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Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse§ 39 lõike 3 alusel.

§ 1. Välisesinduse, diplomaadi ja Euroopa Liidu institutsiooni, Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud
ameti või asutuse imporditava kauba käibemaksust vabastamine
[RT I, 23.12.2021, 7- jõust. 01.01.2022]

 (1) Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, erimissiooni, Välisministeeriumi tunnustatud
rahvusvahelise organisatsiooni peakorteri ja esinduse (edaspidi välisesindus) ning Euroopa Liidu
institutsiooni, Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse ametialaseks kasutamiseks ning
Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja ja konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ning
erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindaja (edaspidi välisriigi
diplomaat), samuti välisesinduse haldustöötaja (edaspidi haldustöötaja) isiklikuks kasutamiseks ette nähtud
imporditav kaup vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel, arvestades
käibemaksuseaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid.
[RT I, 23.12.2021, 7- jõust. 01.01.2022]

 (11) Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt COVID-19
pandeemiale reageerimiseks imporditav kaup vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse § 39
lõikes 11sätestatud tingimustel.
[RT I, 23.12.2021, 7- jõust. 01.01.2022]

 (2) Haldustöötajal on õigus taotleda isiklikuks kasutamiseks ette nähtud kauba importimisel
käibemaksuvabastust ainult sisseseadmise perioodil kolme esimese Eestis viibimise kuu jooksul.

 (3) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 5 nimetatud asjaomase
dokumendi esitamisel Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur).

 (4) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollialastes õigusaktides ette nähtud korras.

§ 2. Välisriigi relvajõudude, relvajõudude tsiviilkoosseisu ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri ning
nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava ning
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rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse ja välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja imporditava kauba
käibemaksust vabastamine

 (1) Välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, rahvusvahelise
sõjalise peakorteri, selle liikme ja liikme ülalpeetava, peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava,
välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja ning rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse imporditav kaup
vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

 (2) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 5 või 6 nimetatud asjaomase
dokumendi esitamisel maksuhaldurile.

 (3) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollialastes õigusaktides ette nähtud korras.

§ 3. Välisesindusele, välisriigi diplomaadile ja haldustöötajale ning välisriigi relvajõududele ja
tsiviilkoosseisule, välisriigi relvajõudude liikmele ja tema ülalpeetavale, tsiviilkoosseisu liikmele ja
tema ülalpeetavale, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötajale, rahvusvahelise sõjalise peakorteri
liikmele ja tema ülalpeetavale ning peakorteri lepingupartneri töötajale ja tema ülalpeetavale,
rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele käibemaksu tagastamine

 Välisesinduse, välisriigi diplomaadi, haldustöötaja ning välisriigi relvajõudude liikme ja tema ülalpeetava,
tsiviilkoosseisu liikme ja tema ülalpeetava, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja, rahvusvahelise
sõjalise peakorteri liikme ja tema ülalpeetava ning peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava
ning välisriigi, mis ei ole NATO ega Euroopa Liidu liikmesriik, relvajõudude ja tsiviilkoosseisu, ning
rahvusvahelisele sõjalise õppeasutuse poolt Eestis kauba soetamisel ja teenuse saamisel makstud käibemaks
tagastatakse neile käibemaksuseaduse § 39 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel, arvestades käibemaksuseaduse
§ 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid.
[RT I, 23.12.2021, 7- jõust. 01.07.2022]

§ 31. 2021. aastal Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt
talle Euroopa Liidu õigusega antud ülesannete täitmisel COVID-19 pandeemiale reageerimiseks Eestis
soetatud kaubalt või saadud teenuselt või imporditud kaubalt tasutud käibemaksu tagastamine

 (1) 2021. aastal Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt talle
Euroopa Liidu õigusega antud ülesannete täitmisel COVID-19 pandeemiale reageerimiseks Eestis soetatud
kaubalt või saadud teenuselt või imporditud kaubalt tasutud käibemaks tagastatakse käibemaksuseaduse § 46
lõikes 23 sätestatud tingimustel Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse
poolt Välisministeeriumile esitatud taotluse alusel.

 (2) Taotluse kinnitab Euroopa Komisjoni või vastava Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse
esindaja. Taotlusele lisatakse käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved. Imporditud
kauba puhul märgitakse taotlusele kauba importimise kuupäev, kauba kirjeldus ja kogus ning tasutud
käibemaksusumma.

 (3) Taotlus vaadatakse läbi, tehakse otsus ja käibemaks tagastatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud korras.
[RT I, 23.12.2021, 7- jõust. 01.01.2022]

§ 4. Käibemaksu tagastamise taotluse esitamine

 (1) Taotluse käibemaksu tagastamiseks (edaspidi taotlus) esitab välisriigi diplomaat, haldustöötaja, välisesindus
või rahvusvahelise sõjalise peakorteri liige ja tema ülalpeetav Välisministeeriumile ning välisriigi relvajõud,
tsiviilkoosseis või nende liige ja tema ülalpeetav, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja, rahvusvahelise
sõjalise peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetav ning rahvusvaheline sõjaline õppeasutus
Kaitseministeeriumile kuu 10. kuupäevaks.

 (2) Käibemaksu tagastamist võib taotleda 90 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse saamise päevast alates.
Välisesindusele, välisriigi diplomaadile ja haldustöötajale kasutatud kauba soetamisel makstud käibemaksu ei
tagastata.

 (3) Taotlus peab olema kinnitatud vastava välisesinduse juhi, välisriigi relvajõudude, sõjalise peakorteri või
õppeasutuse esindaja poolt. Taotlusele peavad olema lisatud käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele
vastavad arved.

§ 5. Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja käibemaksu tagastamine

 (1) Välisminister või kaitseminister või nende volitatud ametnik kinnitab taotluse esitaja õigust taotleda
käibemaksu tagastamist ning edastab taotluse ja sellele lisatud arved maksuhaldurile nende dokumentide
saabumise kuule järgneva kuu lõpuks.
[RT I, 23.12.2021, 7- jõust. 01.01.2022]

 (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses märgitud
pangakontole 30 päeva jooksul ministeeriumilt taotluse ja sellele lisatud arvete saamise päevast alates.
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 (3) Maksuhaldur tagastab kõik talle edastatud originaalarved taotluse edastanud ministeeriumile.

 (4) Maksuhaldur informeerib kirjalikult taotluse edastanud ministeeriumi käibemaksu tagastamise kohta tehtud
otsusest.

§ 51. Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt käibemaksu
tasumine

 (1) Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud amet või asutus on Euroopa Liidu
õigusega antud ülesannete täitmisel COVID-19 pandeemiale reageerimiseks kauba käibemaksuseaduse
§ 39 lõike 11alusel maksuvabalt importinud või selline Eestist soetatud kaup või saadud teenus on
käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punkti 52või lõike 4 punkti 16 alusel nullprotsendise määraga maksustatud
või käibemaks on käibemaksuseaduse § 46 lõike 23 alusel tagastatud, kuid asjaomane kaup või teenus ei vasta
nimetatud maksusoodustuse tingimustele, teavitab Euroopa Komisjon või vastav Euroopa Liidu õiguse alusel
asutatud amet või asutus sellest maksuhaldurit käibemaksuseaduse § 27 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava
ministri kehtestatud käibedeklaratsiooni vormil.

 (2) Käibedeklaratsioonil märgitakse maksustamisele kuuluva kauba või teenuse maksustatav väärtus, mis oli
Eestist selle kauba soetamisel või teenuse saamisel nullprotsendise määraga maksustamise aluseks või, kui kaup
oli imporditud, siis selle kauba impordideklaratsioonil deklareeritud maksuvabastuse aluseks olnud väärtus. Kui
kaubalt või teenuselt tasutud käibemaks oli tagastatud, märgitakse käbedeklaratsioonil käibemaksu tagastamisel
aluseks võetud kauba või teenuse väärtus ilma käibemaksuta.

 (3) Lõikes 1 nimetatud isik esitab käibedeklaratsiooni ja tasub käibemaksusumma maksusoodustuse
äralangemise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.
[RT I, 23.12.2021, 7- jõust. 01.01.2022]

§ 6. Määruse rakendamine

 Määrust rakendatakse 2017. aasta 1. juulist.
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