Kauba paigutamine maksuladustamisele
Maksuladustamisega kaasnevat käibemaksusoodustust saab rakendada juba sellele käibemaksuga
maksustatavale tehingule või toimingule, mille tulemusena kaup paigutatakse maksuladustamisele, välja
arvatud tarbimisse lubatud kütusele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses, kui
kütus paigutatakse samaaegselt aktsiisilattu (muudatus alates 01.04.2012, KMS § 15 lg 3 p 11).
Seega on kauba, välja arvatud tarbimisse lubatud kütuse, müügi maksumäär null, kui üks müügiga
seotud tingimus on kauba paigutamine maksuladustamisele. Kaupa ei pea seejuures müüma
laopidajale. Oluline on üksnes fakt, et kaup ladustatakse tehingu tulemusena maksulaos, mida peab
nullmäära rakendav maksukohustuslane ehk kauba müüja tõendama. Kaup on maksuladustatud
laoarvestusse kandmisest alates. Müügiarvele tehakse vastavalt § 37 lg 8 märge KMS sätte kohta, mis
on nullmäära rakendamise alus.
Kauba riigisisene võõrandamine koos kauba paigutamisega maksulattu
Kauba riigisisene müük maksustatakse 0-protsendilise maksumääraga, kui tehingu tulemusena
suunatakse kaup viivitamata maksuladustamisele (KMS § 15 lg 3 p 11). Kauba müüja märgib arvele viite
KMS § 15 lõike 3 punktile 11 kui 0% määra rakendamise alusele ning deklareerib käivet
käibedeklaratsiooni lahtris 3 „0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud".
Alates 1. aprillist 2012 ei kohaldata 0-protsendilist maksumäära tarbimisse lubatud kütusele alkoholi-,
tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses, kui kütus on paigutatud samaaegselt aktsiisilattu,
st tehing maksustatakse 20-protsendilise maksumääraga (KMS § 15 lg 3 p 11).
Maksuladustamisele suunatava kauba import
Kaupade importimisel ühendusevälisest riigist tuleb imporditud kaupadele saada ühenduse tollistaatus.
Selleks tuleb kauba importijal täita kõik impordiga seotud formaalsused ja tasuda imporditollimaksud.
Kui imporditavad kaubad suunatakse viivitamatult maksuladustamisele, siis ei maksustata kauba
importi käibemaksuga (maksuvabastuse alus KMS § 17 lg 1 p 6).
Maksuladustamisele suunatava kauba ühendusesisene soetamine
Kauba ühendusesisest soetamist ei maksustata käibemaksuga juhul, kui maksukohustuslase soetab
teisest liikmesriigist kauba ja paigutab selle kohe maksuladustamisele (maksuvabastuse alus KMS § 18
p 5). Maksukohustuslane deklareerib soetust käibedeklaratsiooni lahtrites 6 „Kauba ühendusesisene
soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused kokku, sh" ning 6.1 „kauba
ühendusesisene soetamine” (informatiivsed lahtrid).

