllumajandussaaduste müümise ja vahendamise tulu 

mõju põllumajandussaaduste ettevõtlustulule kokku on tugevama positiivse mõjuga kui 

kauba müümisest ja vahendamisest saadud tulu mõju ettevõtlustulu. 

Ettevõtlusega seotud toetuste ja stipendiumite ning ettevõtlustulu kokku regressioonmudel 

on statistiliselt oluline 2011., 2013. ja 2014. aastal. Neil aastatel on determinatsiooni 

kordaja 92,0% ja 95,8% vahel. 2010. aastal puudub ettevõtlusega seotud toetustel ja 

stipendiumitel mõju ettevõtlustulule kokku. Teistel analüüsitavatel aastatel oli mõju 

ettevõtlustulule kokku nõrgalt positiivne (β-koefitsendid jäävad vahemikku 0,04-0,48). 

Põllumajandusega seotud toetuste ja stipendiumite ning ettevõtlustulu kokku 

regressioonmudel on kõikidel aastatel statistiliselt olulised, kus determinatsiooni kordaja 

jääb 53,5% ja 89,5% vahele. Põllumajandusega seotud toetustel ja stipendiumitel on nõrk 

positiivne mõju põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulule (β-koefitsendid 

jäävad vahemikku 0,145-0,334). Andmetest võib järeldada, et FIEde põllumajandusega 

seotud tulud kauba müümisest ja vahendamisest ning toetustest ja stipendiumitest 

mõjutavad nende põllumajandussaaduste võõrandamise tulu kokku rohkem, kui samad 

tulud ettevõtluses.  

Ettevõtlusetulemit mõjutavate teguritena analüüsiti nii ettevõtluse kui ka 

põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud kaupade müümise ja vahendamise tulusid 

ning toetusi ja stipendiume. Regressioonanalüüsist selgus, et neljast regressioonmudelist 

mitte ükski ei ole kõikidel vaadeldavatel aastatel statistiliselt olulised. Kauba müümise ja 

vahendamise tulu ja ettevõtluse tulemi vahel esineb statistiliselt oluline seos 2010. ja 2014. 

aastal. Determinatsioonikordaja on kõige suurem 2010. aastal ning võib väita, et kauba 

müümise ja vahendamise tulu kirjeldab 93,5% ettevõtluse tulemi variatiivsust. Järgnevatel 

aastatel jäi kordaja 3% ja 68,7% vahele. Kauba müümise ja vahendamise tulul on 2010. 

aastal (β= -1,259) tugev negatiivne mõju ja 2013. aastal (β= -0,184) nõrk negatiivne mõju 
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ettevõtluse tulemile. 2014. aastal on β-kordaja 5,104, mis tähendab, et kauba müümise ja 

vahendamise tulul on tugevalt positiivne mõju ettevõtluse tulemile. Samas 2011. (β=0,338) 

ja 2012. aastatal (β=0,249) on teguri mõju ettevõtluse tulemile nõrgalt positiivne. Toetuste 

ja stipendiumite ning ettevõtlusetulemi regressioonmudel on statistiliselt oluline 2011. ja 

2012. aastal. Determinatsiooni kordaja oli nendel aastatel vastavalt 96,1% ja 96,5% ning 

seega saab väita, et toetused ja stipendiumid kirjeldavad pisut üle 96% ettevõtlusetulemi 

variatiivsusest. Ülejäänutel aastatel jäi determinatsioonikordaja 5,4% ja 29,4% vahele. 

Toetustel ja stipendiumitel on aastatel 2010, 2011, 2013 nõrk negatiivne ning aastatel 

2012, 2014 nõrk positiivne mõju ettevõtluse tulemile. 

Põllumajandussaaduste müümisest ja vahendamisest saadud tulu ja ettevõtlusetulemi 

regressioonmudel on statistiliselt oluline 2011. ning 2014. aastal. Kõikide vaadeldavate 

aastate mudelite seos oli madal (r
2 

jääb 0,3% ja 47,5% vahele). Põllumajandussaaduste 

müümisest ja vahendamisest saadud tulul on aastatel 2010 ja 2012 positiivne, aastal 2013 

negatiivne ning aastatel 2011 ja 2014 tugevalt negatiivne mõju ettevõtlusetulemile. 

Põllumajandusega seotud toetustel ja stipendiumitel on 2010. aastal tugev positiivne, 

2011.-2013. aastal negatiivne ning 2014. aastal positiivne mõju ettevõtlusetulemile. 

Statistiliselt olulised on 2010., 2011. ja 2013. aasta põllumajandusega seotud toetuste ja 

stipendiumite ning ettevõtlusetulemi regressioonmudelid. Determinatsioonikordajad jäid 

vaadeldavatel aastatel 0,1% ja 38,7% vahele. Seega mõjutavad ettevõtlusetulemit rohkem 

põllumajandussaaduste müümisest ja vahendamisest saadud tulu ning põllumajandusega 

seotud toetused ja stipendiumid, kui ettevõtlusega seotud kauba müümise ja vahendamise 

tulu ning toetused ja stipendiumid. 

Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusega seotud toetustel ja stipendiumitel ning kauba 

müümise, vahendamise ning teenuse osutamisel on ettevõtlustuludele kokku statistiliselt 

oluline nõrgalt positiivne mõju. Samade tegurite mõju ettevõtluse tulemile on aga pigem 

negatiivne, kus ettevõtlusega seotud tegurid on statistiliselt vähem olulised, kui 

põllumajandusega seotud tegurid. 

Ettevõtlusega seotud kulud kokku ja põhivara soetamismaksumuse ning muude kulude ja 

ettevõtlusega seotud kulud kokku regressioonmudelite vahel esineb kõikidel aastatel 

statistiline seos. Põhivara soetusmaksumuse ja ettevõtlusega seotud kulud kokku 

determinatsioonikordaja jääb vahemikku 95,6% kuni 100%. Determinatsioonikordaja 

2010. aastal 100% tähendab, et ettevõtlusega seotud kulud kokku muutumine on täielikult 
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tingitud põhivara soetusmaksumuse muutusest ning lineaarvõrrandis asuvad kõik punktid 

sirgelt. Põhivara soetusmaksumusel on positiivne mõju ettevõtlusega seotud kuludele 

kokku (β-koefitsendid jäävad vahemikku 0,670-0,914). Muudel kuludel on nõrk positiivne 

mõju (β-koefitsendid jäävad vahemikku 0,023-0,097) ettevõtlusega seotud kuludele kokku 

ning seose tugevus jääb kõikidel vaadeldavatel aastatel 95,8% ja 99,8% vahele.  

Soetatud kaupade ja teenuste, muud riiklikud või kohalikud maksud ning ettevõtlusega 

seotud kulud kokku regressioonmudelite vahel esineb olenevalt aastast kas statistiline 

(p<0,01) või nõrk statistiline (p<0,05) seos. Nõrk statistiline seos esineb soetatud kaupade 

ja teenuste ning ettevõtlusega seotud kulude vahel 2012. aastal ja muu riiklike või kohalike 

maksude ning ettevõtlusega seotud kulude vahel 2011. ja 2013. aastal. Esimese kahe teguri 

determinatsioonikordajad jäävad vahemikku 15,3% kuni 94,5%, viimasel kahel aga 18,5% 

kuni 46,0%. Nii soetatud kaupadel ja teenustel kui ka muudel riiklikel ja kohalikel 

maksudel on kõikidel vaadeldavatel aastatel nõrk positiivne mõju ettevõtlusega seotud  

kuludele kokku.  

Töötajate tasu, sellelt tehtud väljamaksetelt makstud sotsiaalmaksu ning 

töötuskindlustusmakse analüüsiti ettevõtlusega seotud kuludega kokku, moodustades kolm 

eraldi regressioonmudelit. Kuna 2013. aasta andmeid oli vähe, siis ei ole võimalik töötajate 

töötasu ja sellelt tehtult väljamaksetelt makstud sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakset 

nende alusel regressioonanalüüsi koostada. Töötajate tasu ja ettevõtlusega seotud kulud 

kokku regressioonmudelist selgub, et statistiline seos esineb aastatel 2011, 2012, 2014 ning 

determinatsioonikordaja jääb vahemikku 98,8% kuni 100%. Determinatsioonikordaja on 

2012. ja 2014. aastal 100%, seega ettevõtlusega seotud kulud kokku muutumine on 

täielikult tingitud töötajate tasu muutumisest. 2010. aastal on tegurite vaheline seose 

tugevus 97,1%. Töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud sotsiaalmaks ja ettevõtlusega 

seotud kulud kokku regressioonmudelis statistiline seos 2011., 2012. ja 2013. aastal. 

Determinatsioonikordaja on vahemikus 94,4% ja 100% (aastatel 2012 ja 2014). Töötajatele 

tehtud väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse ja ettevõtlusega seotud kulud kokku 

vahel on regressioonmudelis statistiline seos ainult 2011. ja 2014. aastal, kus 

determinatsioonikordaja on vastavalt 99,3% ja 100%. 2010. aastal on tegurite vaheline 

seose tugevus 95,2%. Nii töötajate tasu, neile tehtud väljamaksetelt makstud sotsiaalmaks 

kui ka töötuskindlustusmakse on nõrk positiivne mõju ettevõtlusega seotud kuludele 

kokku.   
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Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud ettevõtluskulud ning põhivara 

soetamismaksumuse, soetatud kaupade ja teenuste, töötajate tasu, sh palk, lisatasu ja muu 

tasu ning nende pealt tasutud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksed, muud riiklikud ja 

kohalikud maksud (v.a tulumaks ja kohustusliku kogumispensioni makse) ning muude 

ettevõtlusega seotud kulude regressioonmudelid on kõik statistiliselt (p<0,01) või 

statistiliselt vähem (p<0,05) olulised. Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud 

põhivara soetamise determinatsioonikordaja jääb vahemikku 52,2% kuni 91,2%, soetatud 

kaupade ja teenuste kordaja 88,6% kuni 98,5%, töötajate tasu kordaja 72,7% kuni 95,4%, 

töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud sotsiaalmaksu kordaja 75,8% kuni 94,5%, 

töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse kordaja 70,9% kuni 

94,7%, muude riiklike või kohalike maksude kordaja 10,6% kuni 86,2% ning muude 

kulude kordaja 17,9% kuni 62,2%. Peaaegu kõikidel kuludel on positiivne mõju 

põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud ettevõtluskuludele. Erandiks on ainult 

töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse, millel 2011.-2014. 

aastani puudus mõju põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud ettevõtluskuludele. 

Ettevõtlusetulemi ja põhivara soetusmaksumuse regressioonmudel on statistiliselt oluline 

2010., 2012., 2013. ning 2014. aastal. Mudeli determinatsioonikordajad jäävad vahemikku 

33,0% kuni 99,7%. Põhivara soetusmaksumusel oli aastatel 2010, 2012 ja 2013 tugev 

negatiivne ning aastatel 2011 ja 2014 tugev positiivne mõju ettevõtlusetulemile. Soetatud 

kaupade ja teenuste ning ettevõtlusetulemi regressioonmudel oli statistiliselt oluline 2010. 

ja 2013. aastal ning statistiliselt vähem oluline 2014. aastal. Determinatsioonikordaja jääb 

vaadeldaval perioodil 1,2% ja 77,8% vahele. Soetatud kaupadel ja teenustel on 2011. ja 

2012. aastal nõrgalt negatiivne, 2010. ja 2013. aastal negatiivne ning 2014. aastal nõrgalt 

positiivne seos. 

Töötajate tasu, nendelt tehtud väljamaksetelt makstud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustus 

makse ning ettevõtlusetulemi regressioonmudelid on statistiliselt olulised aastatel 2011 ja 

2014. 2013. aasta andmete vähesuse tõttu ei ole võimalik töötajate töötasu ja sellelt tehtult 

väljamaksetelt makstud sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakset nende alusel 

regressioonanalüüsi koostada. Mudelite determinatsioonikordajad jäävad vahemikku 

87,2% kuni 100%. Determinatsioonikordaja on 2012. aastal 100% töötajatele makstud 

väljamaksetelt tasutud töötuskindlustusmakse ja ettevõtlusetulemi mudelis, seega 

ettevõtlusetulemi muutumine on täielikult tingitud töötajate tasult makstava 

töötuskindlustusmakse muutumisest. 
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Muude kulude ja ettevõtlusetulemi regressioonmudel on statistiliselt oluline kõikidel 

vaadeldavatel aastatel, kus seose tugevus jääb 88,8% ja 99,9% vahele. Muudel kuludel on 

2010., 2012. ja 2013. aastal nõrk negatiivne, 2014. aastal nõrk positiivne ning 2011. aastal 

tugev positiivne mõju ettevõtlusetulemile. Muud riiklikud ja kohalikud maksud ning 

ettevõtlusetulemi mudel on statistiliselt oluline ainult 2014. aastal, mil tema seose tugevus 

on 42,3%. Samal aastal on muudel riiklikel ja kohalikel maksudel nõrk positiivne mõju 

ettevõtlusetulemile. Ülejäänutel vaadeldud aastatel oli mõju nõrgalt negatiivne. 

Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud põhivara soetamise ja ettevõtlusetulemi 

regressioonmudel on statistiliselt oluline 2011. aastal ning statistiliselt vähem oluline 2013. 

ja 2014. aastal. Mudeli determinatsioonikordaja on vahemikus 1,1% kuni 66,0% ning 

põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud põhivara soetamise mõju 

ettevõtlusetulemile on tugevalt negatiivne. Soetatud kaupade ja teenuste mõju 

ettevõtlusetulemile on aastatel 2011, 2013 ja 2014 tugevalt negatiivne ning aastatel 2010 ja 

2012 positiivne. Determinatsioonikordaja jääb vahemikku 0,1% kuni 38,0%.  

Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud töötajate tasu, nendelt tehtud 

väljamaksetelt tasutud sotsiaalmaksu ja ettevõtlusetulemi regressioonmudelite vähene 

statistiline olulisus esineb ainult 2011. aastal. 2011. ja 2014. aastal on mõlema mudeli 

tegurite mõju ettevõtlusetulemile nõrgalt negatiivne, kuid ülejäänud aastatel on see pigem 

nõrgalt positiivne. Mõlema mudeli determinatsioonikordajad jäävad 2,3% ja 61,1% vahele. 

Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud 

töötuskindlustusmakse ja ettevõtlusetulemi regressioonmudelil ei ole statistilist olulisust. 

Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud muude riiklike ja kohalike kulude, muude 

kulude ning ettevõtluse tulemi regressioonmudel on statistiliselt väheoluline ning 

determinatsioonikordaja jääb 0,1% ja 14,4% vahele. Aastatel 2011 ja 2014 on mõlema 

mudeli tegurite mõju ettevõtlusetulemile nõrgalt negatiivne, kuid ülejäänud aastatel on see 

pigem nõrgalt positiivne. 

Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluskulud on nõrgalt positiivse mõjuga ettevõtlusega 

seotud kuludele kokku. Ainukesena puudub mõju ettevõtlusega seotud kuludele kokku 

põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud 

töötuskindlustusmaksetel. Põllumajandusega seotud kulud on suhetliselt olulisemad kui 

ettevõtlusega seotud kulud. Ettevõtlusega seotud kulud põhivara soetusmaksumusele, 

soetatud kaupadele ja teenustele, muudele riiklikele ja kohalikele maksudele ning muudele 
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kuludele on negatiivse mõjuga ettevõtlusega seotud kuludele kokku. Nendest on 

statistiliselt olulised kulud põhivara soetamisele ning muud kulud, ülejäänud tegurid on 

statistiliselt vähem olulised. Põllumajandusega seotud kulud on pigem positiivse mõjuga 

ettevõtlusetulemile. Negatiivne mõju ettevõtlusetulemile esineb ainult põhivara soetamise 

ja soetatud kaupade ning teenuste kuludel. Põllumajandusega seotud ettevõtluskulude ja 

ettevõtlusetulemi mudelites on statistiliselt olulised kulud põhivara soetamisele, soetatud 

kaupadele ja teenustele, muudele kuludele. Statistiline olulisus puudub või on väga vähe 

oluline ettevõtlusetulemi ja tööjõukulude mudelite vahel.  

Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust tehtud täiendava mahaarvamise ja 

maksustatava tulu vahel puudub statistiline seos kõikidel vaadeldavatel aastatel. 

Determinatsioonikordaja on jääb nendel aastatel 1,8% ja 4,8% vahele, seega alla 5% 

maksustatavat tulu muutumisest on tingitud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud 

tulust tehtud täiendavast mahaarvamisest. Kõikidel vaadeldavatel aastatel on erikonto 

muutusel tugev positiivne mõju maksustatavale tulule. Erikonto muutuse ja maksustatava 

tulu regressioonmudeli vähene statistiline olulisus esineb ainult 2014. aastal, mil 

determinatsioonikordaja on 73,6%. Ülejäänutel vaadeldavatel aastatel statistiline seos 

puudub ning determinatsiooni kordaja jääb 0,2% ja 13,5% vahele. 2012. ja 2014. aastal on 

erikonto muutusel tugev positiivne mõju maksustatavale tulule, β-koefitsendid vastavalt 

1,244 ja 3,806. Ülejäänutel aastatel on erikonto muutusel maksustatavale tulule nõrk 

negatiivne mõju. Seega on põllumajandussaaduste tulust tehtud täiendaval mahaarvamisel 

pigem tugev positiivne mõju ja erikonto muutusel pigem negatiivne mõju maksustatavale 

tulule ka siis, kui statistiline seos puudub. 

Autori arvates said analüüsi käigus kõik uurimisülesanded täidetud. Taimekasvatusega 

tegelemise peamiseks põhjuseks on hobi tegeleda teravilja, kaunvilja ja õlitaimeseemnete 

kasvatusega. FIEna tegelemise eelisteks on ettevõtlusvormi lihtsus, võimalus kasutada 

kassapõhist raamatupidamisarvestust, võimalus maksustatava tulu arvutamisel täiendava 

mahaarvamise, kuni 2877 eurot, tegemiseks omatoodetud töötlemata 

põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust. FIEna tegelemise puudusteks on 

suur maksukoormus, tekkepõhise arvestuse kasutamisel raskus tuludeklaratsiooni 

kassapõhiseks koostamiseks, laenu ja projektirahade keeruline saamine, piiramatu isiklik 

vastutus ettevõtte võlgade, kahjumite ja kohustuste ees ja ettevõtluse lõpetamise keerukus.  
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Ettevõtlusega seotud toetustel ja stipendiumitel ning kauba müümisel, vahendamisel või 

teenuse osutamisel on nõrgalt positiivne mõju ettevõtlustuludele kokku. Ettevõtluse 

tulemile on nende tegurite mõju pigem negatiivne. Põllumajandussaaduste võõrandamisega 

seotud tegurid on statistiliselt olulisemad kui ettevõtlusega seotud tegurid.  

Taimekasvatusega tegeleva FIE peamised kulud on seotud kaupade ja teenuste, põhi- ja 

käibevara soetamise, tööjõu kasutamise ning riiklike ja kohalike maksude maksmisega. 

Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluskuludel on nõrk positiivne mõju ettevõtlusega seotud 

kuludele kokku ning negatiivne mõju ettevõtlusetulemile. Põllumajandussaaduste 

võõrandamisega seotud ettevõtluskuludel on negatiivne mõju ettevõtlusega seotud kuludele 

ning pigem positiivne mõju ettevõtlusetulemile.  

Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadavast tulust tehtud täiendaval mahaarvamisel 

on pigem tugev positiivne mõju maksustatavale tulule. Erikonto muutusel on aga pigem 

negatiivne mõju maksustatavale tulule. Kumbki tegur ei ole statistiliselt oluline.  
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KOKKUVÕTE 

 

Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvorm on Eestis laialt levinud, olles peale osaühingut 

ja mittetulundusühingut arvukuselt kolmas ettevõtlusvorm. Teema aktuaalsus seisneb 

selles, et FIEde deklareeritud sissetulekud on pidevalt vähenenud, kuna FIEd ei deklareeri 

kõiki oma tulusid (nad deklareerivad oma tuludest ainult pool või isegi veel vähem). Kui 

nende ettevõtluskulud on väikesed, aga tulud suured, siis vähendavad nad oma tulude 

summasid selleks, et maksta riigile võimalikult vähe makse. Osad FIEd deklareerivad oma 

ettevõtlusega seotud kuludena ka neid tšekke, mis kuuluvad tegelikult mõnele teisele 

füüsilisele isikule. Talunike arvates on põhiprobleem ja suurim mure see, et suur osa 

talusid on majanduslikult sedavõrd raskes olukorras, et tegeletakse talude püsima 

jäämisega, muuks enam energiat ja ressursse üle ei jää. Väide, et FIEde majanduslik 

olukord on raske, tekitab küsimusi, kas FIEde tegevus ei ole piisavalt raha sissetoov, et 

kajastada kõiki residendist füüsilise isiku ettevõtlusega seotud tulusid või kajastatakse 

ettevõtlusega seotud kulusid teadlikult rohkem maksustatava tulu vähendamiseks. 

Uurimistöö eesmärgiks oli teraviljakasvatuse, kaunviljakasvatuse ja õlitaimeseemnete 

kasvatuse valdkonnas tegelevate FIEde maksustatavat tulu mõjutavate komponentide 

analüüsimine. Töö eesmärgi saavutamine võimaldas määratleda taimekasvatusega 

tegelevate FIEde ettevõtlustulude ja –kulude, täiendavate mahaarvamiste, erikonto, 

külaliste või äripartnerite vastuvõtmisel tehtud kulude ja eelmiste maksustamisperioodide 

ettevõtluse tulu ületanud kulude mõju ettevõtluse tulemile, leidmaks, kas FIEna 

tegutsemine selles valdkonnas on pigem raha sissetoov või hoopis raha väljaviiv. 

Füüsilisest isikust ettevõtja on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega ning ta on oma 

tegevuse registreerinud äriregistris. FIEna registreerumisel tekib tal 

raamatupidamiskohustus ning on kohustatud oma raamatupidamist korraldama nii, et tema 

finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest oleks võimalik saada aktuaalset, 

olulist, objektiivset ja võrreldavat informatsiooni. Ta peab kõik oma majandustehingud 

dokumenteerima, kirjendama need raamatupidamisregistrites alg- või koonddokumentide 

alusel ning säilitama raamatupidamise dokumente. Raamatupidamise korraldamisel on 

FIEl võimalus valida, kas kasutada kassa- või tekkepõhist arvestust. Kassapõhine arvestus 
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on FIE jaoks lihtsam, tulud kajastatakse raha laekumisel ja kulud raha maksmisel. 

Tekkepõhise arvestuse korral arvestatakse tulud ja kulud  nende tekkimisel, olenemata 

sellest, kas raha on juba laekunud või makstud. FIE raamatupidamine peab olema 

korraldatud nii, et see oleks vastavuses Raamatupidamise seadusega.  

Uuringu tarbeks viidi läbi küsitlus, kus uuriti FIEdelt nende taimekasvatuse, 

raamatupidamise, ettevõtlusega seotud tulude ja kulude, täiendava mahaarvamise ja 

toetuste kohta. Lisaks uuriti, miks nad tegelevad taimekasvatusega ning miks nad 

tegelevad sellega just FIEna. Veel viidi läbi ka intervjuud FIEde ja nende 

raamatupidamisega tegelevate raamatupidajatega, kus uuriti FIEna tegelemise eeliseid, 

puudusid ja tasuvust (raha sissetoov). Uuringust selgus, et füüsilisest isikust ettevõtjad 

tegelevad ettevõtlusega tulu, palgatöö kõrvalt saadava lisatulu ja toetuste saamiseks ning 

ka seetõttu, et kasvatatud saaki oleks võimalik müüa, kuna paljud kokkuostjad ei osta 

toodangut eraisikutelt. Taimekasvatusega tegeletakse hobi korras; selleks vajaliku maa, 

talu, seadmete ja tehnika olemasolu, erialase hariduse ja selles valdkonnas pikaajaliste 

kogemuste olemasolu korral ning maade korrashoidmise vajadusest, aga ka isiklikuks 

tarbeks saaduste kasvatamise pärast ning vajadusest elatada peret. Küsitlusele ja 

intervjuudele vastanud FIEdest ei nimetanud mitte keegi, et ainult FIEna taimekasvatusega 

tegelemine on piisavalt raha sissetoov ettevõtluse arendamiseks ja äraelamiseks. FIEna 

tegutsemine on tasuv siis, kui on loodud kõrvale tugev osaühing, tegeletakse korraga 

mitme tegevusalaga või tegeletakse lisaks  tegevusalaga, mis on raha sissetoov 

aastaringselt.  

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise eelisteks on selle ettevõtlusvormi lihtsus, 

iseseisva otsustamise olemasolu, kassapõhise arvestuse kasutamise võimalus ja võimalus 

maksustatava tulu arvutamisel täiendava mahaarvamise, kuni 2877 eurot,  tegemiseks 

omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulu korral. FIEna 

tegutsemise puudustena nimetasid küsitlusele vastanud suurt maksukoormust, tekkepõhise 

arvestuse kasutamisel raskust tuludeklaratsiooni kassapõhisel koostamisel, laenu ja 

projektirahade keerulist saamist. Puudustena toodi välja FIE piiramatu isiklik vastutus 

ettevõtte võlgade, kahjumite ja kohustuste ees ja ettevõtluse lõpetamise keerukust. FIE 

ettevõtlustulude maksustamisel on aluseks igal aastal 31. märtsiks esitatav residendist 

füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon vorm E. FIE maksustatava tulu 

arvutamisel on aluseks ettevõtlustulu, ettevõtlusega seotud kulud, ettevõtluse tulem, 

külaliste või äripartnerite vastuvõtul tehtud kulud, täiendav mahaarvamine, erikonto kasv 
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ja kahanemine ning eelmiste maksustamisperioodide ettevõtlustulu ületanud kulud. 

Uurimise tulemusena selgusid taimekasvatusega tegelemise põhjused ning FIEna 

tegutsemise eelised ja puudused.    

Uurimuse tulemusena selgus, et omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste müügiga 

tegelevate FIEde ettevõtlustulud jagunevad põllumajandussaaduste müügist, toetustest ja 

Maksu- ja Tolliameti maksude tagastustest saadud tuludeks. Enamasti taotlevad FIEd 

toetusi, mis on mõeldud põllumajandusega seotud kulude katmiseks, samas kui 

ettevõtlusega seoses saadud toetusi kasutatakse peamiselt põhivara soetamiseks, 

harvematel juhtudel ka kulude katteks. Uurimuse tulemusena selgus, et füüsilisest isikust 

ettevõtja ettevõtlusega seotud toetustel ja stipendiumitel ning kauba müümise, 

vahendamise ning teenuse osutamisel on ettevõtlustuludele kokku statistiliselt oluline 

nõrgalt positiivne mõju. Samade tegurite mõju ettevõtluse tulemile on aga pigem 

negatiivne, kus ettevõtlusega seotud tegurid on statistiliselt vähem olulised, kui 

põllumajandusega seotud tegurid. 

Taimekasvatusega tegelevad FIEd teevad ettevõtlusega seotud kulusid kaupade ja teenuste, 

põhi- ja käibevara soetamiseks, tööjõu kasutamiseks ning riiklike ja/või kohalike maksude 

tasumiseks. Kulude vähendamiseks loobutakse uute seemnete, väetiste ja pestitsiidide 

ostmisest või spetsialiseerutakse mahetootmisele ning vähendatakse tööjõukulusid. 

Omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste müügiga seonduvatel kuludel esineb 

statistiliselt oluline negatiivne seos soetatud teenuste ja ettevõtluse tarbeks põhivara 

soetamisega. Muude riiklike ja kohalike maksude ning muude ettevõtlusega seotud kulude 

ja põllumajandussaaduste müügiga seonduvate kulude vahel on statistiliselt vähem oluline 

negatiivne seos. Töötajate tasu ja töötajatele tehtud väljamaksetelt tasutud 

töötuskindlustusmakse on omavahel täielikult korreleeruvad suurused, samas kui töötajate 

tasu ja töötajatele tehtud väljamaksetelt ja abikaasa eest tasutud sotsiaalmaksu ning 

töötajatele tehtud väljamaksetelt ja abikaasa eest tasutud sotsiaalmaksu ja töötajatele tehtud 

väljamaksetelt tasutud töötuskindlustusmakse vahel esineb statistiliselt oluline positiivne 

korrelatsioon. Seega kui üks eelnimetatud teguritest suureneb, suurenevad selle tulemusena 

ka teised tegurid. Positiivne seos on veel ka kulud varale, mis ei ole põhivara ja põhivara 

parendamise ja täiendamise kulude (p˂0,01, r2=18,7%), soetatud kaupade ja soetatud 

teenuste (p˂0,05, r2=12,5%) ning soetatud teenuste ja põhivara soetamise (p˂0,05, 

r2=11,2%) vahel. 
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Uurimuse tulemusena selgus, et füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluskulud on nõrgalt 

positiivse mõjuga ettevõtlusega seotud kuludele kokku. Ainsana puudub 

põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud 

töötuskindlustusmaksetel mõju ettevõtlusega seotud kuludele kokku. Ettevõtlusega seotud 

kuludel on aga negatiivne mõju ettevõtlusetulemile. Statistiliselt olulised on kulud 

põhivara soetamisele ning muud kulud, ülejäänud tegurid on statistiliselt vähem olulised. 

Põllumajandusega seotud kuludel on pigem positiivne mõju ettevõtlusetulemile, kuid 

negatiivne mõju ettevõtlusetulemile esineb ainult põhivara soetamise ja soetatud kaupade 

ning teenuste kuludel. Põllumajandusega seotud ettevõtluskulude ja ettevõtlusetulemi 

mudelites on statistiliselt olulised kulud põhivara soetamisele, kulud soetatud kaupadele ja 

teenustele ja muud kulud. Statistiline olulisus puudub või on väga väike ettevõtlusetulemi 

ja tööjõukulude mudelite vahel. Seega on FIE põllumajandusega seotud kulud suhteliselt 

olulisemad kui ettevõtlusega seotud kulud. 

Tulude ja kulude vahena saadakse ettevõtluse tulem. Omatoodetud töötlemata 

põllumajandussaaduste ning FIEle kuuluvalt kinnisasjalt metsamaterjali võõrandamisest 

saadud tulust on õigus täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot. Niisuguse täiendava 

mahaarvamise lubamisega toetab riik põllumajandusettevõtjat ja soodustab legaalse 

metsaraiega tegelemist. Erikonto on koht, kuhu FIE saab kanda ainult ettevõtlusest saadud 

tulud, toetused ja hüvitised. Erikonto eeliseks on see, et kogunenud summat võib kasutada 

suuremate investeeringute tegemiseks, ilma et enne kulutuste tegemist tulu laekumist 

maksustatakse. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamiste tegemise järgselt saadud 

maksustatava tulu alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva sotsiaal-  ja tulumaksu 

ning kogumispensioniga liitunutel ka kogumispensioni makse. 

Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust tehtava täiendava mahaarvamise ja 

tulude ning kulude vahel esineb statistiliselt oluline positiivne korrelatsioon. Statistiliselt 

oluline negatiivne korrelatsioon esineb aga täiendava mahaarvamise ja soetatud teenuste 

vahel. Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulu ja põllumajandussaaduste 

müügiga seonduvate kulude vahel esineb positiivne ja statistiliselt oluline korrelatsioon. 

Selgus, et mida väiksemad on FIEde tulud, seda suuremad on nende kulud. Negatiivne 

korrelatsioon esineb tulude ning kulude vahel, nagu soetatud teenuste (p˂0,01, r2=33,1%), 

ettevõtluse tarbeks põhivara soetamise (p˂0,01, r2=32,4%) ning muude riiklike ja kohalike 

maksude (p˂0,05, r2=13,1%) vahel. Uurimuse tulemusena selgus, et omatoodetud 

töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust tehtud täiendaval 
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mahaarvamisel on pigem tugev positiivne mõju ja erikonto muutusel pigem negatiivne 

mõju maksustatavale tulule ka siis, kui statistiline seos puudub. Ainult taimekasvatusega 

FIEna tegutsemine ei anna piisavat sissetulekut. 

Tulemused ja järeldused on koostatud valimi põhjal ning nende alusel ei pruugi olla 

võimalik teha üldistusi kõikide tegevusalade FIEde ning ka koguvalimi maksustatava tulu 

kohta.  

Autori arvates sai uurimistöö eesmärk täidetud.  
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SELF-EMPLOYED ENTREPRENEUR’S TAXABLE 

INCOME IN PLANT GROWING 

SUMMARY 

 

A self-employed entrepreneur’s form of business has been widespread in Estonia, being 

the third form of business, besides a private limited company and the non-profit 

organization in numbers. Subject actuality is that the self-employed entrepreneurs declared 

income has steadily declined, because the self-employed entrepreneurs do not declare all 

their income (they declare only half or even less of their revenues). If their business costs 

are lower than the income, they will reduce the amount of their income in order to pay as 

little as possible for the state taxes. Some self-employed entrepreneurs declare checks, 

which actually belong to another natural person for their business expenses. Farmers 

believe that the main problem and the biggest concern is that a large part of the farms are 

in economically difficult situation to deal with the farm survival and do not have any 

energy or resources to develop their enterprise. The claim that the self-employed 

entrepreneurs’ economic situation is difficult, raise questions about whether self-employed 

entrepreneurs’ activity is not profitable enough in order to reflect all business income of a 

resident natural person or a business-related revenues are deliberately recognized to 

declare more business expenses to reduce the taxable income. 

This study aims to grain and pulse farming and oilseeds growing field of self-employed 

entrepreneurs engaged influencing analysis in taxable income components. In order to 

fulfill the study, there were the following research tasks. 

1. Identify the causes of plant production and the advantages and disadvantages of 

self-employed entrepreneur. 

2. Determine the business-related grants and scholarships, and the sale of goods, 

brokering or service impact on the size of the business income and net gain. 

3. Identify a self-employed entrepreneur’s business costs and their impact on his 

business expenses and net gain. 
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4. Identify the special account and the self-produced and unprocessed transfer of the 

agricultural products impact of the additional deduction in taxable income. 

In the research, it is used quantitative method, where author sent questionnaires to 

respondents, who are self-employed entrepreneurs and interviews self-employed 

entrepreneurs and their accountants. Author has used these methods of analysis: data 

comparison, correlation and regression analysis. 

A self-employed entrepreneur is a natural person, who is engaged in business activities, 

and is registered, in the commercial register. When accountability and self-registration 

occurs, it is required to organize its accounts so that his financial position, business results 

and cash flows would be able to obtain topical, important, objective and comparable 

information. He has to record all of his business transactions, accounting ledgers on the 

basis of the initial or summary documents and to maintain accounting records. A self-

employed entrepreneur has the opportunity to choose whether to use cash or accrual-based 

accounting. Cash-based accounting is easier for the self-employed entrepreneur, because 

revenues are recognized when cash is received and expenses, when cash is paid. Accrual 

accounting is practicable and the income and expenses are incurred whether the money has 

already been received and paid or not. A self-employed entrepreneur’s accounts must be 

organized in such a way that it would be in compliance with the Accounting Act. 

The questionary was conducted for the survey, which investigated the self-employed 

entrepreneurs’ crop production, accounting, business-related income and expenses, 

deductions, and additional payments. It also was examined, why they are engaged in crop 

production, and why they do it as a self-employed entrepreneur. Interviews were also 

conducted with self-employed entrepreneurs and accountants, who make accounting for 

self-employed entrepreneurs, which examined the self-employed entrepreneurs advantages, 

disadvantages and cost-effectiveness (cash into profitable). The study showed that self-

employed entrepreneurs are engaged in business, because of income, wage and additional 

income from the sidelines to receive payments, and also because of being able to sell the 

grown harvest, because many collectors are not buying products from individuals. Self-

employed entrepreneurs grow plants as a hobby; when the necessary land, farm and 

equipment are available, when they have a professional education and/or a long-term 

experience in the field, but also because of the necessity to maintain a land and wish to 

grow plants for private use, and need to raise a family. Nobody of the surveys and 
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interviews respondents mentioned that only crop production is profitable enough for 

business development and subsistence. Self-employed entrepreneur is cost-effective if it is 

generated by a strong private limited company, may be engaged in a number of activities, 

or in addition deals with activity that is profitable all year round. 

Self-employment entrepreneurs’ advantages of this form of entrepreneurship are ease of 

existence, an independent decision-making, cash-based accounting and the possibility of 

additional deduction on income derived from transfer of agricultural products, up to 2,877 

euros, in calculating taxable income. Self-employment entrepreneur weaknesses were 

mentioned by the respondents regarding the high tax burden, the severity of reporting cash-

based income tax return while using the accrual basis of accounting, difficulty to receive 

funds from loans and projects. Weaknesses were also the self-employed entrepreneurs’ 

unlimited personal liability of the company's debts, losses and commitments and the 

complexity in business termination. Self-employed entrepreneurs taxable profit will be 

reported every year by 31st March with tax form E. Self-employed entrepreneurs 

calculation of taxable income is based on operating profit, operating expenses, gross profit, 

expenses made for guests or business partners at the reception, the cost of an additional tax 

deduction on a special account with the growth and decline and expenses that exceed 

business revenues of previous tax periods (years). The investigation revealed the reasons 

for dealing with plant growing and self-employment entrepreneur’s advantages and 

disadvantages. 

The study showed that self-employment entrepreneurs’ business income, who sell self-

produced unprocessed agricultural, are the sale of agricultural products, tax payments and 

redemptions to the Tax and Customs revenues. Mostly self-employed workers apply 

grants, which are intended to cover the costs related to agriculture, while the business 

related grants are used primarily for the acquisition of fixed assets, more rarely, also cover 

the costs. Self-employed business related grants and scholarships and the sale of goods, 

mediation and the provision of services has a statistically significant weakly positive effect 

for total enterprise revenue. The same factors impact of the gross profit, is rather negative, 

in which business-related factors are statistically less significant than agriculture-related 

factors. 

Self-employed entrepreneurs’, who grow self-manufactured unprocessed plants, have the 

costs of acquisition of goods and services, the acquisition of fixed and current assets, labor 
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and national and local taxes. To reduce costs waived for new seeds, fertilizer and 

pesticides, or specialize in organic production and cut down on labor costs.  

The study showed that self-employed entrepreneur’s business expenses have slightly 

positive impact on business-related costs. The only lack of agricultural workers involved in 

the transfer payments paid unemployment insurance impact on business-related costs. 

Business-related costs have a negative impact on gross profit. Statistically significant is the 

cost of acquisition of fixed assets and other costs, other factors is statistically less 

significant. Agriculture expenditure has rather a positive effect on gross profit, but 

acquisition of fixed assets and the acquisition of goods and services costs only have a 

negative impact on gross profit. Agriculture-related business expenses and cost of fixed 

assets acquired for goods and services yield business models have a statistically significant 

impact. Statistical significance is absent or very small business and the labor cost of yield 

models. Thus, the relationships of self-employed entrepreneur to agriculture-related 

expenses are more important than business-related expenses. 

The difference between revenue and expenses is gross profit. Self-produced unprocessed 

additional deduction on income derived from transfer of agricultural products and self-

employed entrepreneurs immovable belonging are entitled to deduct up to an additional 

2,877 euros. Such additional deduction authorization of the state supports the farmers and 

promotes the pursuit of legal logging. The Special Account is the place where the self-

employed entrepreneur can only transfer business revenues, benefits and allowances. The 

advantage of the special account is that the accumulated amount can be used for larger 

investments without prior receipt of the spending of income tax. Business income after 

allowable deductions from the taxable income earned under the tax authority calculates the 

amount of income tax and social and people, who has joined the funded pension system 

has the funded pension payment. 

Additional deduction on income derived from transfer of agricultural products, between 

income and expenses is a statistically significant positive correlation. Statistically 

significant negative correlation exists, however, additional deductions and purchased 

services. The alienation of agricultural income and expenses and between the sales of 

agricultural products is a positive and statistically significant correlation. It turned out that 

the lower the self-employment entrepreneur’s income, the higher are their costs. A 

negative correlation exists between revenues and costs, purchased services (p˂0,01, r2 = 
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33.1%), fixed assets acquired for business purposes (p˂0,01, r2 = 32.4%) and other 

national and local taxes (p˂0,05, r2 = 13.1%). The study showed that self-produced 

unprocessed additional deduction on income derived from transfer of agricultural products 

is made rather a strong positive and the special account changes are more negative impact 

on taxable income, even if there is no statistical relationship. Only the plant growing as 

self-employed entrepreneur do not provide sufficient income. 

Results and conclusions are drawn based on the sample and under may not be able to make 

generalizations about all activities of self-employed entrepreneurs, as well as for the entire 

sample of taxable income. 

The author's opinion is that the purpose of research is completed.  

  



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

 



 

73 

 

Lisa 1. Peamised taimekasvatuse toetused, mida PRIA annab teraviljakasvatusega 

tegelevale FIEle. Allikas: Autori koostatud (Toetused. Taimekasvatus 2015) põhjal. 

Toetuse nimetus 

Eesti maaelu 

arengukava 

meede 

Toetuse eesmärk 
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MAK 2014-2020 

meede 10.1.1 ja 
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(„Sangaste“ rukis) kasvata-
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Puudub Soodustada põlvkondade vahetust põllu-

majanduses, tagades toidu tootmise jätku.  

Piirkondliku mullakaitse 

toetus 

MAK 2014-2020 

meede 10.1.3 

Tagada erodeeritud ja turvasmuldade jätku-

suutlik kasutamine degradatsiooni vähendades. 

Pindalatoetused Puudub Anda otsetoetust ettevõtjale põllumaade 

otstarbeka kasutamise ja hooldamise eest. 

Poolloodusliku koosluse 

hooldamise toetus 
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Parandada poollooduslike koosluste ja 
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Põllumajandusettevõtete 

tulemuslikkuse parandamise 
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Puudub Põllumajandusettevõtete tulemuslikkust 

parandada ja arendada keskkonnahoidliku 

põllumajandustootmist.  

Põllumajandusliku 

tegevusega alustava noore 

ettevõtja toetus 

MAK 2007-2013 

meede 1.2 

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 

alustamise hõlbustamine ja põlvkonna-

vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses. 

Uute toodete, tavade, 

protsesside ja tehnoloogiate 

arendamise toetus 

Puudub Toetada innovaatilisi üksikprojekte, mis 

edendavad koostööd, lahendavad tootjate ja 

töötlejate tootmisprotsessiga seotud 

probleeme. 

Väikepõllumajandustootja 

toetus 

Puudub Suurendada põllumajandustootjate konku-

rentsivõimet, luues võimaluse tootmise 

lihtsustamiseks ja mitmekesistamiseks. 

Väikeste põllumajandus-

ettevõtete arendamise toetus 

MAK 2014-2020 

meede 6.3 

Väikeste ettevõtete põhivara moderni-

seerimine ja majandusliku toimimise 

parandamine. 

Ühtne pindalatoetus ning 

kliimat ja keskkonda 

säästvate põllumajandus-

tavade toetus 

Puudub Toetada ettevõtjat, kes harib maad õiguslikul 

alusel, st on maa omanik või omab kehtivat 

rendilepingut. 
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Lisa 2. Teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegelevad FIEde 

tegevuskohad maakonniti (EMTAK 0111 FIE… 2016, Haldus- ja asutusjaotus 2016). 
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Lisa 3. Teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatsega tegelvate FIEde 

tegevuskohad omavalitsuste järgi. Autori koostatud äriregistri päringu alusel ja Maa-

ameti Geoportaali maakonna ja omavalitsuse piiride ülevaatekaardid alusel (Haldus- 

ja asutusjaotus 2016). 

 



 

76 

 

Lisa 4. Küsitlus taimekasvatusega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja kulude kohta. 

 

KÜSITLUS TAIMEKASVATUSEGA TEGELEVA 

FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA KULUDE KOHTA 
 

Lugupeetud vastaja,  

Olen Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala magistrant. Palun Teil 

vastata käesolevale küsimustikule, mille tulemusi kasutan oma uurimistöös, kus 

kaardistatakse teraviljakasvatuse, kaunviljakasvatuse ja õlitaimeseemnete kasvatusega 

tegelevad füüsilisest isikust ettevõtjad ning uuritakse nende ettevõtluskulusid. Uurimistöö 

jaoks on väga olulised Teie kui füüsilisest isikust ettevõtja vastused, et saada  tõest  

ülevaadet Eestis teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegeleva füüsilisest 

isikust ettevõtja tegeliku olukorra kohta uuritaval teemal.  

Küsitluse täitmiseks palume märgistada Teile sobilik vastusevariant ringiga või alla 

joonides. Variandi „muu“ puhul palun lisada oma vastuse variandi. Küsitluse täitmist 

hõlbustab residendist füüsilise isiku 2014. a ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vorm 

E) andmete kasutamine. Küsitlus on anonüümne, Teie nime ei kasutada andmete 

esitamisel. Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 15 minutit.  

Tänan vastamise eest! 

 

Kairi Jõe 

Eesti Maaülikooli Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala magistrant 

e-mail: kairi.joe@gmail.com 
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Lisa 4 järg 

1. Milliseid teravilju Te kasvatate? (valige palun kõik sobilikud vastusevariandid) 

 suvinisu;  

 talinisu; 

 suvioder; 

 talioder; 

 rukis; 

 kaer; 

 hirss;  

 mais;  

 sorgo; 

 ei kasvata teravilju; 

 muu teravili: ………………………………………………………………………. 

 

 

2. Milliseid kaunvilju Te kasvatate? (valige palun kõik sobilikud  vastusevariandid) 

 aeduba; 

 põlduba; 

 aedhernes; 

 kikerhernes; 

 salathernes; 

 tuvihernes; 

 lääts; 

 lupiin; 

 ei kasvata kaunvilju; 

 muu kaunvili ………………………………………………………………………. 

 

 

3. Milliseid õlitaimi Te kasvatate? (valige palun kõik sobilikud  vastusevariandid) 

 sojauba, valgusoja; 

 riitsinusuba; 

 linaseemned; 

 sinepiseemned; 

 suvirapsi seemned; 

 talirapsi seemned; 

 seesamiseemned; 

 päevalilleseemned;  

 puuvillapõõsa seemned; 

 värvisafloori seemned; 

 õliramtilla seemned; 

 maapähkel; 

 ei kasvata õlitaimi; 

 muu õlitaimeseeme …………………………………………………………………. 
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Lisa 4 järg 

4. Kui mitu hektarit on Teil teraviljade, kaunviljade ja õlitaimete kasvatamiseks 

põllumaad? (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 kuni 20 hektarit; 

 21-40 hektarit; 

 41-60 hektarit; 

 61-80 hektarit; 

 81-100 hektarit; 

 101-120 hektarit; 

 121-140 hektarit; 

 141-160 hektarit; 

 161-180 hektarit; 

 181-200 hektarit; 

 üle 200 hektari. 

 

 

5. Kas Teil on peale teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatuse veel mõni 

äriregistris registreerimata tegevusala? (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 JAH, tegevusalaks on: ………………………………………………………………; 

 EI. 

 

 

6. Kui palju on Teil töötajaid? (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 1 töötaja; 

 2-3 töötajat; 

 4-6 töötajat; 

 7-9 töötajat; 

 10 ja rohkem töötajat; 

 Ei ole töötajaid. 

 

 

7. Missugust raamatupidamisarvestust Te kasutate? (valige palun ainult üks 

vastusevariant) 

 Kassapõhist arvestust; 

 Tekkepõhist arvestust. 

 

 

8. Kui suur oli Teie 2014. aasta põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulu (E 

vormi rea 1.11 veerg 4 tulem)? (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 kuni 5000 eurot; 

 5001-7500 eurot; 

 7501-10 000 eurot; 

 10 001-12 500 eurot; 

 12 501-15 000 eurot; 

 15 001-17 500 eurot; 

 17 501-20 000 eurot; 

 üle 20 000 euro. 
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Lisa 4 järg 

9. Kas Te kasutate erikontot? (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 JAH; 

 EI; 

 Ma ei tea, mis on erikonto. 

 

10. Kui suured oli Teie 2014. aasta põllumajandussaaduste müügiga seonduvad kulud (E 

vormi rea 2.12 veerg 4 tulem)? (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 kuni 5000 eurot; 

 5001-7500 eurot; 

 7501-10 000 eurot; 

 10 001-12 500 eurot; 

 12 501-15 000 eurot; 

 15 001-17 500 eurot; 

 17 501-20 000 eurot; 

 üle 20 000 euro. 

 

11. Millised põllumajandussaaduste müügiga seonduvad kulud olid Teil 2014. aastal? 

(valige palun kõik sobilikud  vastusevariandid) 

 põhivara soetamine ettevõtluse tarbeks;  

 põhivara parendamise ja täiendamise kulud; 

 kulud varale, mis ei ole põhivara; 

 soetatud kaubad (sh materjalid, tooraine, kütus, energia, pooltooted); 

 soetatud teenused (sh ettevõtluses kasutatud pinna eest tasutud rendi- või 

üüritasud); 

 töötajatele antud erisoodustused; 

 töötajatele tehtud erisoodustustelt makstud tulumaks; 

 töötajatele tehtud erisoodustustelt makstud sotsiaalmaks; 

 töötajate tasu, sh palk, lisatasu ja muu tasu; 

 töötajatele tehtud väljamaksetelt ja abikaasa eest tasutud sotsiaalmaks; 

 töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse; 

 muu riiklik ja kohalik maks (v.a tulumaks, sotsiaalmaks ja kohustusliku 

kogumispensioni makse); 

 muud ettevõtlusega seotud kulud: …………………………………………………... 
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Lisa 4 järg 

12. Kui suures summas saite 2014. aastal kasutada õigust teha täiendavat  mahaarvamist  

põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust (E vormil rea 4 veerg 4 summa)? 

(valige palun ainult üks vastusevariant) 

 1-500 eurot; 

 501-1000 eurot; 

 1001-1500 eurot; 

 1501-2000 eurot; 

 2001-2500 eurot; 

 2501-2876 eurot; 

 2877 eurot; arvasin maha põllumajandusliku tootmisega seotud tulud täies ulatuses; 

 ei arvanud maha täiendavalt põllumajandusliku tootmisega seotud tulud. 

Negatiivne ettevõtluse tulem (E vormi rea 3.3 veerg 4 summa)  ei võimaldanud teha 

täiendavat mahaarvamist põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust. 

 

13. Miks Te tegelete taimkasvatusega? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. Miks Te olete otsustanud tegeleda taimekasvatusega füüsilisest isikust ettevõtjana? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Kas Teie arvates on taimekasvatusega tegelemine FIE jaoks tasuv? (valige palun ainult 

üks vastusevariant) 

 JAH; 

 EI; 

 muu…………………………………………………………………………………. 

 

 

16. Kas Te olete mõne äriühingu (täisühingu, usaldusühingu, osaühingu, aktsiaseltsi, 

tulundusühistu või mõne muu äriühingu) juhtimisega seotud? (valige palun kõik sobilikud 

vastusevariandid) 

 JAH, olen äriühingu omanik; 

 JAH, olen äriühingu juhatuse liige; 

 EI. 

 

 

17. Kas Te töötate palgatöötajana mõnes äriühingus (täisühingus, usaldusühingus, 

osaühingus, aktsiaseltsis, tulundusühistus või mõnes muus äriühingus)? (valige palun 

ainult üks vastusevariant) 

 JAH; 

 EI. 
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18. Milliseid PRIA poolt pakutavaid toetusi (1) teate, (2) olete taotlenud ja (3) olete 

saanud? (märkiga palun toetuse järgi olevatesse kastidesse rist, kui Te teate toetust ja/või 

olete taotlenud ja/või olete saanud nimetatud toetust)  

 

TOETUSE NIMETUS 
1. Tean seda 

toetust 

2. Olen 

taotlenud 

seda toetust 

3. Olen 

saanud seda 

toetust 
Ebasoodsamate piirkondade toetust 
 

   

Keskkonnasõbraliku majandamise toetust 
 

   

Kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) 

kasvatamise toetust 
 

   

Mahepõllumajandusele ülemineku toetust ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetust 
 

   

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa 

kohta antavat toetust 
 

   

Noore põllumajandustootja toetust 
 

   

Piirkondliku mullakaitse toetust 
 

   

Pindalatoetuseid 
 

   

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetust 
 

   

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 

parandamise investeeringutoetust 
 

   

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore 

ettevõtja toetust 
 

   

Uute toodete, tavade, protsesside ja 

tehnoloogiate arendamise toetust 
 

   

Väikepõllumajandustootja toetust 
 

   

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise 

toetus 
 

   

Ühtset pindalatoetust ning kliimat ja kesk-

konda säästvate põllumajandustavade toetust 
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Lisa 4 järg 

Vastaja andmed: 

 

 

Teie sugu: (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 Mees; 

 Naine. 

 

Teie vanus: (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 kuni 20 eluaastat; 

 21 kuni 30 eluaastat; 

 31 kuni 40 eluaastat; 

 41 kuni 50 eluaastat; 

 51 kuni 60 eluaastat; 

 vanem kui 60 eluaastat. 

 

Millises maakonnas Te tegutsete ettevõtjana? (valige palun ainult üks vastusevariant) 

 Harjumaa; 

 Hiiumaa; 

 Ida-Virumaa; 

 Jõgevamaa; 

 Järvamaa; 

 Läänemaa; 

 Lääne-Virumaa; 

 Põlvamaa; 

 Pärnumaa; 

 Raplamaa; 

 Saaremaa; 

 Tartumaa; 

 Valgamaa; 

 Viljandimaa; 

 Võrumaa. 
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Lisa 5. Intervjuu küsimused taimekasvatusega tegelevatele füüsilisest isikust 

ettevõtjatele.  

 

FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA  

INTERVJUU 

 

1. Kas Teie arvates on FIEna tegutsemine raha sissetoov? Kui EI, siis mida olete ette 

võtnud selleks, et oma tegevust tulusamaks muuta? 

2. Millised on Teie arvates taimekasvatusega tegeleva ettevõtte kolm kõige suuremat tulu 

(tuludeklaratsiooni E-vormi järgi)? Palun järjestage need, alustades kõige suuremast. 

3. Millised on Teie arvates taimekasvatusega tegeleva ettevõtte kolm kõige suuremat 

kulu (tuludeklaratsiooni E-vormi järgi)? Palun järjestage need, alustades kõige 

suuremast. 

4. Milliseid võimalusi olete Te kasutanud, et oma kulusid vähendada? 

5. Milliseid võimalusi olete Te kasutanud, et leida oma kulude katmiseks raha? 

6. Nimetage palun vähemalt kolm põhjust, miks Te tegutsete FIEna. 

7. Nimetage palun vähemalt kolm FIEna tegutsemise eelist. 

8. Nimetage palun vähemalt kolm FIEna tegutsemise puudust.  
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Lisa 6. Intervjuu küsimused füüsilisest isikust ettevõtjate raamatupidamisega 

tegelevale raamatupidajale.  

 

RAAMATUPIDAJA 

INTERVJUU 

 

1. Kas Teie arvates on FIEna tegutsemine raha juurdetoov? Kui EI, siis mida on võimalik 

ette võtta selleks, et FIE saaks oma tegevust tulusamaks muuta? 

2. Millised on Teie arvates taimekasvatusega tegeleva ettevõtte kolm kõige suuremat tulu 

(tuludeklaratsiooni E-vormi järgi)? Palun järjestage need, alustades kõige suuremast. 

3. Millised on Teie arvates taimekasvatusega tegeleva ettevõtte kolm kõige suuremat 

kulu (tuludeklaratsiooni E-vormi järgi)? Palun järjestage need, alustades kõige 

suuremast. 

4. Milliseid võimalusi FIEd kasutavad, et oma kulusid vähendada? 

5. Milliseid võimalusi FIEd kasutavad selleks, et leida oma kulude katmiseks raha? 

6. Nimetage palun vähemalt kolm põhjust, miks tegutsetakse FIEna. 

7. Nimetage palun vähemalt kolm FIEna tegutsemise eelist. 

8. Nimetage palun vähemalt kolm FIEna tegutsemise puudust. 
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Lisa 7. Maksu- ja Tolliametile tehtud päring residendist füüsilise isiku ettevõtlusest 

saadud tulu (E-vormi) andmete saamiseks. Vajaminevate andmete ülevaade.  

RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU ETTEVÕTLUSEST SAADUD TULU 

E-VORM 

 

Andmestik: 100 FIEt, kes tegelevad Teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete 

kasvatusega (EMTAK 2008 tegevusala A 0111) 

Vajalike andmete periood: 2010-2014. aasta tuludeklaratsioonide E-vormid (5 aastat) 

 

ETTEVÕTLUSTULU: 

  
Asukoht tuludeklaratsiooni E-vormil 

2014 2013 2012 2011 2010 

Tulu kauba 

müümisest või 

vähendamisest 

ja teenuse 

osutamisest  

Ettevõtlus 
rida 1.1 

veerg 3 

rida 1.1 

veerg 3 

rida 1.1 

veerg 3 ja 

rida 1.2 

veerg 3 

rida 1.1 

veerg 3 ja 

rida 1.2 

veerg 3 

rida 1.1 

veerg 3 ja 

rida 1.2 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 1.1 

veerg 4 

rida 1.1 

veerg 4 

rida 1.1 

veerg 4 

rida 1.1 

veerg 4 

rida 1.1 

veerg 4 

Üüri- või 

renditasu 
Ettevõtlus 

rida 1.2 

veerg 3 

rida 1.2 

veerg 3 

rida 1.4 

veerg 3 

rida 1.4 

veerg 3 

rida 1.4 

veerg 3 

Litsentsitasu Ettevõtlus 
rida 1.3 

veerg 3 

rida 1.3 

veerg 3 

rida 1.5 

veerg 3 

rida 1.5 

veerg 3 

rida 1.5 

veerg 3 

Tulu 

ettevõtluses 

kasutatud vara 

võõrandamisest 

Ettevõtlus 
rida 1.4 

veerg 3 

rida 1.4 

veerg 3 

rida 1.6 

veerg 3 

rida 1.6 

veerg 3 

rida 1.6 

veerg 3 

Isiklikku 

tarbimisse 

võetud vara 

turuhind 

Ettevõtlus 
rida 1.5 

veerg 3 

rida 1.5 

veerg 3 

rida 1.7 

veerg 3 

rida 1.7 

veerg 3 

rida 1.7 

veerg 3 

Toetus ja 

stipendium, mis 

on saadud 

seoses 

ettevõtlusega  

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 1.6 

veerg 4 

rida 1.6 

veerg 4 

rida 1.8 

veerg 4 

rida 1.8 

veerg 4 

rida 1.8 

veerg 4 

Saadud 

kindlustus-

hüvitis, kui 

kindlustusmakse 

või kindlustatud 

vara soetamis-

maksumus on 

maha arvatud 

ettevõtlustulust 

Ettevõtlus 
rida 1.7 

veerg 3 

rida 1.7 

veerg 3 

rida 1.9 

veerg 3 

rida 1.9 

veerg 3 

rida 1.9 

veerg 3 

Finantstulu Ettevõtlus 
rida 1.8 

veerg 3 

rida 1.8 

veerg 3 

rida 1.10 

veerg 3 

rida 1.10 

veerg 3 

rida 1.10 

veerg 3 
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Asukoht tuludeklaratsiooni E-vormil 

2014 2013 2012 2011 2010 

Maksu- ja 

Tolliameti 

tagastatud 

maksud  

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 1.9 

veerg 4 

rida 1.9 

veerg 4 
- - - 

Muu tulu Ettevõtlus 
rida 1.10 

veerg 3 

rida 1.10 

veerg 3 

rida 1.11 

veerg 3 

rida 1.11 

veerg 3 

rida 1.11 

veerg 3 

Ettevõtlustulu 

kokku 

Ettevõtlus 
rida 1.11 

veerg 3 

rida 1.11 

veerg 3 

rida 1.12 

veerg 3 

rida 1.12 

veerg 3 

rida 1.12 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 1.11 

veerg 4 

rida 1.11 

veerg 4 

rida 1.12 

veerg 4 

rida 1.12 

veerg 4 

rida 1.12 

veerg 4 

 

ETTEVÕTLUSEGA SEOTUD KULUD: 

  
Asukoht tuludeklaratsiooni E-vormil 

2014 2013 2012 2011 2010 

Põhivara 

soetamis-

maksumus  

Ettevõtlus 
rida 2.1.1 

veerg 3 

rida 2.1.1 

veerg 3 

rida 2.1.1 

veerg 3 

rida 2.1.1 

veerg 3 

rida 2.1 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.1.1 

veerg 4 

rida 2.1.1 

veerg 4 

rida 2.1.1 

veerg 4 

rida 2.1.1 

veerg 4 

rida 2.1 

veerg 4 

sealhulgas 

parendamise ja 

täiendamise 

kulud  

Ettevõtlus 
rida 2.1.2 

veerg 3 

rida 2.1.2 

veerg 3 

rida 2.1.2 

veerg 3 

rida 2.1.2 

veerg 3 
- 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.1.2 

veerg 4 

rida 2.1.2 

veerg 4 

rida 2.1.2 

veerg 4 

rida 2.1.2 

veerg 4 
- 

Põhivara 

soetamis-

maksumuse ning 

sealhulgas 

parendamise ja 

täiendamise 

kulude ridadel 

kajastamata vara 

soetus-

maksumus  

Ettevõtlus 
rida 2.2 

veerg 3 

rida 2.2 

veerg 3 

rida 2.2 

veerg 3 

rida 2.2 

veerg 3 

rida 2.2 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.2 

veerg 4 

rida 2.2 

veerg 4 

rida 2.2 

veerg 4 

rida 2.2 

veerg 4 

rida 2.2 

veerg 4 

Soetatud kaup ja 

teenus  

Ettevõtlus 
rida 2.3 

veerg 3 

rida 2.3 

veerg 3 

rida 2.3 

veerg 3 

rida 2.3 

veerg 3 

rida 2.3 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.3 

veerg 4 

rida 2.3 

veerg 4 

rida 2.3 

veerg 4 

rida 2.3 

veerg 4 

rida 2.3 

veerg 4 

Töötajatele 

antud 

erisoodustused  

Ettevõtlus 
rida 2.4 

veerg 3 

rida 2.4 

veerg 3 

rida 2.4 

veerg 3 

rida 2.4 

veerg 3 

rida 2.4 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.4 

veerg 4 

rida 2.4 

veerg 4 

rida 2.4 

veerg 4 

rida 2.4 

veerg 4 

rida 2.4 

veerg 4 
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Asukoht tuludeklaratsiooni E-vormil 

2014 2013 2012 2011 2010 

Töötajatele 

antud 

erisoodustustelt 

makstud 

tulumaks  

Ettevõtlus 
rida 2.5 

veerg 3 

rida 2.5 

veerg 3 

rida 2.5 

veerg 3 

rida 2.5 

veerg 3 

rida 2.5 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.5 

veerg 4 

rida 2.5 

veerg 4 

rida 2.5 

veerg 4 

rida 2.5 

veerg 4 

rida 2.5 

veerg 4 

Töötajatele 

antud 

erisoodustustelt 

makstud 

sotsiaalmaks  

Ettevõtlus 
rida 2.6 

veerg 3 

rida 2.6 

veerg 3 

rida 2.6 

veerg 3 

rida 2.6 

veerg 3 

rida 2.6 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.6 

veerg 4 

rida 2.6 

veerg 4 

rida 2.6 

veerg 4 

rida 2.6 

veerg 4 

rida 2.6 

veerg 4 

Töötajate tasu, 

sh palk, lisatasu 

ja muu tasu  

Ettevõtlus 
rida 2.7 

veerg 3 

rida 2.7 

veerg 3 

rida 2.7 

veerg 3 

rida 2.7 

veerg 3 

rida 2.7 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.7 

veerg 4 

rida 2.7 

veerg 4 

rida 2.7 

veerg 4 

rida 2.7 

veerg 4 

rida 2.7 

veerg 4 

Töötajatele 

tehtud 

väljamaksetelt ja 

abikaasa eest 

makstud 

sotsiaalmaks  

Ettevõtlus 
rida 2.8 

veerg 3 

rida 2.8 

veerg 3 

rida 2.8 

veerg 3, 

ilma 

abikaasa 

eest 

makstud 

sotsiaal-

maksuta 

rida 2.8 

veerg 3, 

ilma 

abikaasa 

eest 

makstud 

sotsiaal-

maksuta 

rida 2.8 

veerg 3, 

ilma 

abikaasa 

eest 

makstud 

sotsiaal-

maksuta 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.8 

veerg 4 

rida 2.8 

veerg 4 

rida 2.8 

veerg 4 , 

ilma 

abikaasa 

eest 

makstud 

sotsiaal-

maksuta 

rida 2.8 

veerg 4 , 

ilma 

abikaasa 

eest 

makstud 

sotsiaal-

maksuta 

rida 2.8 

veerg 4 , 

ilma 

abikaasa 

eest 

makstud 

sotsiaal-

maksuta 

Töötajatele 

tehtud 

väljamaksetelt 

makstud töötus-

kindlustusmakse  

Ettevõtlus 
rida 2.9 

veerg 3 

rida 2.9 

veerg 3 

rida 2.9 

veerg 3 

rida 2.9 

veerg 3 

rida 2.9 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.9 

veerg 4 

rida 2.9 

veerg 4 

rida 2.9 

veerg 4 

rida 2.9 

veerg 4 

rida 2.9 

veerg 4 

Muu riiklik ja 

kohalik maks 

(v.a tulumaks ja 

kohustusliku 

kogumis-

pensioni makse)  

Ettevõtlus 
rida 2.10 

veerg 3 

rida 2.10 

veerg 3 

rida 2.10 

veerg 3 

rida 2.10 

veerg 3 

rida 2.10 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.10 

veerg 4 

rida 2.10 

veerg 4 

rida 2.10 

veerg 4 

rida 2.10 

veerg 4 

rida 2.10 

veerg 4 

Muud kulud  

Ettevõtlus 
rida 2.11 

veerg 3 

rida 2.11 

veerg 3 

rida 2.11 

veerg 3 

rida 2.11 

veerg 3 

rida 2.11 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.11 

veerg 4 

rida 2.11 

veerg 4 

rida 2.11 

veerg 4 

rida 2.11 

veerg 4 

rida 2.11 

veerg 4 
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Asukoht tuludeklaratsiooni E-vormil 

2014 2013 2012 2011 2010 

Ettevõtlusega 

seotud kulud 

kokku 

Ettevõtlus 
rida 2.12 

veerg 3 

rida 2.12 

veerg 3 

rida 2.12 

veerg 3 

rida 2.12 

veerg 3 

rida 2.12 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 2.12 

veerg 4 

rida 2.12 

veerg 4 

rida 2.12 

veerg 4 

rida 2.12 

veerg 4 

rida 2.12 

veerg 4 

 

ETTEVÕTLUSE TULEM: 

  
Asukoht tuludeklaratsiooni E-vormil 

2014 2013 2012 2011 2010 

Eesti ettevõtluse 

tulem: ettevõt-

lustulu kokku 

miinus ettevõt-

lusega seotud 

kulud kokku  

Ettevõtlus 
rida 3.1 

veerg 3 

rida 3.1 

veerg 3 

rida 3.1 

veerg 3 

rida 3.1 

veerg 3 

rida 3.1 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 3.1 

veerg 4 

rida 3.1 

veerg 4 

rida 3.1 

veerg 4 

rida 3.1 

veerg 4 

rida 3.1 

veerg 4 

Välismaa 

ettevõtluse 

tulem 

Ettevõtlus 
rida 3.2 

veerg 3 

rida 3.2 

veerg 3 

rida 3.2 

veerg 3 

rida 3.2 

veerg 3 

rida 3.2 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 3.2 

veerg 4 

rida 3.2 

veerg 4 

rida 3.2 

veerg 4 

rida 3.2 

veerg 4 

rida 3.2 

veerg 4 

Ettevõtluse 

tulem kokku: 

Eesti ettevõtluse 

tulem pluss 

Välismaa 

ettevõtluse 

tulem 

(negatiivne 

tulem märkida 

miinusmärgiga)  

Ettevõtlus 
rida 3.3 

veerg 3 

rida 3.3 

veerg 3 

rida 3.3 

veerg 3 

rida 3.3 

veerg 3 

rida 3.3 

veerg 3 

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 3.3 

veerg 4 

rida 3.3 

veerg 4 

rida 3.3 

veerg 4 

rida 3.3 

veerg 4 

rida 3.3 

veerg 4 

Täiendav 

mahaarvamine 

põllumajandus-

saaduste 

võõrandamisest 

saadud tulust 

kuni 2877 eurot 

mõlemalt 

tululiigilt eraldi, 

kuid mitte 

rohkem kui 

põllumajandus-

saaduste 

võõrandamise 

positiivne tulem  

Põllumajandus-

saaduste 

võõrandamine 

rida 4 

veerg 4 

rida 4 

veerg 4 

rida 7 

veerg 3 

rida 7 

veerg 3 

rida 4 

veerg 4 

Mahaarvamiste-

ga korrigeeritud 

ettevõtluse 

tulem 

Kokku 
rida 5 

veerg 6 

rida 5 

veerg 6 

rida 10 

veerg 3 

rida 10 

veerg 3 

rida 5 

veerg 6 
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KOKKU: 

 Asukoht tuludeklaratsiooni E-vormil 

2014 2013 2012 2011 2010 

Külaliste või äripartnerite 

vastuvõtmisel tehtud kulud, kuid 

mitte enam kui 2% täiendava 

mahaarvamisega korrigeeritud 

ettevõtluse tulem 

rida 6 

veerg 3 

rida 6 

veerg 3 

rida 9 

veerg 3 

rida 9 

veerg 3 

rida 6 

veerg 3 

Erikontol oleva summa kasv, kuid 

mitte rohkem kui täiendava 

mahaarvamisega korrigeeritud 

ettevõtluse tulemi miinus külaliste 

või äripartnerite vastuvõtmisel 

tehtud kulude positiivsest tulemist 

rida 7 

veerg 3 

rida 7 

veerg 3 

rida 4 

veerg 6 

rida 4 

veerg 6 

rida 7 

veerg 3 

Erikontol oleva summa kahanemine 

ja ettevõtluse lõpetamisel erikontol 

olev summa 

rida 8 

veerg 3 

rida 8 

veerg 3 

rida 5 

veerg 6 

rida 5 

veerg 6 

rida 8 

veerg 3 

Erikontol oleva summaga 

korrigeeritud ettevõtluse tulem 

rida 9 

veerg 3 

rida 9 

veerg 3 

rida 6 

veerg 3 

rida 6 

veerg 3 

rida 9 

veerg 3 

Eelmiste maksustamisperioodide 

ettevõtluse tulu ületanud kulude 

aruandeperioodi tulust mahaarvatav 

osa, kuid mitte enam kui erikontol 

oleva summaga korrigeeritud 

ettevõtluse tulem 

rida 10 

veerg 3 

rida 10 

veerg 3 

rida 11 

veerg 3 

rida 11 

veerg 3 

rida 10 

veerg 3 

Tulu enne sotsiaalmaksuga 

korrigerimist 

rida 11 

veerg 3 

rida 11 

veerg 3 

rida 12 

veerg 3 

rida 12 

veerg 3 

rida 11 

veerg 3 
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Lisa 8. Füüsilisest isikust ettevõtjate vastused intervjuu küsimustele. 

Intervjuu 

küsimused 
FIE 1 FIE 2 FIE 3 

1. Kas Teie arvates on 

FIEna tegutsemine 

raha sissetoov? Kui EI, 

siis mida olete ette 

võtnud selleks, et oma 

tegevust tulusamaks 

muuta? 

Ei ole tulus, aga kuna 

kõrvale on loodud 

tugev OÜ, siis on 

võimalik ots otsaga 

kokku tulla 

See oli algaastatel 

ainuke võimalus. 

FIEna tegutsemine on 

tasuv ainult siis, kui 

teha riigitööd või 

mingit muud 

ettevõtlust 

Ei ole raha sissetoov, 

tuleb tegeleda mitme 

tegevusalaga korraga. 

Tegevusala peaks 

olema selline, et 

tegeled ühe alaga ja 

see tasub ära. Tera-

viljakasvatus on pigem 

selline tegevusala, kus 

tuleb teha mitmeid 

muid tegevusi selleks, 

et teraviljakasvatuse 

kahjumit katta.  

2. Millised on Teie 

arvates taimekasva-

tusega tegeleva ette-

võtte kolm kõige 

suuremat tulu (tulu-

deklaratsiooni E-vormi 

järgi)? Palun järjestage 

need, alustades kõige 

suuremast. 

1. tulu 

põllumajandussaadu

ste müügist 

1. tulu 

põllumajandussaad

uste müügist  

2. toetused 

1. tulu 

põllumajandus-

saaduste müügist  

2. toetused 

3. Maksu- ja Tolli-

ameti tagastused 

3. Millised on Teie 

arvates taimekasva-

tusega tegeleva ette-

võtte kolm kõige 

suuremat kulu (tulu-

deklaratsiooni E-vormi 

järgi)? Palun järjestage 

need, alustades kõige 

suuremast. 

1. soetatud kaup ja 

teenus 

2. põhivara soetus-

maksumus 

3. riiklikud maksud 

1. ettevõtlusega 

seotud kulud 

2. soetatud kaubad ja 

teenused 

 

1. ettevõtlusega 

seotud kulud 

2. soetatud kaubad ja 

teenused 

3. põhivara soetus-

maksumus 

4. Milliseid võimalusi 

olete Te kasutanud, et 

oma kulusid vähen-

dada? 

2015. aastal kasutasin 

ainult lämmastikväetisi 

ei kasuta kemikaale ja 

väetist, kuna puhas-

kultuuri on võimalik 

kauem  kasutada 

väetiste ja pestitsiitide 

vähendamine või 

vahetamine kontsent-

reeritumate vastu 

5. Milliseid võimalusi 

olete Te kasutanud, et 

leida oma kulude 

katmiseks raha? 

On vaid üks võimalus - 

tõsta sissetulekuid 

(suurema koguse ja 

parem kvaliteediga 

saagi saamine toob 

kaasa ka teravilja 

parema hinna) 

tegeleda lisaks veel 

muu tegevusalaga  

tegeleda lisaks veel 

teise tegevusalaga  

6. Nimetage palun 

vähemalt kolm põh-

just, miks Te tegutsete 

FIEna. 

1. maad on ostetud 

FIE nimele 

2. tootmine on 

jaotatud mitme 

erineva ette-

võtlusvormi vahel 

ära 

3. vanast harjumusest 

1. ei ole tahtnud 

OÜks üle minna 

2. saab oma raha 

kasutada kogu aeg 

3. raamatupidamisega 

saab ise hakkama 

1. lihtsaim 

ettevõtlusvorm 

2. kuna olen 

pensionil, siis ei 

ole mõtet ettevõtet 

OÜks ümber 

registreerida  
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Intervjuu 

küsimused 
FIE 1 FIE 2 FIE 3 

7. Nimetage palun 

vähemalt kolm FIEna 

tegutsemise eelist. 

1. ei pea esitama 

aastaaruannet 

1. see oli kunagi 

ainuke lahendus 

2. raha saab vabalt 

hallata 

3. raamatupidamine 

lihtsam. 

1. FIE tegutseb enda 

nimel, ei ole vaja 

peita end võõra 

nime taha 

2. täiendav mahaarva-

mine 

3. kassapõhine 

raamatupidamine 

8. Nimetage palun 

vähemalt kolm FIEna 

tegutsemise puudust. 

1. kassapõhine 

tuludeklaratsioon 

2. maksustamine 

3. vastutamine kogu 

varaga 

1. FIE lõpetamine 

keeruline 

2. ei saa endale palka 

maksta 

3. kunagi ei tea 

kuidas majan-

dusaasta rahalises 

seisukohast 

lõppeda võib  

1. tulumaks ja 

sotsiaalmaks teised 

kui OÜl, FIEl on 

see keerulisem 

2. FIE vastutab kogu 

oma varaga 

3. Ei saa endale palka 

maksta 
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Lisa 9. FIE raamatupidamisega tegelevate raamatupidajate vastused intervjuu 

küsimustele. 

 

Intervjuu küsimused Raamatupidaja 1 Raamatupidaja 2 
1. Kas Teie arvates on FIEna 

tegutsemine raha juurde-

toov? Kui EI, siis mida on 

võimalik ette võtta selleks, et 

FIE saaks oma tegevust 

tulusamaks muuta? 

ei, sest FIE peab tegelema mitme 

tegevusalaga, et oleks võimalik 

raha saada 

on raha juurdetoov 

2. Millised on Teie arvates 

taimekasvatusega tegeleva 

ettevõtte kolm kõige 

suuremat tulu (tuludekla-

ratsiooni E-vormi järgi)? 

Palun järjestage need, 

alustades kõige suuremast. 

1. tulu põllumajandussaaduste 

müügist 

2. toetused 

3. Maksu- ja Tolliameti 

tagastused 

1. tulu põllumajandussaa-

duste müügist 

3. Millised on Teie arvates 

taimekasvatusega tegeleva 

ettevõtte kolm kõige 

suuremat kulu (tuludekla-

ratsiooni E-vormi järgi)? 

Palun järjestage need, 

alustades kõige suuremast. 

1. Ettevõtlusega seotud kulud 

2. põhivara soetamine (ei ole igal 

aastal) 

3. soetatud kaup ja teenus 

4. kohalik või riiklik maks 

1. Ettevõtlusega seotud 

kulud 

2. soetatud kaup ja teenus 

4. Milliseid võimalusi FIEd 

kasutavad, et oma kulusid 

vähendada? 

1. kasutatakse tööjõudu mini-

maalselt  

2. kasutatakse seemet, väetist ja 

pestitsiite kokkuhoidlikumalt 

1. ei maksa endale töötasu  

2. ei palka töötajaid, püüavad 

pereringis oma jõududega 

hakkama saada 

5. Milliseid võimalusi FIEd 

kasutavad selleks, et leida 

oma kulude katmiseks raha? 

1. lisa tegevusala, mis toob 

aastaringselt tulu  

2. võimalike toetuste taotlemine  

ei otsi võimalusi lisaraha 

saamiseks, katsuvad oma 

jõududega hakkama saada. 

6. Nimetage palun vähemalt 

kolm põhjust, miks tegutse-

takse FIEna. 

1. paljud teravilja kokkuostjad 

ostavad teravilja ainult 

ettevõtjatelt 

2. FIEdel on võimalik osta maad 

3. ettevõtlus on väike, mistõttu ei 

ole otstarbekas äriühinguna 

tegutseda 

1. FIE saab pidada ainsana 

kassapõhist arvestust ehk 

raamatupidamine on lihtne  

2. ei pea esitama aastaaruan-

net  

3. ettevõtluse alustamiseks 

kõige lihtsam moodus 

7. Nimetage palun vähemalt 

kolm FIEna tegutsemise 

eelist. 

1. FIEl on rohkem iseseisvat 

otsustamist kui palgatöötajal 

2. põllumajandussaaduste 

võõrandamisest saadud tulust 

on võimalik teha 

mahaarvamisi 

3. ei ole majandusaastaaruan-net 

1. lihtne ettevõtlusvorm 

ettevõtjana alustamiseks 

2. lihtne raamatupida-

misarvestus  

3. lihtne aruandlus 

8. Nimetage palun vähemalt 

kolm FIEna tegutsemise 

puudust. 

1. peale pikka tööpäeva on 

paberitöö lisakoormus 

2. kõrge sotsiaalmaks 

3. tulu maksustamine tulu-

maksuga vastavalt tuludek-

laratsioonile 

1. maksab sotsiaalmaksu 

avansilisi makseid  

2. maksab tulult tulumaksu ja 

sotsiaalmaksu  

3. laenu saada keerulisem, 

samuti ka projektirahasid 
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