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Pöördumine seoses isikukaitsevahendite käibe maksustamisega  
 
Lugupeetud Valdur Laid! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub oma liikmete palvel 
Maksu- ja Tolliameti poole seoses koroonaviiruse ennetamiseks ja peatamiseks 
kasutatavate isikukaitsevahendite ja muude meditsiiniliste vahendite tolli- ja 
käibemaksuvaba impordi, käibemaksuvaba ühendusesisese soetuse ja siseriikliku käibe 
maksustamisega 0%-lise maksumääraga. 

Äriühing, kes müüb isikukaitsevahendeid avaliku sektori organisatsioonile, peab järgima, 
et täidetud oleksid kõik maksuvaba käibe või 0%-lise maksumäära rakendamiseks 
vajalikud tingimused. Muu hulgas tuleb äriühingul esitada Maksu- ja Tolliametile avaliku 
sektori organisatsiooni kinnitus, milles avaliku sektori organisatsioon kinnitab 
hankelepingu olemasolu ja soovi sellelt äriühingult isikukaitsevahendeid vastu võtta. 
Võimalik, et avaliku sektori organisatsioon peab oma kinnituskirjas kinnitama ka muid 
asjaolusid. 

Oleme saanud oma liikmetelt tagasisidet, et avaliku sektori organisatsioonid on 
raskustes eelnevalt nimetatud kinnituskirja koostamisega ning pöörduvad seetõttu oma 
küsimustega äriühingute poole. See on aga suurendanud märgatavalt äriühingute 
töökoormust. Näiteks on üks ettevõtja toonud välja, et töökoormus on seetõttu kasvanud 
ikka tundides. Sageli ei oska ka äriühingud avaliku sektori organisatsioonide küsimustele 
vastata ning abi saamiseks tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole. 

Maksu- ja Tolliamet on avaldanud juhendi1 COVID-19 viiruse ennetamiseks ja 
peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite jm meditsiiniliste vahendite tolli- ja 
käibemaksuvaba import, käibemaksuvaba ühendusesisene soetus ja siseriikliku käibe 
maksustamine 0%-lise maksumääraga, kuid see ei ole piisav äriühingute ega ka avaliku 
sektori organisatsioonide jaoks. 

Selleks, et avaliku sektori organisatsioonidel oleks lihtsam kinnituskirja koostada ning 
väheneks isikukaitsevahendeid müüvate äriühingute töökoormus, teeme Maksu- ja 
Tolliametile ettepaneku koostada ja avalikustada Maksu- ja Tolliameti lehel kinnituskirja 
põhi, mida iga avaliku sektori organisatsioon saab soovi korral kasutada. Kinnituskirja 
põhja juurde võiks lisada ka täiendavaid selgitusi, mis aitavad avaliku sektori 
organisatsioonidel kinnituskirja põhja täita. Leiame, et kinnituskirja põhja koostamine 

https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/toll-kaubavahetus/eriolukord/juhis_covid-19_impordivabastus_22.04.2020.pdf
https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/toll-kaubavahetus/eriolukord/juhis_covid-19_impordivabastus_22.04.2020.pdf


ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY / ЭСТОНСКАЯ ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
TOOM-KOOLI 17, 10130 TALLINN / REG NO 80004733 / TEL: +372 604 0060 / KODA@KODA.EE / WWW.KODA.EE / WWW.ENTERPRISE-
EUROPE.EE 

võib aidata vähendada ka Maksu- ja Tolliameti töökoormust, sest põhja olemasolu 
vähendab ilmselt päringute arvu seoses selle teemaga. 

Lisaks võiks Maksu- ja Tolliamet avalikustada oma veebilehel ühe või ka mitme 
konkreetse isiku kontaktandmed, kelle poole saab äriühing suunata avaliku sektori 
organisatsiooni tekkinud küsimustele vastamiseks. 

Loodame, et peate võimalikuks meie ettepanekut võimalikult kiiresti ellu viia. Vajadusel 
oleme valmis kinnituskirja põhja koostamisel abiks olema ning levitama infot, kui põhi on 
valminud. 
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