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           EELNÕU 

 

Käibemaksuseaduse muutmise seadus 
 

§ 1. Käibemaksuseaduse muutmine 

 

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „maksukohustuslane“ tekstiosaga 

„käibemaksukohustuslane (edaspidi maksukohustuslane)“; 

 

2) paragrahvi 2 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(10) Investeeringukuld käesoleva seaduse tähenduses on kullaturgudel heakskiidetud kaaluga 

kullakang või kullatahvel, mille puhta kulla sisaldus on vähemalt 995 tuhandikku kaaluosa, 

ning pärast 1800. aastat münditud ja ametliku maksevahendina käibel olev või käibel olnud 

kuldmünt, mille puhta kulla sisaldus on vähemalt 900 tuhandikku kaaluosa ja mille müügihind 

ei ületa rohkem kui 80 protsendi võrra mündis sisalduva kulla hinda vabaturul.“;  

 

3)  paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses: 

„(14) Nõudmiseni varu käesoleva seaduse tähenduses on kaup, mis toimetatakse teise 

liikmesriiki kõikidel järgmistel tingimustel: 

1) kaup toimetatakse maksukohustuslase poolt teise liikmesriiki eesmärgiga võõrandada 

see kaup seal 12 kuu jooksul saabumisest alates selles teises liikmesriigis 

maksukohustuslasena registreeritud isikule vastavalt maksukohustuslaste vahelisele 

kokkuleppele; 

2) isik, kellele kaup võõrandamise eesmärgil toimetatakse, on registreeritud 

maksukohustuslasena liikmesriigis, kuhu kaup toimetatakse ning see isik ja talle selles 

liikmeriigis väljastatud maksukohustuslasena registreerimise number on kaupa 

toimetavale maksukohustuslasele teada; 

3) maksukohustuslane, kes kauba teise liikmeriiki toimetab, ei oma asukohta või püsivat 

tegevuskohta teises liikmesriigis, kuhu kaup toimetatakse; 

4) maksukohustuslane peab teise liikmesriiki toimetatud kauba kohta arvestust vastavalt 

käesoleva seaduse § 36 lõike 5 alusel kehtestatud korrale; 

5) maksukohustuslane kannab teise liikmesriiki toimetatud kauba soetaja andmed 

ühendusesisese käibe aruandele.“; 

 

4) paragrahvi 3 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Käibemaksukohustuslane 

(edaspidi maksukohustuslane)“ tekstiosaga „Maksukohustuslane“; 

 

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

„4) nõudmiseni varuna Eestist teise liikmesriiki toimetatud kauba võõrandamine.“; 

 

6) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses: 

„12) nõudmiseni varu toimetamist Eestist teise liikmesriiki; 

13) teise liikmesriiki Eestist toimetatud nõudmiseni varu, mille võõrandamist ei toimunud 12 

kuu jooksul alates nõudmiseni varu teise liikmeriiki saabumisest ning mis on selle aja jooksul  

Eestisse tagasi toimetatud; 

14) teise liikmesriiki Eestist toimetatud nõudmiseni varu, kui nõudmiseni varu soetaja 

asendatakse teise maksukohustuslasega 12 kuu jooksul alates nõudmiseni varu teise liikmesriiki 

saabumisest.“; 

 

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
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„(31) Kui Eestist teise liikmesriiki toimetatud nõudmiseni varu ei võõrandata 12 kuu jooksul 

alates kauba teise liikmesriiki saabumisest, loetakse ühendusesisene käive tekkinuks 12 kuu 

möödumisele järgneval päeval vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktile 3, välja arvatud 

käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 13 ja lõikes 3 nimetatud juhtudel.“; 

 

8) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses: 

„14) nõudmiseni varu toimetamist Eestisse.“; 

 

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: 

„(6) Kauba ühendusesisene soetamine on ka nõudmiseni varuna Eestisse toimetatud kauba 

soetamine.  

 

(7) Kui Eestisse toimetatud nõudmiseni varu ei võõrandata 12 kuu jooksul alates kauba Eestisse 

saabumisest, loetakse see kaup ühendusesiseselt soetatuks 12 kuu möödumisele järgneval 

päeval vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2, välja arvatud juhul kui kaup on selle aja jooksul 

tagasi toimetatud liikmesriiki kust kaup lähetati.“; 

 

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses: 

„(4) Kui sama kaup võõrandatakse mitu korda järjest ja see kaup toimetatakse 

maksukohustuslasest edasimüüja poolt ühest liikmesriigist teise otse esimeselt kauba 

võõrandajalt tehingute ahela viimasele soetajale, käsitatakse tehingute ahelas kauba 

ühendusesisese käibena üksnes sellisele edasimüüjale kauba võõrandamist. Nimetatud 

edasimüüjal tekib kauba ühendusesisene soetus liikmesriigis, kuhu kaup toimetatakse. Sätet ei 

kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul. 

 

(5) Kui tehingute ahelas osalev edasimüüja, kes toimetab kauba ühest liikmesriigist teise 

tehingute ahela esimeselt võõrandajalt tehingute ahela viimasele soetajale, on kauba 

võõrandajale teatanud oma maksukohustuslasena registreerimise numbri kauba lähetamise 

liikmesriigis, käsitatakse tehingute ahelas kauba ühendusesisese käibena üksnes sellise 

edasimüüja poolt kauba võõrandamist. Nimetatud edasimüüjalt kauba soetajal tekib 

ühendusesisene soetus liikmesriigis, kuhu kaup toimetatakse.“; 

 

11) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 7 lõikes 3 ja § 8 lõikes 4“ tekstiosaga „§ 7 

lõigetes 3 ja 31 ning § 8 lõigetes 4 ja 7“; 

 

12) paragrahvi 15 lõike 3 punkti 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Sätet ei kohaldata, kui käesoleva seaduse § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba või 

kui puudub kauba, välja arvatud uue transpordivahendi või aktsiisikauba, soetaja või oma kauba 

teise liikmesriiki toimetaja kehtiv teises liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud 

maksukohustuslasena registreerimise number või selle kauba käivet pole kajastatud 

ühendusesisese käibe aruandes vastavalt käesoleva seaduse §-le 28;“; 
 

13) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) tal on maksustamisperioodi jooksul tekkinud kauba ühendusesisene käive, ta on 

maksustamisperioodi jooksul võõrandanud kaupa edasimüüjana kolmnurktehingus või ta on 

toimetanud Eestist teise liikmesriiki nõudmiseni varu;“; 

 

14) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 14–17 järgmises sõnastuses:  

„(14) Maksukohustuslasel on õigus vähendada oma maksukohustust võõrandatud kaubalt või 

osutatud teenuselt, mis on osaliselt või täielikult tasumata, arvestatud käibemaksusumma võrra 

vastavalt tasumata osale, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: 
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1) võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest on väljastatud arve vastavalt käesoleva seaduse 

§-le 37; 

2) tehingult on käibemaksusumma arvutatud ja kajastatud tehingu maksustamisperioodi 

käibedeklaratsioonil;  

3) tehingu väärtus ei ületa turuväärtust;  

4) nõuet pole võõrandatud;  

5) arve tasumise tähtpäevast on möödunud vähemalt 6 kuud, kuid mitte rohkem kui 3 aastat;  

6) nõue on raamatupidamisarvestuses maha kantud, kuna nõuet ei ole olnud võimalik koguda 

vaatamata maksukohustuslase püüdlustele teha kõik endast olenev nõude kogumiseks või selle 

tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu; 

7) kauba soetaja või teenuse saaja ei ole seotud isik tulumaksuseaduse mõistes; 

8) maksukohustuslane on kauba soetajat või teenuse saajat teavitanud kirjalikult nõude 

raamatupidamisarvestuses maha kandmisest, märkides ära maha kantud nõudega seotud 

käibemaksusumma. 

 

(15) Maksukohustuslane korrigeerib käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel võõrandatud kaubalt 

või osutatud teenuselt, mis on osaliselt või täielikult tasumata, arvestatud käibemaksusumma 

võrra oma tasumisele kuuluvat käibemaksusummat maksustamisperioodil, mil nõue 

raamatupidamisarvestuses maha kanti. 

 

(16) Kui maksukohustuslane on vähendanud tasumisele kuuluvat käbemaksusummat vastavalt 

käesoleva paragrahvi lõikele 14, kuid vähendamise aluseks olev nõue hiljem osaliselt või 

täielikult tasutakse, arvestatakse see nõue vastavalt selle tasumise osale maksustatava väärtuse 

hulka selles maksustamisperioodis, mil nõue osaliselt või täielikult tasuti. 

(17) Kui maksukohustuslane on jätnud kauba või teenuse eest osaliselt või täielikult tasumata 

ja saanud käesoleva paragrahvi lõike 14 punktis 8 sätestatud teavituse nõude 

raamatupidamisarvestuses maha kandmise kohta, on maksukohustuslane kohustatud teavituses 

märgitud nõudega seotud käibemaksusumma võrra suurendama oma maksukohustust teavituse 

saamise maksustamisperioodil.“;  

 

15) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: 

„6) pidama nõudmiseni varuga seotud tehingute ja toimingute arvestust (§ 7 lõige 1 punkt 4, § 

7 lõige 2 punktid 12–14, § 8 lõiked 6 ja 7);“; 

 

16) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses: 

„7) pidama käesoleva seaduse § 29 lõigetes 14–17 nimetatud osaliselt või täielikult tasumata 

arvetega seotud arvestust.“; 

 

17) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord kehtestatakse 

valdkonna eest vastutava ministri määrusega.“; 

 

18) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „2017/2455 (ELT L 348, 

29.12.2017, lk 7–22)“ tekstiosaga „2018/1910 (ELT L 311, 7.12.2018, lk 3–7)“. 

 

§ 2. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril. 
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Henn Põlluaas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn                                 2019 

 

___________________________________________________________________________ 

Algatab Vabariigi Valitsus                          2019 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 


