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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 Muudatused maksunduses 
seisuga 1.12.2014

Käibemaks: 1. detsembril jõustus 
käibemaksuseaduse muutmise 
seadus

Muudatuste kohaselt asendati segaotstarbeliselt 
(ettevõtluses ja eratarbes) kasutatava sõiduauto omatarbe 
maksustamine, mis toimus tulumaksuseaduses sätestatud 
väärtuse baasil, sisendkäibemaksu 50%-lise mahaarvamise 
piiranguga. 

Kuna Euroopa Nõukogu andis Eestile oma 
rakendusotsusega käibemaksudirektiivist erandi 
rakendamise loa, jõustusid muudatused nagu oli ette 
nähtud, s.o. 1. detsembril 2014. 

Luba on antud tähtajalisena ja see kehtib kuni 31.12.2017. 
Luba on võimalik pikendada ja pikendamistaotlusega 
koos peab Eesti esitama Euroopa Komisjonile ka aruande, 
millest peab nähtuma, kas 50%-line mahaarvamise piirang 
väljendab õigesti üldist sõiduauto ettevõtluses ja eratarbes 
kasutamise osatähtsust või tuleks seda edaspidi muuta.
Muudatuste kohta saab täpsemalt lugeda siit 
(„Maksuteade“, oktoober 2014, sõiduautode eri): 

http://www.pwc.com/ee/et/insights/maksuteade.jhtml

Käibemaks: käibemaksuseaduse 
kommentaarid on uuendatud

Rahandusministeerium on uuendanud oma koduleheküljel 
(vt http://www.fin.ee/280/, alajaotus kasulikud viited) 
käibemaksuseaduse kohta avaldatud kommentaare ja need 
kajastavad nüüd ka 1. detsembril jõustunud muudatusi, mis 

puudutavad sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut 
seoses sõiduautode soetamisega ja sõiduautode tarbeks 

tehtud kuludega.

Käibemaks: 1. detsembril 
jõustusid muudatused 
rahandusministri määrustes

1. detsembril jõustusid sõiduautode maksustamist 
puudutavad muudatused ka rahandusministri määrustes, 
mida menetleti pikalt ja võeti lõpuks vastu 13. novembril. 

Selle tulemusena kehtivad uued vormid: KMD 
(käibedeklaratsioon) ja KMD INF (müügi- ja ostuarvete 
lisa). KMD-l on uued lahtrid 5.3 ja 5.4, kus kajastatakse 
vastavasse kategooriasse kuuluvate sõiduautode  (100% 
ettevõtluses või segaotstarbeline) arv koguseliselt ja 
mahaarvatud sisendkäibemaksu summa. Omatarbe lahtrid 
1.1 ja 2.1 jäetakse deklaratsioonilt välja. 

Maksuhaldurit huvitab kindlasti lahtri 5.3 täitmine. Sellega 
seoses on põhjust märkida, et võrreldes algse eelnõuga 
leevendas Rahandusministeerium oluliselt lahtri 5.3 
täitmist nende ettevõtjate jaoks, kes tegelevad sõiduautode 
edasimüügiga või on andnud sõiduauto kasutuslepingu 
alusel  (liising, üür jne) kasutusse, kuna sellisel juhul 
pole vaja lahtrit 5.3 täita. Seega kajastatakse lahtris 5.3 
info sõiduautode arvu ja mahaarvatud sisendkäibemaksu 
kohta juhul, kui tegemist on taksoga, õppesõiduautoga või 
käibemaksukohustuslase valduses oleva sõiduautoga, mida 

kasutati maksustamisperioodil eranditult ettevõtluses.

KMD INF-i osas täiendatakse selle B osa (ostuarvete 
andmed) täitmise juhist erisuse koodi (veerg 9) täitmise 
osas. Kui sõiduautoga seotud sisendkäibemaks arvatakse 
maha osaliselt, siis tuleb veergu 9 kirjutada erisuse koodiks 
11.



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.

Põhivara määrusesse (RM 30.03.2004 nr 39) 
tehtud muudatustega seoses on oluline märkida, et 
Rahandusministeerium loobus kavatsusest nõuda 
mahaarvatud ostukäibemaksu korrigeerimist 
enne 1. detsembrit 2014 soetatud sõiduautode osas 
käibemaksuseaduse § 32 lg 4 alusel, kui sõiduautot 
kasutatakse pärast 1. detsembrit segaotstarbeliselt. 
Seega enne 1. detsembrit soetatud sõiduautodele, mida 
kasutatakse segaotstarbeliselt (ka eratarbes) kohaldub 
sisendkäibemaksu 50%-line mahaarvamise piirang vaid 
jooksvate kulude (kütus, remont, jms) osas.

 

 


