
 1

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 lisa 1 
rahandusministri 28. märtsi 2012. a määruse nr 14  lisa 
1 sõnastuses 

 
 
Maksu- ja Tolliamet Vorm KR    
 
MAKSUKOHUSTUSLANE     

 

   

Nimi Registri- või isikukood 

Aadress, telefon, e-post (võimalusel ka kodulehekülg) 

 
 

KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE AVALDUS  
 
Avaldus esitatakse vastavalt “Käibemaksuseaduse” §-le 20   
1. Maksukohustuslase peamised tegevusalad 

2. Maksukohustuslase muud tegevusalad  

3. Tegevuskohtade aadressid 
 
1.1 Kontor   

 
 

1.2 Laod 
 
 

1.3 Müügikohad 
 

 
1.4 Ehitusobjektid  

 
 

1.5 Muu 
 

4. Majandustegevusega alustamise aeg  
 
 

5. Kuupäev, millal maksustatav käive ületas registreerimise piirmäära 
 

6. Andmed kalendriaasta algusest 
6.1 Kaupade ja teenuste maksustatav käive 

6.2 Kaugmüügi maksustatav käive 

 

kp kuu aasta 

kp kuu aasta 
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6.3 Ostetud kaupade ja teenuste maksumus 

7. Andmed isiku kohta teistes liikmesriikides 
 
7.1 käibemaksukohustuslaste numbrid:  
 
7.2 pangakontode  numbrid: 
 
 
8. Kas äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile on esitatud  taotlus andmete muutmiseks?  
    
         Jah                         Millises osas     
 
 
          Ei  
 
  
9. Vastavalt KMS § 20 lõikele 2 soovin olla käibemaksukohustuslane alates 

10. Vastavalt maksukorralduse seaduse § 54 lõikele 3 nõustun suhtlema e-posti teel, sh ettevõtluse kontrolli osas  
 
         Jah                          Ei   

11. Juhatuse liikmete või füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, kontakttelefonid ja 
aadressid   

12. Raamatupidaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon ja e-post 

13. Maksukohustuslase allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon ja aadress 

14. Kinnitan andmete õigsust (maksukohustuslase allkirjaõigusliku esindaja allkiri) 

 
 
Avalduse esitanud füüsilise isiku andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi number ja 
väljaandmise kuupäev, kontakttelefon ja aadress)                                                                                                                             

Avalduse esitanud juriidilise isiku või riigi-, valla- või linnaasutuse esindaja andmed (ees- ja perekonnanimi, 
isikukood, isikut tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev, kontakttelefon ja aadress, volitust tõendava 
dokumendi kuupäev ja väljaandja) 
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KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE AVALDUSE TÄITMISE 
JUHISED 

 
 
Avaldusel täidetakse kõik lahtrid. Kui andmed puuduvad, märgitakse vastavasse lahtrisse “ei 
ole”.   
 
Lahter “Registri- või isikukood” – füüsiline isik näitab isikukoodi puudumisel oma 
sünniaja. 
 
Lahter 3 -  märgitakse tegevuskohtade aadressid, kus reaalselt ettevõtlusega tegeletakse või 
ettevõtlusega tegelemist alustatakse. Kui erinevat liiki tegevuskohtade arv on suurem kui 
kolm, märgitakse lahtrisse olulisemad tegevuskohad.  
 
Lahter 4 – märgitakse kuupäev, millal isik alustas/kavatseb alustada iseseisva 
majandustegevusega. 
 
Lahter 5 –  Maksustatava käibe piirmäärad 
 
a) 16 000 eurot kalendriaasta algusest arvates (KMS § 19 lõige 1) – Eestis registreeritud isik 
(ka välisriigi isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht); 
 
b) 16 000 eurot samal kalendriaastal (KMS § 19 lõige 2) – kui isik on tema avalduse alusel 
maksukohustuslaste registrist kustutatud, kuid tema maksustatav käive ületab registrist 
kustutamisele järgnevast päevast arvates samal kalendriaastal 16 000 eurot, siis märgitakse 
lahtrisse kuupäev, millal maksustatav käive ületab samal kalendriaastal 16 000 eurot; 
 
c) 35 000 eurot  (KMS § 19 lõige 4) – teise liikmesriigi isik, kes teostab kaugmüüki Eesti 
isikule; 
 
d) esimene maksustatav tehing (KMS § 19 lõige 5) – aktsiisikauba kaugmüük Eesti isikule; 
 
e) esimene maksustatav tehing (KMS § 19 lõige 3) – kui välisriigi isikul, kellel puudub Eestis 
püsiv tegevuskoht, tekib Eestis maksustatav käive, mis ei kuulu maksustamisele 
maksukohustuslase või piiratud maksukohustuslase poolt kauba soetamisel või teenuse 
saamisel. 
 
Lahtrit ei täideta, kui isik soovib maksukohustuslaseks registreeruda enne 
registreerimiskohustuse tekkimist vastavalt KMS § 20 lõikele 2. 
 
Lahter 9 – täidetakse juhul, kui isik soovib maksukohustuslaseks registreeruda enne 
registreerimiskohustuse tekkimist. 
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Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 lisa 2  
rahandusministri … märtsi 2012. a määruse nr … lisa 1 
sõnastuses 

 
 

Vorm KO 
 

Maksu- ja Tolliamet 
 

 
                                                                                                     
……………………………                                                         ............................. nr ............ 
(isiku nimi) 
............................................. 
(aadress) 
............................................. 
 (maakond/linn) 

 
 

OTSUS 
KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE KOHTA 

 
 
 
Vastavalt «Käibemaksuseaduse» §-le 20 registreerida  ………………………………. 

                                                                                          (isiku nimi) 
 (registrikood/isikukood ....................................) käibemaksukohustuslasena alates .................. 
 
registreerimisnumbriga EE.................................... 
 
 
............................................. 
(nimi, amet, allkiri) 
Maksu- ja Tolliameti ametnik (vastavalt rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 
«Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» § 29 lõike 1 punkti 3 alusel antud volitusele) 
 
 
Vastavalt «Käibemaksuseaduse» §-le 24 on registreeritud maksukohustuslane 
registreerimise päevast alates kohustatud täitma seaduses sätestatud registreeritud 
maksukohustuslase kohustusi. 
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