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Kullakangide võõrandamisest saadud kasu maksustamine 
 

 

Austatud [     ] 
 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole kullakangide võõrandamisest saadud kasu tulumaksuga 

maksustamise küsimuses.  

 

Kulla võõrandamisest saadud kasu maksustatakse kui kasu vara võõrandamisest vastavalt 

tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lõikele 1. Peate kullakangide võõrandamisest saadud tulu 

maksustamist ebaõigeks ning võrdlete säästude kullas hoidmist pangakontol raha hoidmisega. 

Seejuures toote näiteid välisriikidest, kus kulla võõrandamisest saadud kasu on teatud summa 

ulatuses maksust vabastatud.  

 

Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele otsustab Eestis maksude kehtestamise üle Riigikogu. 

Riigikogul on maksude ja teiste avalik õiguslike rahaliste kohustuste kehtestamisel avar 

otsustusruum. Ka küsimus kulla võõrandamisest saadud kasu maksustamisest või vastavale 

tulule teatud ulatuses maksuvabastuste kehtestamisest kuulub seadusandja pädevusse. 

Õiguskantsler ei saa nõuda kullakangide võõrandamisest saadud kasu vabastamist tulumaksust.  

 

TuMS § 15 lõike 4 punktis 4 ettenähtud maksuvabastus kullakangide võõrandamisest saadud 

kasule ei laiene, sest kullakangide puhul ei ole tegemist isiklikus tarbimises oleva vallasvaraga. 

Isiklikus tarbimises olevad vallasasjad on näiteks riided, mööbliesemed, isiklikus kasutuses olev 

sõiduauto jne. Maksu- ja Tolliamet (MTA) on selgitanud kulla võõrandamisest saadud kasu 

maksustamist 2008. aastal nii: kui füüsiline isik soetab endale investeerimiskulda (mündid, 

plaadid, kangid jne), on soetatud esemeks investeerimisobjekt, mida ei tarbita ega tarvitata ära, 

seetõttu pole seda võimalik käsitleda isiklikus tarbimises oleva asjana. Isiklikus tarbimises 

olevatel asjadel on enamasti omandis oleku ajal mingisugune tarbimisväärtus, kuid 

investeerimiskulla puhul selline väärtus puudub.1  

 

Teiseks kirjeldasite erineval ajal erineva hinnaga samas kaalus kullakangide soetamismaksumuse 

arvestamise probleemi. Kui osa kullakangidest võõrandatakse, ei ole võimalik tuvastada, 

milliseid konkreetseid kullakange võõrandati, mistõttu ei ole selge, kuidas arvestada võõrandatud 

kullakangide soetamismaksumust. Pöördusite selles küsimuses MTA poole. MTA selgitas, et 

kullakangi müüval isikul on võimalik ise otsustada, millisest kasu arvestamise põhimõttest 

                                                 
1 Selgitus kättesaadav veebilehel http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=820. 
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lähtuda, näiteks lugeda esimesena võõrandatuks esimesena ostetud ese (first in first out) või siis 

viimasena ostetud ese (last in first out). Peate MTA käsitlust ühetaolise maksustamise 

põhimõttega vastuolus olevaks ning leiate, et väärtpaberite puhul kohaldatavaid põhimõtted ei 

saa rakendada füüsilise kulla müügist saadud kasu arvestamisel. 

 

Tulumaksuseadus ei reguleeri, millist meetodit kasutades tuleb määrata soetamismaksumus, kui 

võõrandatakse osa asendatavatest samaliigilistest asjadest. Seetõttu võib maksumaksja tõepoolest 

valida endale sobiva meetodi vara võõrandamisest saadud kasu arvestamiseks.  

 

Kasutada võib nii eespool kirjeldatud FIFO (first in first out) meetodit kui ka kaalutud keskmise 

soetamishinna meetodit. Maksumaksja võib vara müümisel otsustada näiteks ka, et arvestab 

kõigepealt ära müüduks kõige kõrgema või siis kõige madalama soetamismaksumusega vara.2 

Valikuvõimalus, milline vara esmalt müüduks lugeda, ei anna iseenesest alust pidada 

regulatsiooni põhiseadusega vastuolus olevaks. Tegemist ei ole ka ebavõrdse kohtlemisega –

valikuvõimalus on kõigil investeeringukulda võõrandavatel isikutel ühtmoodi. 

 

Puudutasite avalduses ka probleemi seoses MTA-lt saadud vastuoluliste selgitustega. 2008. 

aastal oli MTA Teile suulisel nõustamisel selgitanud, et kullakangide puhul on tegemist isiklikus 

kasutuses oleva vara võõrandamisest saadud tuluga, mida ei maksustata, 2017. aastal saite 

vastupidise selgituse. Vastuoluliste selgituste andmine on mõistetavalt taunitav ja kahjustab 

usaldust riigi vastu. Kuivõrd selgitus, millest lähtudes pidasite mõistlikuks investeeringukulda 

soetada, anti 9 aastat tagasi ja tegemist oli suulise nõustamise käigus antud selgitusega, mida 

pole praegu enam võimalik tõenditega põhistada, ei ole paraku konkreetse juhtumi kohta 

võimalik hinnangut anda.  
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2 Lehis, L. Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2000, lk. 670 


