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Õigusaktid
Muudatused maksunduses 
seisuga 1.09.2014

Maksukorralduse seadus: 1. augustil 2014 jõustus 
maksukorralduse seaduse (MKS) ja käibemaksuseaduse 
(KMS) muutmise seadus.

Makstud maksude avalikustamine

MKS-i täienduste (§ 27) kohaselt muutub Eesti Kaubandus-
Tööstuskoja initsiatiivil info juriidiliste isikute, riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust 
ettevõtjate poolt tasutud riiklike maksude kohta 
avalikuks. Seletuskirja kohaselt on tasutud maksude 
summa avalikustamise eesmärk tagada õiglasem 
konkurentsikeskkond ning aidata kaasa maksukuulekuse 
suurenemisele. Makstud maksusummade avaldamine 
annab avalikkusele ettekujutuse ettevõtja panusest avalike 
teenuste finantseerimisse. 

Avaldatakse kõik kalendriaasta jooksul tasutud 
maksusummad, sh vaidlustatud osas, summeeritult 
ning sealhulgas tuuakse eraldi välja tööjõumaksud 
(sotsiaalmaks, tulumaks, kohustuslik kogumispensioni 
makse, töötuskindlustusmakse). Tööjõumaksude eraldi 
avaldamine oli vajalik muuhulgas selleks, et vältida 
tekkida võivat ebaõiget ettekujutust ettevõtja tegelikust 
panusest näiteks eksportööride puhul, kelle müügikäibele 
rakendatakse käibemaksu nullmäära. 

Tasutud maksusummasid hakatakse avaldama MTA 
veebilehel üks kord kvartalis, igale kvartalile järgneva 
kuu 10. kuupäevaks aasta algusest summeerituna. 
Esmakordselt avaldatakse augustis ja septembris tasutud 
maksusummad 10. oktoobriks 2014.

Pikem tagastustähtaeg

MKS-i muudatuste kohaselt pikendatakse enammakstud 
maksusumma tagastamise üldist tähtaega 30-lt päevalt 
60 päevani. Muudatust kohaldatakse alates 1. augustist 
esitatud tagastusnõuetele. 

Üldist tähtaega rakendatakse ka enammakstud käibemaksu 
tagastusnõuetele, mis on kõige tavapärasem nõudeliik. 
Vastukaaluks eeltoodule lühendati KMS § 34 lg-s 2 
sätestatud täiendavat kontrollimise tähtaega, mis on 
pikendatav 30 päeva kaupa, 90 kalendripäevalt 60-le 
päevale. Koos tähtaja pikendamisega on maksuhalduril 
õigus menetleda käibemaksu tagastusnõuet endiselt kokku 
kuni 120 kalendripäeva, mistõttu kontrolliperiood tervikuna 
ei pikene. Muudatuste tulemusena on maksuhalduril õigus 
kontrollida käibemaksu tagastusnõude põhjendatust seega 
30 (MKS)+90 (KMS) kalendripäeva asemel 60 (MKS) 
+ 60 (KMS) kalendripäeva. Tagastusnõude täitmiseks 
sätestatud esmase tähtaja pikendamisega kaasneb kohustus 
arvestada käibemaksukohustuslase kasuks intressi 0,06% 
iga tagastamisega viivitatud päeva eest – kuid nüüd alates 
61. päevast, kui MTA-l puuduvad tõendid tagastusnõude 
põhjendamatuse kohta. 

Tagastamise üldise tähtaja muutmine ei puuduta füüsilise 
isiku poolt enammakstud tulumaksu tagastamise 
korda. Maksu- ja Tolliamet tagastab enammakstud 
tulumaksu hiljemalt maksustamisperioodile järgneva 
kalendriaasta 1. juuliks. MTA andmetel on enammakstud 
tulumaksu tagastusnõudeid täidetud 96% juhtudest 
maksimumtähtajast märkimisväärselt varem.



Revisjoniakti koostamine vaid 
nõudmisel

Enne 1.08.2014 kehtinud MKS-i redaktsiooni kohaselt (§ 
81) pidi MTA koostama revisjoniakti ka juhul, kui revisjoni 
tulemusena oli maksumenetluse tulem isikule soodne. 
Uue redaktsiooni kohaselt sellist kohustust enam ei ole, 
kuid maksumaksja võib siiski nõuda selle koostamist, 
kui ta soovib täpsemat infot, millistel alustel ja millistele 
järeldustele tuginedes on revident jõudnud tulemuseni, 
et maksukohustust muutvad asjaolud puuduvad. Vastav 
taotlus tuleb maksumaksjal esitada 10 päeva jooksul teate, 
millega MTA lõpetas revisjoni makse juurde määramata, 
kättesaamist. Muudatuse eesmärk on vähendada MTA 
halduskoormust, kuna revisjoniakti koostamine on 
ajamahukas, kuid samas tagada ka maksumaksja õigused.

Tulumaksuseadus: 1. septembril jõustus 
tulumaksuseaduse muutmise seadus.

Tulumaks: isikliku sõiduauto 
hüvitis 

Alates 01.09.2014 kaob ära võimalus maksta isikliku 
sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest sõidupäevikut 
pidamata maksuvaba hüvitist kuni 64 eurot kuu kohta. 
Samas sõidupäeviku pidamisel on võimalik jätkuvalt maksta 
maksuvaba hüvitist 0,3 eurot kilomeetri kohta ja selle 
hüvitise piirmäära tõsteti 256 eurolt 335 euroni (+79 euro 
võrra kuus). Antud maksuvaba piirmäär kehtib iga hüvitist 
maksva tööandja kohta. 

Isikliku sõiduautona käsitletakse töötaja või juhtorgani 
liikme (näiteks juhatuse või nõukogu liikme) kasutuses 
olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega 
valduses (näiteks rendilepinguga).

Antud regulatsioon ei laiene töövõtu- või käsunduslepingu 
alusel teenuseid pakkuvatele isikutele, kes teevad töösõite. 
Sellisel juhul on võimalik hüvitada tellijal töösõitudeks 

tehtud kulud vaid kuludokumentide alusel.  

Seoses eeltoodud muudatusega on muudetud ka Vabariigi 
Valitsuse määrust nr 164, mis reguleerib isikliku sõiduauto 
kohta arvestuse pidamist ja hüvitise maksmise korda, vt 
https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011?leiaKehtiv.

Käibemaks: 1. detsembril 2014 
jõustub käibemaksuseaduse 
muutmise seadus

Muudatuse kohaselt asendati segaotstarbel (ettevõtluses ja 
eratarbes) kasutatava sõiduauto omatarbe maksustamine, 
mis toimus tulumaksuseaduses sätestatud väärtuse 
baasil, sisendkäibemaksu 50%-lise mahaarvamise 
piiranguga. Eeldusel, et Euroopa Nõukogult saadakse 
käibemaksudirektiivist erandi rakendamise luba, jõustuvad 
muudatused 1. detsembril 2014. 

Rahandusministeerium valmistab seoses eeltoodud 
muudatusega ette ka muudatusi käibedeklaratsioonis 
ja määruses nr 39, mis reguleerib põhivara 
sisendkäibemaksu korrigeerimise korda (vt https://www.
riigiteataja.ee/akt/129122010125).

Muudatuste avalikustamisel selgitame järgmises infokirjas 
täpsemalt, kuidas sisendkäibemaksu mahaarvamise 
piirang rakendub, millised on erandid ja kuidas toimub 
osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimine 
näiteks sõiduauto müügil.
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Tähelepanu: käesolev “Maksuteade” sisaldab 
ainult üldistatud tasemel lühikokkuvõtet 
muudatustest õigusaktides ning seda ei 
saa kasutada nõuandena konkreetses 
olukorras käitumiseks. Igasugune nõuanne 
peab lähtuma maksumaksja konkreetsest 
faktilisest olukorrast ja õigusakti 
täistekstist. AS PricewaterhouseCoopers ei 
vastuta ühegi tagajärje eest,mis tekib seoses 
käesoleva informatsiooni kasutamisega. 
©2014 AS PricewaterhouseCoopers. 
Kõik autoriõigused kaitstud. 
“PricewaterhouseCoopers” viitab Eesti 
seaduste alusel asutatud ja tegutsevale 
äriühingule AS PricewaterhouseCoopers 
või kontekstist lähtuvalt teistele 
PricewaterhouseCoopers International 
Limited rahvusvahelise võrgustiku 
liikmetele, kellest igaüks on eraldiseisev ja 
sõltumatu juriidiline isik.

Käibemaks: üleminekuperioodi 
taotlemine

Käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF A ja B osa) 
esitatakse esimest korda 2014. aasta novembri kohta 
22. detsembriks 2014. Kui käibemaksukohustuslane 
ei jõua käibedeklaratsiooni lisa esitamiseks vajalike 
infotehnoloogiliste arendustöödega tähtaegselt valmis, oli 
tal võimalik mõjuval põhjusel (näiteks arendaja hõivatus) 
taotleda käibedeklaratsiooni lisa A (müügiarved) või B osa 
(ostuarved) esitamata jätmist kuni 20. juunini 2015. 

Taotlusi üleminekuperioodi rakendamiseks sai Maksu- ja 
Tolliametile esitada kuni 31. augustini 2014. Pärast seda 
esitatud taotlused vaatab Maksu- ja Tolliamet üle 
juhtumipõhiselt. 

Taotluse vorm:

http://www.emta.ee/public/Maksud_ja_aktsiisid/KMD_INF/
KMD_INF_taotlus_taidetav.pdf
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