
 

 

 

Dividendi väljamakse 2019. aastal 
   

Vastavalt 2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud Tulumaksuseaduse muudatusele, maksustatakse ettevõtte 
tasandil dividend ulatuses, mis on väiksem kui eelnenud kolme kalendriaasta keskmine äriühingu poolt 
Eestis maksustatud jaotatud kasum või sellega võrdne, tulumaksu määraga 14% (14/86 netosummast). 
Ülejäänud osale dividendi väljamaksest rakendub tulumaksumäär 20% (20/80 netosummast). Madalamat 
maksumäära kohaldatakse seadusest tulenevalt 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud 
kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu. 
 
Sellest tulenevalt maksustatakse AS-i Tallinna Vesi dividendide väljamaksest 14,56% madalama 
maksumääraga (14%) ja 85,44% maksustatakse 20% tulumaksu määraga. 
 
Tulumaksuseaduse (TuMS) § 41 punktist 7² ja § 43 lõige 1 punktist 1¹ tulenevalt on AS Tallinna Vesi 
kohustatud 7% tulumaksu kinni pidama füüsilisele isikule makstud dividendilt, kui see on maksustatud 
14% tulumaksu määraga. Seda ka juhul, kui eraisikust investor hoiab aktsiaid investeerimiskontol. 
 
Eraisikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on kogu tulumaks juba kinni peetud.  

    

Järgnevalt selgitame aktsionärile laekuva dividendi suurust täpsemalt.  

    

2018. aastal välja makstud dividend: 

Dividend 
aktsia 
kohta Aktsiate arv 

Dividendi 
summa 

A-aktsia (eur) 0,36 20 000 000 7 200 000,00 

B-aktsia (eur) 600 1 600,00 

Kokku (eur)   7 200 600,00 

    

2019. aastal välja makstav dividend: 

Dividend 
aktsia 
kohta Aktsiate arv 

Dividendi 
summa 

A-aktsia (eur) 0,75 20 000 000 15 000 000,00 

B-aktsia (eur) 600 1 600,00 

Kokku (eur)   15 000 600,00 

    
2018. aastal tulumaksusoodustusega makstud dividend 
(eur):  650 000,00 

Tütarettevõttelt Watercom OÜ 2018. aastal saadud ja edasi välja makstud dividend. 
Tulumaksuseadus § 50 lg  1¹ p 1.  

    

2018. aastal välja makstud maksustatud dividend (eur) (7 200 600 - 650 000) 6 550 600,00 

    

Madala tulumaksumääraga osa (eur)  (6 550 600,00 * 1/3) 2 183 533,33 

Madala tulumaksumääraga dividendi osakaal (2 183 533,33 / 15 000 600) 14,56% 

    



 

 

    

2019. aastal välja makstavad dividendid:   

    

A-aktsia    

Madala tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  0,1091723 

Tavalise tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  0,6408277 

Dividend A-aktsia kohta kokku   0,75 

    
Eraisikult kinnipeetava tulumaksumäär madala maksumääraga dividendile: 7,00% 

    

Eraisik:    

Madala tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  0,1015302 

Tavalise tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  0,6408277 

Välja makstav dividend kokku aktsia kohta  0,7423579 

    

Juriidiline isik:    

Madala tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  0,1091723 

Tavalise tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  0,6408277 

Välja makstav dividend kokku aktsia kohta  0,75 

    

B-aktsia (1 juriidilisest isikust omanik)    

Madala tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  87,33784 

Tavalise tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  512,66216 

Välja makstav dividend kokku aktsia kohta  600,00 

    

    

Näide: aktsionärile kuulub 1000 A-aktsiat:   

    

Eraisik:   

Dividendi 
summa 

Madala tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  101,5302 

Tavalise tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  640,8277 

Välja makstav dividend kokku   742,3579 

* Dividendi summa ümardatakse väljamakse tegemisel sendi täpsusega. 742,36 

    

Juriidiline isik:   

Dividendi 
summa 

Madala tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  109,1723 

Tavalise tulumaksumääraga dividend aktsia kohta  640,8277 

Välja makstav dividend kokku   750,00 

    

 


