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Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.07.2014

§ 1. Käibemaksuseadusestehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse pärast esimest lauset teise lausega järgmises sõnastuses:

„Omatarbena ei käsitata sõiduauto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud otstarbel, välja arvatud käesoleva
seaduse § 30 lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel.”;

2)paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Sõiduauto käesoleva seaduse tähenduses on M1-kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa
3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.”;

3)paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) ettevõtluses kasutatava sõiduauto tasu eest kasutada andmisest maksukohustuslase töötajale, teenistujale või
juhtimis- või kontrollorgani liikmele, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud
juhtudel.”;

4)paragrahvi 12 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „7,”;

5)paragrahvi 12 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhul”;

6)paragrahvi 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

7)paragrahvi 29 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade
soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses
kasutamise osatähtsusele, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti, võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe
osatähtsuse.”;

8)paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 3–7 järgmises sõnastuses:

„(3) Ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto
tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse arvestatud käibemaksust maha 50 protsenti
sisendkäibemaksust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud piirangut ei kohaldata, kui:
1) sõiduauto soetatakse müügiks tingimusel, et maksukohustuslane tegeleb sõiduautode müügiga ning
maksukohustuslane ei võta müügiks soetatud sõiduautosid muul otstarbel kasutusele;
2) sõiduauto soetatakse kasutuslepingu alusel kasutusse andmiseks tingimusel, et maksukohustuslane tegeleb
sõiduautode kasutusse andmisega ning maksukohustuslane ei võta kasutusele andmiseks soetatud sõiduautosid
muul otstarbel kasutusele;
3) sõiduautot kasutatakse peamiselt taksoveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on taksoveoluba ja
sõidukikaart;
4) sõiduautot kasutatakse peamiselt õppesõiduks tingimusel, et maksukohustuslasel on mootorsõidukijuhi
koolitamise luba või maksukohustuslane osutab mootorsõidukijuhi õpetajana teenust isikule, kellel on
mootorsõidukijuhi koolitamise luba;
5) sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks, välja arvatud sõiduauto tasu eest kasutada andmine
maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele.
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(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või
kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel
arvestatakse sisendkäibemaksu mahaarvamisel ka käesoleva seaduse §-s 32 sätestatut.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigete 3 ja 4 rakendamisest tuleb maksuhaldurit teavitada käesoleva seaduse § 27
lõike 1 alusel rahandusministri kehtestatud käibedeklaratsiooni vormil.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 2–5 nimetatud juhtudel ei kohaldata sõiduauto soetamisel käesoleva
paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirangut juhul, kui sõiduautot kasutatakse käesoleva paragrahvi lõike 4
punktides 2–5 nimetatud otstarbel järjest vähemalt kahe aasta jooksul selle soetamisest arvates või müügiks
soetatud sõiduauto käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 2–5 nimetatud otstarbel kasutusele võtmisest arvates.
Kui kahe aasta jooksul sõiduauto kasutusotstarve muutub ja seda hakatakse kasutama käesoleva paragrahvi
lõike 4 punktides 2–5 nimetamata otstarbel, tuleb mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerida sõiduauto
kasutusotstarbe muutumise maksustamisperioodil proportsionaalselt sõiduauto käesoleva paragrahvi lõike 4
punktides 2–5 nimetatud otstarbel kasutamise osatähtsusele kahe aasta jooksul.”;

9)paragrahvi 46 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. detsembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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