Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 „Piiratud
maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise
kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” lisa 1 (muudetud sõnastuses)
Vorm PKR

Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus
Avalduse esitaja
Juriidiline isik, sh avalik-õiguslik juriidiline isik, riigi-, valla- või linnaasutus, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

Nimi
Registri- või isikukood
Telefon
E-posti aadress

1. Soovin end registreerida piiratud käibemaksukohustuslasena alates ___________
kuupäev (pp.kk.aaaa)

Registreerimiskohustust KMS § 21 lõigete 1 ja 2 alusel ei ole tekkinud (KMS § 21 lg 4).
(Välisriigi isik ei täida.)

Registreerimiskohustus on tekkinud KMS § 21 lõigete 1 ja 2 alusel (KMS § 21 lg 3).
(Välisriigi isik ei täida.)

Registreerimiskohustust KMS § 21 lõigete 1 ja 2 alusel ei ole tekkinud (KMS § 21 lg 4).
(Eestis on püsiv tegevuskoht.) (Täidab välisriigi isik.)
Registreerimiskohustust kauba soetamisel ei ole KMS § 21 lõike 21 alusel tekkinud
(KMS § 21 lg 4). (Eestis puudub püsiv tegevuskoht.) (Täidab välisriigi isik.)
Registreerimiskohustus on tekkinud KMS § 21 lõigete 1 ja 2 alusel (KMS § 21 lg 3).
(Eestis on püsiv tegevuskoht.) (Täidab välisriigi isik.)
Registreerimiskohustus kauba soetamisel on KMS § 21 lg-d 21 alusel tekkinud
(KMS §

21 lg 3). (Eestis

puudub püsiv tegevuskoht.) (Täidab välisriigi isik.)

2. Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimist tingivad toimingud

Kauba soetamine

Teenuse saamine
3. Avalduse allkirjastaja
(allkirjaõiguslik esindaja)

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood

___________________________
kuupäev

___________________________
allkiri

PIIRATUD KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE AVALDUSE
TÄITMISE JUHIS
Lahtrisse 1 „Soovin end registreerida piiratud käibemaksukohustuslasena alates
________“ ja lahtrisse 2 „Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimist tingivad
toimingud“ märgitakse, kas piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustus on
tekkinud (KMS § 21 lõige 3) või ei ole veel tekkinud (KMS § 21 lõige 4) ning kas soetati
kaupa või saadi teenust.
Lahtrisse 1 pärast sõna „alates“ märgitakse kuupäev, millal tekkis kohustus registreerida
piiratud maksukohustuslasena või mis kuupäevast alates soovite registreerida end piiratud
maksukohustuslasena enne registreerimiskohustuse tekkimist.
Piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustus tekib järgmistel juhtudel:
1.
Isiku ühendusesiseselt soetatud kaupade (KMS § 8) maksustatav väärtus ületab
kalendriaasta algusest alates 10 000 eurot (KMS § 21 lõige 2);
2.
Isik saab Eestis maksukohustuslasena registreerimata ettevõtlusega tegelevalt välisriigi
isikult KMS § 10 lõikes 5 nimetatud teenust (KMS § 21 lõige 1):
1) intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine; 2)
reklaamiteenus;
3) konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlusvõi infoteenus;
4) finantsteenus, välja arvatud seifi üürile andmine, või kindlustusteenus, sealhulgas
edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus;
5) tööjõu kasutada andmine;
6) vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine;
7) elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide kasutamise õiguse
loovutamine;
8) elektrooniliselt osutatav teenus;
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;
10) atmosfääriõhu kaitse seaduses reguleeritud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste
ühiku võõrandamine;
11) tasu eest alapunktides 1–10 nimetatud teenusest hoidumine, õiguse kasutamisest
loobumine või olukorra talumine.

