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COVID-19 viirusega võitlemisega seotud  
käibemaksusoodustused 
 
 
Austatud härra Palts 
 
 
Maksu- ja Tolliametile peab niinimetatud õigustatud isik esitama meditsiinilistele 
vahenditele maksuvabastuse saamiseks kinnituskirja, kui kauba importijaks on õigustatud 
isiku eest teine isik. Õigustatud isikul tuleb kinnitada hankelepingu olemasolu importijaga, 
kaupade vastuvõtmine ning meditsiiniliste vahendite kasutamine COVID-19 viirusega 
võitlemiseks. Kinnituskiri esitatakse vabas vormis. 
 
Kui õigustatud isik soovib osta meditsiinilised vahendid Eestis 0% käibemaksumääraga, 
peab nullmäära rakendamiseks saama ostjalt informatsiooni nende kaupade kasutamise 
kohta COVID-19 viirusega võitlemiseks kaupade müüja, mitte maksuhaldur. Kui 
meditsiiniliste vahendite kasutusotstarve selgub kauba ostu-müügilepingust ja see vastab 0% 
käibemaksumäära rakendamise tingimustele – siis sellest piisab ja ostjal ei ole vaja 
müüjale enam mingit täiendavat kinnitust anda. Kui kasutusotstarve ostu-müügilepingust 
ei selgu, peab müüja saama 0% käibemaksumäära kohaldamiseks ostjalt selle kohta eraldi 
kirjaliku kinnituse. Ka sellise kinnituskirja saab anda vabas vormis ja piisab, kui see on antud 
meili teel – ja kui on võimalik, võib anda ka ühe kirjaliku kinnituse pikema perioodi jooksul 
teostatud kaupade ostu-müügitehingute kohta. Oluline on, et kinnituskirjas sisalduva info 
põhjal jõuavad müüja ja ostja ühisele arusaamisele, et ostja on õigustatud isik ja hakkab 
kasutama meditsiinilisi vahendeid otstarbel, mis annab õiguse 0% käibemaksumäära 
rakendada. Sellist kinnituskirja vormi põhja, mis kindlasti oleks kasutatav igas konkreetses 
olukorras, oleks väga raske koostada ja arvestades eespool toodud selgitusi ei ole see 
ilmselt ka vajalik. 
 
Kui ostja taotleb müüjalt kreeditarve ja uue 0% määraga arve esitamist alates 30.01.2020 
toimunud ja toimumise ajal 20% käibemaksuga maksustatud müügitehingute kohta – siis 
samuti peab müüja saama ostjalt informatsiooni selle kohta, et ostja on nn õigustatud isik 
ning on talle müüdud meditsiinilisi vahendeid kasutanud varem ja kasutab ka praegu (kui 
kaupu jätkuvalt kasutatakse) COVID-19 viirusega võitlemiseks. Seetõttu, kui soovitakse 0% 
käibemaksumäära kohaldada tagasiulatuvalt juba toimunud tehingutele, võib 
käibemaksusoodustuse rakendamiseks vajaliku materjali hankimine tõesti tuua kaasa nii 
müüja kui ostja töökoormuse kasvu. Ka juba toimunud tehingute puhul peavad müüja ja ostja 
ühtmoodi aru saama, et müügitehingu toimumise ajal olid kõik 0% käibemaksu rakendamise 
tingimused täidetud ja võõrandatud kaup kuulub käibemaksusoodustuse rakendusalasse.  
 
Rahandusministeeriumi poolt koostatud COVID-19 viirusega võitlemiseks kasutatavatele 
meditsiinilistele vahenditele käibemaksusoodustuste rakendamise juhendis (aadressil 
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19_impordivabastus_22.04.2020.pdf)  on kirjas ka Maksu- ja Tolliameti infotelefonid ja 
meiliaadressid, kust saab vastuseid käibemaksusoodustuste rakendamisega seotud 
konkreetsetele küsimustele. Maksu- ja Tolliametis ei ole spetsialiste, kes tegeleksid ainult 
COVID-19 viirusega seotud käibemaksuküsimustega. Nimetatud telefoninumbrite ja 
meiliaadresside kaudu saab kindlasti vastused käibemaksusoodustuste rakendamisega 
seoses üleskerkinud küsimustele. 
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