
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 76 

„Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase 

registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” 

lisa 1

(rahandusministri 04.06.2021 määruse nr 15 sõnastuses) 

Vorm KR 

Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus 

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

Nimi 

Registri- või isikukood 

Tegevuskoha aadress 
Täitke juhul, kui see erineb registrisse 
kantud aadressist. 

Telefon 

E-posti aadress

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

Registreerimiskohustust KMS § 19 lõigete 1–3 alusel ei ole veel tekkinud (KMS § 20 lg 2). 

 Registreerimiskohustus on tekkinud KMS § 19 lõigete 1–3 alusel. 

Registreerimiskohustust ühendusesisese kaugmüügi või elektroonilise side teenuse 
või elektrooniliselt osutatava teenuse osutamisel ei ole KMS § 19 lõike 4 alusel veel 
tekkinud (KMS § 20 lg 2). (Täidab teise liikmesriigi isik.) 

Registreerimiskohustus ühendusesisese kaugmüügi või elektroonilise side teenuse 
või elektrooniliselt osutatava teenuse osutamisel on tekkinud KMS § 19 lõike 4 alusel.
(Täidab teise liikmesriigi isik.)

2. Kassapõhine käibemaksuarvestus

  Soovin rakendada kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorda. 

3. Ettevõtluse kirjeldus ja peamised tehingupartnerid

4. Ettevõtluse finantseerimise allikad



            
         Laen  

 
          Omakapital 
 
          Ettevõtlustoetus 
 
          Tegevus ei eelda finantseeringuid. 
 
 

Täiendav info finantseerimise allikate kohta 

 

 

5. Töötajate värbamine 
Kui te veel ei kasuta tööjõudu, siis kas ja millal kavatsete hakata kasutama tööjõudu? 

 

 
 

6. Olen nõus avalduse läbivaatamise käigus suhtlema Maksu- ja Tolliametiga 
e-posti vahendusel  

 
           Jah 
 

 

3. 7. Avalduse allkirjastaja  
4.        (allkirjaõiguslik esindaja) 

Ees- ja perekonnanimi 
 

 

Isikukood  
 

 

___________________________                ___________________________     
                       kuupäev                                                                         allkiri 

  

 

 

 

 

 



 

KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE AVALDUSE TÄITMISE 

JUHISED 

 

Sõnade “Tegevuskoha aadress“ järele märgitakse tegevuskohtade aadressid, kus reaalselt 

ettevõtlusega tegeletakse või ettevõtlusega tegelemist alustatakse juhul, kui need erinevad 

juriidilisest aadressist.  

 

Lahtrisse 1 „Soovin end registreerida käibemaksukohustuslasena alates ______“ 

märgitakse, kas registreerimiskohustus on tekkinud, s.t maksustatava käibe piirmäär on ületatud 

(KMS § 19) või registreerimiskohustus ei ole veel tekkinud (KMS § 20 lõige 2).     

 

Pärast sõna „alates“ märgitakse kuupäev, millal maksustatav käive ületas registreerimise 

piirmäära või mis kuupäevast alates soovitakse maksukohustuslasena registreerida enne 

registreerimiskohustuse tekkimist.     

 

Maksukohustuslasena registreerimise kohustus tekib järgmistel juhtudel: 

 

1. Eestis registreeritud isiku (sh välisriigi isiku, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht) maksustatav 

käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot (KMS § 19 lõige 1).   

 

2. Isik on tema avalduse alusel maksukohustuslaste registrist kustutatud, kuid tema maksustatav 

käive ületab registrist kustutamisele järgnevast päevast alates samal kalendriaastal 40 000 eurot 

(KMS § 19 lõige 2). 

 

3. 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 (KMS § 19 lõige 3).  

 

4. Teise liikmesriigi isik, kes teostab ühendusesisest kaugmüüki või osutab elektroonilise side 

teenust või elektrooniliselt osutatavat teenust Eesti isikule, kes ei ole registreeritud 

maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena, maksustatav käive mujal 

liikmesriikides kui asukoha või püsiva tegevuskoha liikmesriigis kokku ületab kalendriaasta 

algusest arvates 10 000 eurot (KMS § 19 lõige 4).  

 

Lahtrisse 2 „Kassapõhine käibemaksuarvestus“ märgitakse, kas on soov rakendada 

kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorda (KMS § 44). Erikorda võib rakendada juhul, kui 

maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega jooksva kalendriaasta algusest alates 

200 000 eurot. 

 

Lahtrisse 5 „Töötajate värbamine“ märgitakse hinnanguline aeg, millal kavatsetakse hakata 

kasutama tööjõudu. Kui töötajad on töötamise registrisse kantud, siis lahtrit täitma ei pea. 


