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Käibemaksuseaduse muutmise seadus
Vastu võetud 14.11.2018
§ 1. Käibemaksuseaduse muutmine
Käibemaksuseaduses tehakse järgmisedmuudatused:
1) paragrahvi 1lõike 1 punktis 3 asendatakse sulgudes olev tekstiosa ”§ 10 lõiked 4 ja 5”tekstiosaga ”§ 10 lõiked
4 ja 5 ning § 101lõige 4”;
2) paragrahvi 2täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:
”(13) Vautšer käesoleva seaduse tähenduses on instrument, mille kauba võõrandaja või teenuse osutaja on
kohustatud vastu võtma tasuna või osana tasust kauba või teenuse eest ning mille puhul on võõrandatav kaup
või osutatav teenus või kauba müüja või teenuse osutaja märgitud kas vautšeril või sellega seotud dokumentides,
sealhulgas sellise vautšeri kasutamise tingimustes. Vautšerina ei käsitata instrumenti, mis annab õiguse saada
kauba soetamisel või teenuse saamisel allahindlust, kuid mis ei anna õigust kaupa soetada või teenust saada.
Vautšer on üheotstarbeline, kui vautšeriga seotud kauba või teenuse käibe tekkimise koht (§-d 9, 10 ja 101) ja
sellelt kaubalt või teenuselt tasumisele kuuluv käibemaksusumma on vautšeri väljastamise ajal teada. Vautšer on
mitmeotstarbeline, kui selle väljastamise ajal ei ole kauba võõrandamise või teenuse osutamise käibe tekkimise
koht või sissenõutav käibemaksusumma teada.”;
3) paragrahvi 4täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:
”(11) Üheotstarbelise vautšeri üleandmist enda nimel tegutseva isiku poolt käsitatakse vautšeriga seotud kauba
võõrandamise või teenuse osutamisena. Kui üheotstarbelise vautšeri annab üle teise isiku nimel tegutsev isik,
käsitatakse sellise vautšeri üleandmist vautšeriga seotud kauba võõrandamisena või teenuse osutamisena teise
isiku poolt, kelle nimel vautšeri üle andnud isik tegutseb.”;
4) paragrahvi 10lõike 2 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;
5) paragrahvi 10lõike 4 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;
6) paragrahvi 10lõike 5 punktis 7 asendatakse sõnad ”elektroonilise side teenus” sõnadega ”elektrooniliseside
teenus elektroonilise side seaduse tähenduses (edaspidi elektrooniliseside teenus)”;
7) seadusttäiendatakse §-ga 101järgmises sõnastuses:
”§ 101. Isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud
maksukohustuslasena, osutatava elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibe
tekkimise koht
(1) Teenuse käibe tekkimise koht on Eesti, kuielektroonilise side teenust või elektrooniliselt osutatavat
teenust osutatakseEestis asu- või elukohta omavale isikule, kes ei ole üheski liikmesriigisregistreeritud
maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käibe tekkimise koht ei ole Eesti juhul, kui on täidetud järgmised
tingimused:
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