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Käibemaksuseaduse muutmise seadus
Vastu võetud 25.11.2010
§ 1. Käibemaksuseaduses(RT I 2003, 82, 554; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:
1)paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:6) teiselt maksukohustuslaselt käesoleva
seaduse § 411lõikes 2 nimetatud kauba soetamiselt.;2)paragrahvi 3 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:4) maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isik, kes soetab
alkoholi, tubakatoodet või kütust, välja arvatud maagaasi, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse
tähenduses (edaspidi aktsiisikaup) teisest liikmesriigist, välja arvatud füüsiline isik, kes soetab aktsiisikauba
isiklikuksotstarbeks;;3)paragrahvi 7 lõike 2 punktis 9, § 8 lõike 3 punktis 10, § 9 lõike 1 punktides 5 ja 6,
§ 9 lõike 2 punktis 3 ning § 9 lõikes 3 asendatakse sõna elektrienergia sõnadega elektri-, soojus- või
jahutusenergia vastavas käändes;4)paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41järgmises sõnastuses:41)
transpordivahend antakse välisriigis lühiajaliselt üürile, rendile või kasutusvaldusesse;;5)paragrahvi 10 lõiget
4 täiendatakse punktiga 51järgmises sõnastuses:51) osutatakse välisriigis restorani- ja toitlustusteenust, välja
arvatud käesoleva lõike punktis 5 ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 sätestatud juhtudel;;6)paragrahvi
10 lõike 5 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:9) maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia
võrgule ligipääsu võimaldamine ja maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia edastamine võrgu kaudu
ning nendega otseselt seotud teenused;;7)paragrahvi 12 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(13) Kauba maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel ilma kauba
võõrandamiseta (§ 3 lõike 6 punktid 5 ja 6) on käibe maksustatav väärtus kauba soetusmaksumus või
omahind või kauba harilik väärtus, kui see on soetusmaksumusest või omahinnast madalam. Maksustatav
väärtusvõib vastava kauba maksulattu või aktsiisilattu paigutamisel laoarvestusse kantud väärtusest väiksem
olla ainult põhjendatud juhtudel.;8)paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:(4) Kui
tolliterritooriumile toimetatud kaup on imporditud pärast sellele muu tollikäitlusviisi määramist, ei või
imporditava kauba maksustatav väärtus olla üldjuhul väiksem, kui oleks olnud selle kauba maksustatav väärtus
tolliterritooriumile toimetamisele vahetult järgnenud importimisel. Kui pärast muu tollikäitlusviisimääramist
kauba importimisel deklareeritakse väiksem maksustatav väärtus, lähtub toll komisjoni määruse (EMÜ)
nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse
ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1766) (edaspidi ühenduse tolliseadustikurakendussätted),
artikli 181a teise lõike esimeses lauses sätestatust. Kui ühenduse tolliseadustiku artiklites 2936 ja ühenduse
tolliseadustiku rakendussätete artiklites 141181a toodud tingimused on täidetud ja väärtuse vähenemine
tolli rahuldavalt põhjendatud, aktsepteerib toll deklareeritud maksustatavat väärtust. Kuimaksustatava
väärtuse vähenemine ei ole tolli rahuldavalt põhjendatud, siis määrab toll tuvastatud asjaolusid arvesse
võttes tolliväärtuse vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklitele 30 ja 31.;9)paragrahvi 15 lõike 4 punkt 4
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:4) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja õhusõiduki
teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus;;10)paragrahvi 16 lõike 1 punkt
3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:3) teenus, mida mittetulundusühing tasuta või liikmemaksu eest
osutab oma liikmetele, ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida mittetulundusühing
või sihtasutus osutab füüsilisele isikule;;11)paragrahvi 17 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:5) võrgu kaudu imporditav maagaas ja elektri-, soojus- ja jahutusenergia ning gaasi transportiva
tankeriga maagaasivõrku pumbatav gaas;;12)paragrahvi 19 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendise
käibemaksumääraga maksustatav käive, välja arvatud kauba ühendusesisene käive ja käesoleva seaduse § 10
lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuse käive, kui teenust osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või
piiratudmaksukohustuslasele.;13)paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:(2) Käesoleva
paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ka Eestis maksukohustuslasena registreeritud välisriigi isikule, kelle käive
tekib Eestis, välja arvatud käesoleva seaduse § 3 lõikes 31nimetatud juhtudel ning juhul, kui Eestis registreeritud
välisriigi isikul puudub Eestis püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta tegeleb ettevõtlusegaEestis.;14)paragrahvi
28 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:2) ta on maksustamisperioodi jooksul osutanud
teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele käesoleva seaduse § 10 lõike 4
punktis 9 nimetatud teenust, mis kuulub maksustamisele, välja arvatud nullprotsendise maksumääraga
maksustamisele, teenuse saaja liikmesriigis.;15)paragrahvi 28 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises
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sõnastuses:Kui maksukohustuslane tühistab kauba või teenuse kohta esitatud arve või esitab kreeditarve,
kajastatakse sellest tulenevad muudatused arve tühistamise või kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta
esitataval ühendusesisese käibe aruandel.;16)paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
(6) Ühendusesisese käibe aruandel ja ühendusesisese käibe muutmise aruandel kajastatakse summad
täiseurodes.;17)paragrahvi 29 lõike 10 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:Võõrandamata
põhivaralt soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaks korrigeeritakse vastavalt käesoleva seaduse § 32
lõikes 4 sätestatule.;18)paragrahvi 35 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;19)paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:(5) Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teiselt
registreeritud maksukohustuslaselt saadud maksustatava käibe või ettevõtluses kasutatava käesoleva seaduse
§ 4 lõikes 2 nimetatud kauba või teenuse eest tasutava sisendkäibemaksu ning § 3 lõike 4 punktides 26
nimetatud saadud teenuse võisoetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest
tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord kehtestatakse
rahandusministri määrusega.;20)paragrahvi 38 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:(4) Käesoleva
seaduse § 3 lõike 6 punktis 3 nimetatud isik tasub rahandusministri kehtestatud korra kohaselt käibemaksu
maksuhaldurile kümne kalendripäeva jooksul teisest liikmesriigist soetatud uue transpordivahendi Eestisse
toimetamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui transpordivahendi registreerimisepäevaks.;21)paragrahvi
40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:(1) Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorda
(edaspidi käesolevas paragrahvis erikord) kohaldatakse juhul, kui maksukohustuslane osutab oma nimel
reisijale, sealhulgas juriidilisele isikule või asutusele, reisiga otseselt seotud teenust (edaspidi reisiteenus)
ning kasutab reisiteenuse osutamisel ettevõtlusegategelevalt Eesti või välisriigi isikult soetatud kaupa või
saadud teenust.;22)seadust täiendatakse §-ga 411järgmises sõnastuses:§ 411. Kinnisasja ja metallijäätmete
käibemaksuga maksustamise erikord(1) Kui maksukohustuslane võõrandab teisele maksukohustuslasele
käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaupa, tasub kauba soetaja võõrandajale kauba käibemaksuta
müügihinna. Kauba soetaja arvestab tehingu kohta väljastatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt
tasumisele kuuluva käibemaksusummanavõõrandaja asemel.(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud erikorda
rakendatakse järgmiste kaupade käibe korral:
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