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Arvamuse avaldamine käibemaksuseaduse ja  
tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 239 SE kohta 
 
Lugupeetud Aivar Kokk! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Riigikogu 
rahanduskomisjoni võimaluse eest esitada ettepanekuid käibemaksuseaduse ja 
tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 239 SE ning viidatud eelnõuga seotud kahe 
Rahandusministeeriumi muudatusettepaneku kohta. 

Kaubanduskoda on eelnõuga tutvunud ning meil ei ole hetkel eelnõu kohta 
kommentaare, märkuseid ega ettepanekuid. Järgnevalt esitame oma seisukohad kahe 
Rahandusministeeriumi muudatusettepaneku kohta.  

1. Rahandusministeerium on teinud ettepaneku täiendada eelnõu § 1 punktiga, mille 
kohaselt tunnistatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist kehtetuks käibemaksuseaduse § 
12 lõike 2 teine lause. Käibemaksuseaduse § 12 lõike 2 teises lauses on sätestatud, et 
toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord kehtestatakse 
valdkonna eest vastutava ministri määrusega. Ministeerium põhjendab viidatud lause 
kehtetuks tunnistamist asjaoluga, et volitusnormi alusel kehtestatud rahandusministri 
määrus nr 41 „Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga 
võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava 
väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord“ ei ole kooskõlas käibemaksudirektiiviga. 

Kaubanduskoja seisukoht:  
Kui viidatud sättest tulenev volitusnorm on vastuolus käibemaksudirektiiviga, siis 
tuleb käibemaksuseaduses vajalik muudatus teha. Kui volitusnorm ei ole aga 
vastuolus käibemaksudirektiiviga, siis ei pea Kaubanduskoda praegusel hetkel 
mõistlikuks Rahandusministeeriumi ettepaneku elluviimist. Sellisel juhul peaks 
see muudatusettepanek jõudma Riigikogu menetlusse läbi tavalise õigusloome 
protsessi. 

 
2. Rahandusministeerium on teinud ettepaneku eelnõu §-s 1 sätestatud 
käibemaksuseaduse § 291 (eelnõu § 1 punkt 32) ja § 36 lg 1 p 7 (osaliselt eelnõu § 1 
punkt 34) muudatused jõustada 2021. aasta 1. juuli asemel 2022. aasta 1. jaanuaril.
Muudatus puudutab maksukohustuslase õigust teatud tingimustel vähendada oma 
maksukohustust võõrandatud kauba või osutatud teenuse müügihinnalt arvestatud 
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käibemaksusumma võrra, kui ostja on jätnud soetatud kauba või saadud teenuse eest 
osaliselt või täielikult tasumata, ehk nn lootusetute võlgade korral. 

Kaubanduskoja seisukoht: 
Kaubanduskoda on vastu Rahandusministeeriumi ettepanekule, sest ettevõtjad 
on juba aastaid oodanud muudatust, mis võimaldab lootusetute võlgade korral 
vähendada käibemaksukohustust. Leiame, et eelnõus sisalduv muudatus tagab 
tänasest õiglasema käibemaksustamise olukorra ning me ei pea mõistlikuks selle 
muudatuse edasi lükkamist üksnes põhjusel, et muudatuse tulemusena väheneb 
järgmise aasta käibemaksulaekumine hinnanguliselt 15 miljoni euro võrra. 

Loodame, et peate võimalikuks Kaubanduskoja seisukohti arvesse võtta. 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
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