EELNÕU
20.04.2017

Magustatud joogi maksu seadus
§ 1. Maksuobjekt
Magustatud joogi maksuga maksustatakse:
1) magustatud jooki, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui 5 grammi suhkrut 100
milliliitri magustatud joogi kohta;
2) magustatud jooki, millele on lisatud magusainet.
§ 2. Mõisted
(1) Magustatud jook käesoleva seaduse tähenduses on jook, mis klassifitseeritakse käesoleva
seaduse lisas loetletud Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1821, millega muudetakse
tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse
(EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 294, 28.10.2016, lk 1–960), rubriikidesse.
(2) Suhkru mõistet kasutatakse käesolevas seaduses nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011,
milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele (ELT L 304/18, 22.11.2011, 1–46), I
lisa tähenduses.
(3) Magusaine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 1333/2008, 16. detsember 2008, toidu lisaainete kohta (ELT L 354/16, 31.12.2008, lk
16–33) II lisa B osa 2. tabelis loetletud magusaine.
(4) Magustatud joogi võõrandamine on selle valduse üleandmine käibemaksuseaduse
tähenduses.
(5) Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetamine on magustatud joogi Eestisse toimetamine
teisest liikmesriigist ettevõtluse eesmärgil.
(6) Magustatud joogi import on magustatud joogi vabasse ringlusse lubamine Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik
(ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), tähenduses.
(7) Jaemüügi koht on igasugune koht, kus toimub jaemüük alkoholiseaduse § 3 lõike 1 punkti
5 mõistes.
§ 3. Maksukohustus ja maksukohustuslane
(1) Magustatud joogi maksu maksab:
1) magustatud joogi importija selle importimisel;
2) magustatud joogi tootja selle Eestis esmakordselt kättesaadavaks tegemisel;
3) magustatud joogi teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetaja selle Eestis esmakordselt
kättesaadavaks tegemisel.
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(2) Tootja poolt esmakordselt kättesaadavaks tegemine on magustatud joogi esimene
võõrandamine selle Eestis levitamiseks või tarbimiseks või toimetamine jaemüügikohta,
sealhulgas tootmine jaemüügi kohas.
(3) Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetamisel on magustatud joogi esmakordselt
kättesaadavaks tegemine selle esimene võõrandamine pärast Eestisse toimetamist Eestis
levitamiseks või tarbimiseks või selle toimetamine soetaja jaemüügikohta.
(4) Magustatud jooki, mis toimetatakse majandus- või kutsetegevuse käigus Eestist välja
levitamiseks või tarbimiseks väljaspool Eestit, ei maksustata.
§ 4. Maksumäär
(1) Ühele liitrile magustatud joogile, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui 5
grammi, kuid väiksem kui 8 grammi 100 milliliitri kohta, kohaldatakse maksumäära 0,1 eurot.
(2) Ühele liitrile magustatud joogile, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui 8 grammi
100 milliliitri kohta, kohaldatakse maksumäära 0,3 eurot.
(3) Ühele liitrile magustatud joogile, mis ei sisalda suhkrut, kuid sisaldab magusainet,
kohaldatakse olenemata magusaine kogusest maksumäära 0,1 eurot.
(4) Kui üks liiter magustatud jooki sisaldab nii magusainet kui ka suhkrut ja suhkrusisaldus
joogis on väiksem kui 5 grammi 100 milliliitri kohta, maksustatakse jook käesoleva
paragrahvi lõikes 3 sätestatud maksumääraga.
(5) Kui üks liiter magustatud jooki sisaldab nii magusainet kui ka suhkrut ja suhkrusisaldus
joogis on võrdne või suurem kui 5 grammi 100 milliliitri kohta, maksustatakse jook
suhkrusisalduse järgi.
(6) Magustatud jook, mida tuleb tarbimiseks lahjendada, maksustatakse tootja poolt ette
nähtud soovituse kohaselt lahjendatud joogi koguse ning selle suhkru- ja magusainesisalduse
järgi.
§ 5. Maksustamisperiood, maksu deklareerimine ja tasumine
(1) Magustatud joogi maksustamisperiood on kalendrikuu.
(2) Eestis toodetud ja teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud magustatud joogilt
tasumisele kuuluv magustatud joogi maks deklareeritakse Maksu- ja Tolliametile ning
tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. kuupäevaks.
(3) Imporditud magustatud joogilt tasumisele kuuluv magustatud joogi maks deklareeritakse
ja tasutakse kauba vabasse ringlusse lubamise deklareerimisel tollialastes õigusaktides
sätestatud korras.
(4) Magustatud joogi maksu deklaratsiooni vormi, selle täitmise ja maksu tagastamise
korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
§ 6. Maksuvabastus
Magustatud joogi maksust on vabastatud:
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1) magustatud jook, mida kasutatakse teiste magustatud jookide tootmiseks majandus- või
kutsetegevuse käigus, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 6 nimetatud magustatud
joogi valmistamiseks kasutatav magustatud jook;
2) magustatud jook, mida kasutatakse toorainena toiduainete tootmiseks majandus- või
kutsetegevuse käigus;
3) magustatud jook, mida kasutatakse ravimite tootmiseks ja valmistamiseks ravimiseaduse
tähenduses;
4) magustatud jook, mida kasutatakse alkoholi valmistamiseks majandus- või kutsetegevuse
käigus;
5) magustatud jook, mida tuuakse Eestisse isiklikuks tarbimiseks reisija kaasasoleva
kaubana;
6) jaemüügikohas kohapeal valmistatud ja kohapeal tarbimiseks mõeldud magustatud jook.
§ 7. Magustatud joogi maksu tagastamine
Käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 või § 6 nimetatud maksuvabastuse aluse esinemisel või
kindlakstegemisel pärast maksukohustuse täitmist võib maksumaksja taotleda magustatud
joogi maksu tagastamist maksukorralduse seaduse § 33 kohaselt.
§ 8. Üleminekuaeg
(1) 2018. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini kohaldatakse magustatud joogile järgmisi
maksumäärasid:
1) 0,1 eurot ühele liitrile magustatud joogile, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui 5
grammi, kuid väiksem kui 10 grammi 100 milliliitri kohta;
2) 0,3 eurot ühele liitrile magustatud joogile, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui
10 grammi 100 milliliitri joogi kohta.
(2) 2019. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini kohaldatakse magustatud joogile järgmisi
maksumäärasid:
1) 0,1 eurot ühele liitrile magustatud joogile, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui 5
grammi, kuid väiksem kui 9 grammi 100 milliliitri kohta;
2) 0,3 eurot ühele liitrile magustatud joogile, mille suhkrusisaldus on võrdne või suurem kui 9
grammi 100 milliliitri joogi kohta.
(3) Enne 2018. a 1. jaanuari imporditud või esmakordselt kättesaadavaks tehtud magustatud
jooki, mis on jaemüügikohta toimetamata, maksustatakse esimesel võõrandamisel Eestis
levitamiseks või tarbimiseks või selle toimetamisel jaemüügikohta alates nimetatud
kuupäevast. Käesoleva lõike kohaselt võib maksumaksjaks olla ka käesoleva seaduse § 3
lõikes 1 nimetamata isik, kes võõrandab magustatud jooki või toimetab seda jaemüügikohta.
(4) Magustatud joogi maksuga ei maksustata magustatud jooki, mis on tehtud kättesaadavaks
jaemüügi kohas enne 2018. a 1. jaanuari.
§ 9. Maksukorralduse seaduse muutmine
Maksukorralduse seaduse § 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:
„9) magustatud joogi maks.“.
§ 10. Seaduse jõustumine
Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.
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Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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Lisa. Magustatud joogid
Kombineeritud
nomenklatuuri
rubriik
ex 1702

Kauba kirjeldus

2009*

Kääritamata, alkoholilisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad
(k.a viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

ex 2106

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid

2202

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu
magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega, ja muud
mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad

ex 2204

Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid;
viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv (0,5 < alkoholisisaldus <= 1,2
mahuprotsenti)

ex 2205

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein
värsketest viinamarjadest (0,5 < alkoholisisaldus <= 1,2 mahuprotsenti)

ex 2206

Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu, sake);
kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega,
mujal nimetamata (0,5 < alkoholisisaldus <= 1,2 mahuprotsenti)

ex 2208

Piiritusjoogid, liköör ja muud alkohoolsed joogid (0,5 < alkoholisisaldus
<= 1,2 mahuprotsenti)

Maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid

* Maksuobjekt ei ole rubriiki 2009 kuuluv ilma suhkru- või muu magusainelisandita jook, kui
Euroopa Komisjon on teinud või kui loetakse, et ta on teinud asjassepuutuva riigiabi teatise
kohta lubava otsuse, alates nimetatud otsuse jõustumise hetkest.
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