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Käibemaksu alusaktid

� Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, 28. 
november 2006 , mis käsitleb ühist 
käibemaksusüsteemi

�Nõukogu rakendusmäärus 282/2011/EL, 
15. märts 2011, millega sätestatakse ühist 
käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 
2006/112/EÜ rakendusmeetmed

� Käibemaksuseadus ja rakendusaktid
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Käibemaksust üldiselt

� Tarbimise maksustamine – eeldus 
tarbimisväärtust omava hüve üleandmine

� Kaudne maks – ettevõtja ei kanna 
maksukoormust, kohene mahaarvamine

� Lisandunud väärtuse põhimõte – maksu 
kogumise meetod

� Sihtkohamaa põhimõte – maksustatakse 
tarbimiskohas

� Neutraalsus (objektiivne maks) –
tarbimisvormid maksustatakse ühetaoliselt
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Ettevõtlus

� Erinevad õigusharud, erinevad mõisted

� Äriseadustiku § 1: ettevõtja on FIE + äriühing

� Tulumaksuseaduse § 14 - eesmärgiks on tulu 
saamine 

� Käibemaksuseaduse § 2 lg 2: isiku iseseisev 
majandustegevus, mille käigus võõrandatakse 
kaupa või osutatakse teenust, olenemata 
tegevuse eesmärgist või tulemustest. 
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Ettevõtlus

� 2000-2002: mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamisele suunatud tegevus ei ole 
ettevõtlus

� Vt neutraalsuse põhimõtet

� Nt korteriühistu – kasu saamise eesmärk pole 
oluline, võib olla käibemaksukohustuslane

� RKHK: 3-3-1-12-01 (TuMS); 3-3-1-62-00 (KMS)
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Mahaarvamisõigus
� Kui sisendkäibemaks on suunatud 

maksustatava väljundi loomisesse, siis arvatakse 
see maha (vt RKHK 3-3-1-62-00, ETV)

� Lähtutakse soetamise eesmärgist, mitte 
“kasutamise ajast”, ettevõtluses kasutamise viisi 
seaduses ei sätestata (RKHK 3-3-1-32-99)

� Kohene mahaarvamisõigus (RKHK 3-3-1-32-99)
� Üldjuhul seotud maksustamisperioodiga, kuid 

KMS § 29 lg 4 (ei ole ettevõtlus) ja § 32 
(maksuvaba väljund) alusel korrigeeritakse 
(põhivara:5 a, kinnisasjad: 10 a)
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Mahaarvamine

Võib olla:
� Otsene väljundi sisend (nt edasimüük, kauba 

osa);
� Üldine väljundi sisend (üldkulud, 

kulukomponendid)
� Nt EK C-465/03 äriühingu börsile viimine ja 

väärtpaberite emissioon
� Väljund võib ka ära jääda: EK C-110/94 

ettevõtja pankrotistus enne väljundite tekkimist
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Osaline mahaarvamine

�KMS § 29 lg 4: Kui väljund on osaliselt 
ettevõtlus ja osaliselt mitte, siis arvatakse maha 
vaid ettevõtlusesse suunatud osa (vt ka RKHK 
3-3-1-62-00);

� Üldjuhul otsearvestus. Kui see pole võimalik, 
siis tuleb taotleda MTA-lt meetodi kinnitamist (vt 
ka RKHK 3-3-1-74-04 meetodite kohta, 
eelistatud kulupõhine, kuid võimalik tulude 
struktuurist lähtuda)

� KMS § 32 (vt ka § 16 lg 1 p 3) – maksuvaba 
väljund, meetodid § 33
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Mahaarvamisõiguse tõendamine

� Raamatupidamis- ja maksuarvestuses selge 
kajastamine;

� Raamatupidamise eeskirjas põhimõtete 
sätestamine

� Mõnel juhul on ka äriplaanist kasu (RKHK 3-3-
1-32-99)

� Keerulisem siis, kui sisend on üldine 
kulukomponent, väljund langeb ära (nt hangetel 
osalemise kulud; kauba tutvustamise kulud) või 
on seost keeruline mõista (ettevalmistav kulu) 
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Mahaarvamine, 
maksukohustuse kujunemine

� Praktikas probleem: konsulendid esitavad arve 
ühistule – kuidas on ettevõtlusega seotud, 
kuidas väljundiga seostada, kas sisendit saab 
maha arvata?

� Kui konsulent esitab metsaomanikule arve –
kuidas käibemaksukohustus kujuneb?

� Kui omanik osaleb konsulendi kulude katmisel -
võrdle nt ühistranspordis sõidupileti 
doteerimisega.



Tänan kuulamast!

Eesti Maksumaksjate Liit –

teie usaldusväärne partner maksuasjades

www.maksumaksjad.ee


