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AS PricewaterhouseCoopers 
maksuosakond aitab 
klientidel leida toimivaid 
maksusäästlikke ärilahendusi 
ning ennetada maksuriske.

Parima tulemuse saavutamisele 
aitavad kaasa maksu nõustajate 
erialane spetsialiseerumine, 
pikaajaline kogemus Eesti turul 
ning hea ligipääs rahvusvahelisele 
oskusteabele. Täiendavat 
informatsiooni saab alltoodud 
kontaktandmete kaudu.
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Õigusaktid
Infokiri detsember 2015 

Arvete summeerimise võimalus 
kaob

20. jaanuaril 2016 lõpeb käibemaksuseaduse § 46 lg-s 21 
sätestatud üleminekuperiood, mille jooksul on võimalik 
deklareerida 1000 eurot ületavaid müügi- või ostuarveid 
käibedeklaratsiooni vastaval lisal tehingupartneri kaupa 
summeerituna. Seega detsembri 2015 KMD ja lisade 
esitamisel saab tehinguinfot esitada veel summeerituna, 
kuid jaanuari 2016 KMD ja lisade esitamisel enam arveid 
summeerida ei saa ja tehinguinfot esitatakse arvete lõikes.

Tehingupartneri lõikes summeeritult andmeid edastanud 
ettevõtjate hulk on aasta jooksul olnud MTA info 
kohaselt languses, kuid veel septembris 2015 esitas 
deklaratsiooni vähemalt osaliselt (s.t. kas müügi- või 
ostuarved) summeerituna ligi 30% käibedeklaratsiooni lisa 
esitanutest.
 
Üleminekuperiood ja andmete summeeritud esitamise 
võimalus on olnud mõistlikuks lahenduseks, et 
ettevõtjatel oleks piisavalt aega tegeleda vajalike 
tarkvaramuudatustega. Kui ettevalmistused arvepõhiselt 
andmete esitamiseks on jäänud tegemata, siis on praegu 
veel viimane aeg, et jõuda muudatused sisse viia.

Eelmise aasta lõpus jõustunud tehinguinfo esitamise 
kohustuse mõju käibemaksulaekumisele on MTA info 
kohaselt ületanud esialgseid ootusi olulisel määral.

Maksualase teabevahetuse 
laiendamine

Riigikogu on valitsuse ettepanekul algatanud eelnõu 
145 SE, millega laiendatakse automaatset maksualast 

teabevahetust teiste riikidega. Maksualase teabevahetuse 
laiendamine peaks aitama paremini võidelda maksudest 
kõrvalehoidmise ja maksude vältimisega. 

Eelnõuga kavandatakse maksualase teabevahetuse seaduse 
ja maksukorralduse seaduse muutmist ning muudatuste 
jõustumist 31.12.2015. Kehtiv maksualase teabevahetuse 
seadus1 jõustus 1.01.2015 ja sellega viidi riigisisene õigus 
kooskõlla FATCA2 kokkuleppega. Käesoleva eelnõuga 
võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv3 , nn Euroopa 
Liidu FATCA (EL FATCA), ja viiakse Eesti õigusse sisse 
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
finantskontode maksuteabe automaatse vahetuse ühtne 
ülemaailmne standard. EL FATCA kohustab liikmesriike 
kohaldama direktiivi sätteid alates 1.01.2016.

Maksu- ja Tolliamet saab eelnõu kohaselt ülesande 
vahetada teiste Euroopa Liidu riikidega ja OECD 
standardiga ühinenud riikide maksuametitega maksualast 
teavet nende riikide maksuresidentide finantskontode 
kohta. 

Teabevahetus puudutab välisriikide residentidest 
füüsiliste ja juriidiliste isikute finantskontosid, samuti 
muude juriidilise isiku staatuseta ühenduste kontosid. 
Finantskontod on kõik kontod, mida kasutatakse 
tulude hoidmiseks või tulude teenimiseks (näiteks 
muu riigi maksuresidendist eraisiku poolt Eesti 
pangas avatud hoiusekonto või arvelduskonto), lisaks 
elukindlustuslepingud. Andmeid edastatakse vaid 
välisriikide maksuresidentide kohta vastava riigi 
maksuhaldurile.
 

1 Maksualase teabevahetuse seadusest ja EL FATCA-st kirjutasime 
pikemalt veebruari 2015 maksuteates.
2 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheli-
ne rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakenda-
mise kokkulepe. Kokkuleppe ratifitseerimise seadus võeti Riigikogu 
poolt vastu 12.06.2014 ja see jõustus 30.06.2014.
3 2014/107/EL.
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Teabe kokkukogumine ja edastamine Maksu- ja Tolliametile 
pannakse kohustuseks Eesti finantsasutustele, kelleks on 
eelkõige Eestis tegutsevad pangad. Aruandekohustuslik 
finantsasutus peab muuhulgas esitama Maksu- ja 
Tolliametile ka nn kontrolliva isiku andmed, kui 
finantskontot omavat äriühingut kontrollib tegelikult 
teise liikmesriigi maksuresident (tegelik kasusaaja ehk 
inglisekeelse lühendiga UBO). 

Finantsasutuste jaoks algab aruandluskohustus seisuga 
31.12.2015 2015, mil on vaja fikseerida finantskontode 
kogujäägid ja koguväärtused ning kindlaksmääramiseks 
vajalik valuutakurss (seetõttu jõustub kavandatav seadus 
31.12.2015). Esimest korda esitavad finantsasutused 
finantskontosid puudutava teabe 2017. a juunis ning 
maksuhaldur saadab teabe edasi vastava välisriigi residendi 
kohta selle riigi maksuhaldurile sama aasta septembris.

Tähelepanu: käesolev “Maksuteade” sisaldab 
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