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Käibemaksusoodustused diplomaatidele,
välisesindustele, rahvusvahelistele
organisatsioonidele, ELi institutsioonidele
ning välisriigi relvajõududele
Käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi
institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele
ÜLDINFORMATSIOON

KMS § 39 lõiked 1 ja 2 sätestavad loetelu isikutest, kellele vajaliku kauba importi ei maksustata ning
kellele Eestis tasutud käibemaks kauba soetamisel või teenuse saamisel tagastatakse: § 39 lg 1 alusel:
Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule (välja arvatud
aukonsul);
erimissioonile ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale,
esindusele või peakorterile;
välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele;
erimissioonile;
Euroopa Liidu institutsioonile;
ülalnimetatud esinduse, asutuse ja erimissiooni haldustöötajale, välja arvatud liidu institutsiooni
haldustöötaja § 39 lg 2 alusel;
ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi (välja arvatud Eesti) relvajõududele ja nendega
kaasas olevale tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele (alates 01.07.2022 laieneb see soodustus
ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, kui
nimetatud relvajõud osalevad kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika raames Euroopa Liidu meetmeid).

Kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, rakenduvad need:
rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile;

rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmetele ja nende ülalpeetavatele ning peakorteri
lepingupartnerite töötajatele ja nende ülalpeetavatele;
välisriigi, mis ei ole NATO liikmesriik, relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele ja
liikmete ülalpeetavatele;
rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele.

Vastavad maksusoodustused on reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.
KMS § 3 lg 6 p 3 kohaselt on KMS § 39 lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikud vabastatud Eestis käibemaksu
tasumise kohustusest, kui nad teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetavad.

Eestis asuvad välisesindused ja diplomaadid
Importimisel vabastatakse käibemaksust välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele
ametialaseks kasutamiseks ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale,
konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ja välisesinduse haldustöötajale isiklikuks kasutamiseks
ettenähtud kaup. Kaup, mille importimisel käibemaksuvabastust taotletakse, tuleb deklareerida eraldi
diplomaatilise kauba deklaratsioonidel. Õiguse käibemaksuvabastust taotleda kinnitab
välisministeeriumi esindaja märkega eelnimetatud deklaratsiooni lahtris 7.
Haldustöötajal on õigus taotleda isiklikuks kasutamiseks kauba importimisel käibemaksuvabastust
ainult sisseseadmise perioodil kolme esimese Eestis viibimise kuu jooksul.
Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ettenähtud korras. Soetades kaupu ja teenuseid
Eestist, on välisesindustel õigus siin makstud käibemaks tagasi saada. Eestis kauba soetamisel ja
teenuse saamisel makstud käibemaks tagastatakse neile KMS § 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel,
arvestades seaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid. KMS § 39 lõikes 4 nimetatud erandid on
sätestatud Vabariigi Valitsuse 11.06.2004 määrusega nr 214. Käibemaksu tagastamiseks peab üldjuhul
kaupade ja teenuste kogumaksumus koos käibemaksuga olema arve kohaselt vähemalt 64 eurot.
Kommunaalmaksete, sideteenuste ja kütuse puhul vedelkütuse seaduse tähenduses tagastatakse
käibemaks ka väiksema summa korral.
Käibemaksu ei tagastata kasutatud kauba soetamiselt. Samuti ei kuulu tagastamisele toiduainete
soetamisel makstud käibemaks.

Tagastamiseks esitatakse taotlus välisministeeriumile iga kuu kohta järgneva kuu 10. kuupäevaks,
lisades taotlusele KMS §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved või nende koopiad, mille on kinnitatud
arve väljastaja. Taotluse vorm on kehtestatud rahandusministri 02.05.2016 määrusega nr 20.
Taotluse esitaja õigust käibemaksu tagastamisele kinnitab välisminister või tema poolt volitatud
ametnik oma allkirja ja pitsatiga taotlusel. Välisministeerium esitab taotluse koos dokumentidega
maksuhaldurile dokumentide saabumise kuu või sellele järgneva kuu (juhul kui dokumendid saabuvad
pärast 10. kuupäeva) 20. kuupäevaks. Käibemaksu tagastamist võib taotleda kuni 90 päeva jooksul
alates kauba soetamise või teenuse osutamise päevast.
Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses
märgitud pangakontole 30 päeva jooksul alates ajast, millal saab ministeeriumilt dokumendid.
Maksuhalduri märgistatud arved tagastatakse koos taotlusest tehtud koopiaga Välisministeeriumile.

Teistes riikides asuvad välisesindused ja nende
diplomaadid
TEISTES RIIKIDES ASUVAD VÄLISESINDUSED JA NENDE DIPLOMAADID

KMS § 15 lg 3 p 5 kohaselt on õigus rakendada nullmäära kaupade müügil teises liikmesriigis asuvale
diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, sealhulgas Eesti esindustele teistes liikmesriikides.
Samuti maksustatakse nullmääraga ülalloetletud isikutele osutatav teenus (KMS § 15 lg 4 p 14).
Nullmäära rakendamise õigust tõendava dokumendina esitatakse kauba võõrandajale/teenuse osutajale
nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud käibemaksuvabastustõend (KMS § 15 lg
51), millest üks eksemplar peab jääma kauba võõrandajale/teenuse osutajale.
Ühendusevälises riigis asuvatele välisesindustele kaupade müügil tuleb arvestada kauba ekspordi
reeglitega.

Rahvusvaheliste organisatsioonide esindused ja
esindajad ning erimissioonid
RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE ESINDUSED JA ESINDAJAD NING ERIMISSIOONID

Lisaks välisesindustele ja -esindajatele laieneb käibemaksuvabastus ka mitmesuguste rahvusvaheliste
organisatsioonide esindustele ja esindajatele ning erimissioonidele.

Eestis asuvad ELi institutsioonid, sh nende esindused
EESTIS ASUVAD ELI INSTITUTSIOONID, SH NENDE ESINDUSED

Need on näiteks Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis ning
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise
Euroopa amet (EU-LISA).
ELi institutsiooniks loetakse institutsiooni, millele kohaldub Euroopa ühenduste privileegide ja
immuniteedi protokoll.
Alates 01.01.2017 laiendati 0%-lise käibemaksu määra rakendamist kauba müümisel või teenuse
osutamisel Eestis asuvale liidu institutsioonile (KMS § 15 lõike 3 punkt 51 ja lõike 4 punkt 142). 0%-lise
määraga maksustatavat käivet tõendavaks dokumendiks on institutsiooni esindaja ja Välisministeeriumi
kinnitusega käibemaksuvabastustõend. Käibemaksuvabastustõend kinnitatakse siirdeliikmesriigi (=
isikut „võõrustav“ riik, „host member state“) pädeva asutuse poolt. Eestis ostetud ja siin kasutatavate
kaupade ja teenuste puhul on tõendil siirdeliikmesriigiks Eesti.
Eestis asuvale liidu institutsioonile kohaldatakse 0%-list määra tingimusel, et kaupade ja teenuste
kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot. Arve kogumaksumus võib olla
väiksem kommunaalmaksete, sideteenuste ja kütuse puhul.
Alates 1. jaanuarist 2022 on käibemaksuseaduses täpsustatud, et Euroopa Liidu institutsioonidele
kehtestatud käibemaksusoodustusi kohaldatakse ka Euroopa Liidu (EL) õiguse alusel asutatud ametitele
ja asutustele. ELi õiguse alusel asutatud ametid ja asutused on ELi institutsioonidest erinevad asutused
– need on eraldiseisvad juriidilised üksused, mis on asutatud ELi õigusest tulenevate konkreetsete
ülesannete täitmiseks. ELi ametid ja asutused on rahvusvahelised organisatsioonid, mille suhtes
kohaldatakse ELi privileegide ja immuniteetide protokolli. Neile tuleb kohaldada maksusoodustusi
samas ulatuses ja alustel nagu ELi institutsioonidele.
Lisaks teistele vabastustele ja soodustustele on alates 1. jaanuarist 2022 kehtestatud

käibemaksuvabastus kauba importimisel Euroopa Komisjonile või liidu õiguse alusel asutatud ametile
või asutusele talle liidu õigusega antud ülesannete täitmise korral COVID-19 pandeemiale
reageerimiseks, välja arvatud juhul, kui nimetatud kaup imporditakse selle tasu eest edasi müümiseks.
Kui maksuvabastuse kohaldamise tingimused enam ei kehti, teavitab Euroopa Komisjon, amet või
asutus, kes maksuvabalt kaupa importis, sellest maksuhaldurit ning tasub käibemaksu importimisel
maksuvabastuse rakendamise tingimuste äralangemisel KMS § 39 lõike 3 alusel kehtestatud korras ja
tingimustel. Euroopa Komisjoni või liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt talle liidu
õigusega antud ülesannete täitmise korral COVID-19 pandeemiale reageerimiseks 2021. aastal soetatud
kaubalt või saadud teenuselt või imporditud kaubalt Eestis tasutud käibemaks tagastatakse, välja
arvatud juhul, kui nimetatud kaup on soetatud või imporditud tasu eest edasimüügiks või teenus on
saadud tasu eest edasi osutamiseks. Käibemaks tagastatakse käibemaksuseaduse § 39 lõike 3 alusel
kehtestatud korras ja tingimustel. Kui käibemaksu tagastamise tingimused enam ei kehti, kuulub selliselt
kaubalt või teenuselt käibemaks tasumisele.

Teistes liikmesriikides asuvad EL institutsioonid
Tulenevalt Euroopa Ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli Eesti Vabariigis rakendamise
kokkuleppest tuleb nullmääraga maksustada kõik sellisele ühenduse institutsioonile Eestis osutatavad
ühendusesisesed teenused.
Euroopa Komisjon loeb ühendusesiseseks teenuseks iga teenust, mille käive tekib teises riigis kui ELi
institutsiooni asukohariik, kellele teenust osutatakse. See tähendab, et kõik Eestis osutatavad teenused,
mille saaja on teises liikmesriigis asuv ühenduse institutsioon, lähevad nn ühendusesisese teenuse
(intra-Community services) mõiste alla ning nende osas tuleb kohaldada otsevabastust ehk nullmäära
rakendamist.
Kaupadele ja teenustele, mis müüakse Eestist teistes liikmesriikides asuvatele ühenduse
institutsioonidele, rakendatakse käibemaksumäära 0% tulenevalt KMS § 15 lg 3 punktist 5 (kaubad) ning
§ 15 lg 4 punktist 14 (teenused).
Nullmäära rakendamise õigust tõendava dokumendina esitavad institutsioonid kauba võõrandajale või
teenuse osutajale nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud
käibemaksuvabastustõendi, mille üks eksemplar peab jääma kauba võõrandajale/teenuse osutajale.

Välisriigi relvajõud
Välisriigi relvajõud on näiteks NATO liikmesriigi relvajõud, muu (v.a NATO) välisriigi relvajõud,
rahvusvaheline sõjaline peakorter, rahvusvaheline sõjaline õppeasutus.

NATO liikmesriik
KMS § 15 lg 3 p 6 alusel maksustatakse nullmääraga teise liikmesriiki, mis on ühtlasi NATO liikmesriik,
võõrandatav ja toimetatav ametikohustuste täitmiseks vajalik kaup relvajõudude või nendega kaasas
oleva tsiviilkoosseisu tarbeks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses.
Samuti rakendatakse nullmäära välisriigis asuvatele relvajõududele teenuste osutamisel (KMS § 15 lg 4
p 14).
Nullmääraga maksustatakse ka Eestis asuvale ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi (välja
arvatud Eesti) relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks
võõrandatav kaup (KMS § 15 lg 3 p 61) ja osutatav teenus (KMS § 15 lg 4 p 141).
Nullmäära rakendamise õigust tõendava dokumendina esitavad NATO relvajõud kauba võõrandajale või
teenuse osutajale nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud
käibemaksuvabastustõendi, millest üks eksemplar peab jääma kauba võõrandajale / teenuse osutajale.
Vastavalt KMS § 39 lõikele 2 ei maksustata käibemaksuga kauba importi NATO liikmesriigi (välja
arvatud Eesti) relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, kui
nimetatud relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses.
Alates 01.07.2022 laienevad eespool loetletud soodustused ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide
relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, kui nimetatud relvajõud osalevad
kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames Euroopa Liidu
meetmeid.

Muu (v.a NATO) välisriigi relvajõud
Muu välisriigi relvajõududele ja tsiviilkoosseisule, nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele

kohaldatakse Eestis maksusoodustusi juhul, kui see on ette nähtud Riigikogu ratifitseeritud
välislepingus.
Relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate
õigust taotleda käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab kaitseminister või tema
volitatud ametnik.
1. juulist 2022 kehtib nõukogu direktiiv (EL) 2019/2235, millega ühtlustatakse liidu raames ja NATO
egiidi all ette võetavate kaitsetegevustega kaasnev käibemaksustamine ning kehtestatakse liidu
kaitsetegevusele NATO kaitsetegevusega sarnased käibemaksusoodustused. Kaitsetegevus, millega
rakendatakse ÜJKP raames ELi meetmeid, hõlmab sõjalisi missioone ja operatsioone, lahingugruppide
tegevust, vastastikust abi, alalise struktureeritud koostöö projekte ning Euroopa Kaitseagentuuri
meetmeid. Sellega seoses täiendatakse ka käibemaksuseadust (KMS).
KMS § 15 lõike 3 punktides 6 ja 61 tehtavate muudatustega maksustatakse nullprotsendilise määraga
kaubad ja teenused, mis on mõeldud ELi liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva
tsiviilpersonali tarbeks, kui need relvajõud osalevad väljaspool oma liikmesriiki kaitsetegevuses, millega
rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (edaspidi ÜJKP) raames ELi meetmeid. Nullprotsendilist
määra ei rakendata Eesti relvajõududele Eestis võõrandatavate kaupade ja osutatavate teenuste osas.
Liikmesriigi relvajõudude õigust nullprotsendilise maksumääraga kauba soetamiseks või teenuse
saamiseks kinnitab käibemaksuvabastustõendil kaitseminister või tema volitatud ametnik (KMS § 15
lõige 52).
KMS § 39 lõikes 2 tehtavate muudatustega vabastatakse käibemaksust kaubad, mida liikmesriigi (välja
arvatud Eesti) relvajõud impordivad kas enda või nendega kaasas oleva tsiviilpersonali tarbeks, kui need
relvajõud osalevad väljaspool oma liikmesriiki kaitsetegevuses, millega rakendatakse ÜJKP raames ELi
meetmeid.
KMS § 15 lõike 3 punktides 6 ja 61 ning § 39 lõikes 2 sätestatud maksusoodustus kohaldub üksnes
ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesannete täitmisega seonduvale kaubale või teenusele ja need
ei hõlma ÜJKP tsiviilmissioone. Sellest tulenevalt võib maksusoodustust tsiviilpersonali tarbeks
võõrandatud kaupade või neile osutatud teenuste suhtes kohaldada üksnes siis, kui tsiviilisikud on
kaasas relvajõududega, kes täidavad ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesandeid väljaspool oma
liikmesriiki. Ülesandeid, mida täidab üksnes tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes tsiviilvõimeid
kasutades ei käsitata kaitsetegevusena.

Rahvusvaheline sõjaline peakorter
Käibemaksuga ei maksustata kauba importi rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui
maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus. Rahvusvahelise sõjalise
peakorteri liikmetele ja nende ülalpeetavatele ning peakorteri lepingupartnerite töötajatele ja nende
ülalpeetavatele kohaldatakse maksuvabastust kauba importimisel ja käibemaksu tagastamist kauba või
teenuse saamisel Eestist, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus.
Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmete ja nende ülalpeetavate suhtes kohaldatakse kauba või
teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaksu tagastamisel kogumaksumuse alammäära 64 eurot.
Samuti rakendatakse peakorterile kaupade ja teenuste müügil käibemaksu 0%-list määra, kui
maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus. Sellised välislepingud on
eeskätt Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vaheline relvajõudude staatust reguleeriv kokkulepe (NATO
SOFA), Protokoll Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse
kohta (Pariisi protokoll) ning Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO
arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vaheline Pariisi protokolli lisakokkulepe.
Kõnealuse 0%-lise määraga maksustatavat käivet tõendavaks dokumendiks on NATO relvajõudude või
sõjalise peakorteri esindaja ja Kaitseministeeriumi kinnitusega käibemaksuvabastustõend, mille vorm on
kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 (lisa II).
Peakorteri ja selle lepingupartnerite töötajate ning nende ülalpeetavate õigust taotleda
käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik.
Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmete ja nende ülalpeetavate õigust taotleda käibemaksuvabastust
või käibemaksu tagastamist kinnitab välisminister või tema volitatud ametnik.

Rahvusvaheline sõjaline õppeasutus
KMS § 39 lõige 2 sisaldab maksusoodustust ka rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele. Taolisi
õppeasutusi on Eestis praegu üks – Balti Kaitsekolledž.
Vastavalt Riigikogus 13. oktoobril 1999. a vastuvõetud „Eesti Vabariigi Valitsuse, Läti Vabariigi Valitsuse
ja Leedu Vabariigi Valitsuse vahelise protokolli „Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse
kohta" ratifitseerimise seaduse" artiklile 8 on kolledž vabastatud impordimaksude tasumisest imporditud
kaupade pealt, mis on kolledžile endale ametlikuks kasutamiseks imporditud.
Kolledžile tagastatakse ametlikuks kasutamiseks ostetud kaupadelt ja teenustelt tasutud käibe- ja
aktsiisimaks osapoolte riigisisestes õigusaktides lubatud ulatuses. Lepingus nimetatud

maksusoodustusi rakendatakse kolledžile KMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel, mille kohaselt on ette nähtud
maksusoodustused muuhulgas rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud
Riigikogus ratifitseeritud välislepingus.
Riigikogus vastuvõetud ratifitseerimise seaduse järgi tagastatakse kolledžile ostudelt tasutud
käibemaksu riigisisestes õigusaktides lubatud ulatuses.
Kuna siseriiklik õigus ei näe ette eraldi ulatust sõjalisele õppeasutusele maksusoodustuste andmisel,
siis tagastatakse kolledži poolt ametlikuks kasutamiseks ostetud kaupadelt ja teenustelt tasutud käibeja aktsiisimaks.

Käibemaksu- ja aktsiisivabastustõend
Nullmäära rakendamiseks vajalik tõendav dokument maksusoodustust saavatele isikutele kauba
võõrandamisel või teenuse osutamisel on nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 2022/432 kehtestatud
käibemaksuvabastustõend (KMS § 15 lg 5¹; edaspidi tõend).
Tõendil kinnitab maksust vabastamise tingimustele vastav institutsioon/isik esitatud andmete õigsust
ning ühtlasi esitab tõendi lahtris 3 andmed, mida on vaja maksuvabastustaotluse hindamiseks
siirdeliikmesriigis, s.t riigis, kuhu kaup toimetatakse või kus asub teenuse ostnud institutsioon/isik.
Müüjale on oluline jälgida tõendil lahtris 6 toodud informatsiooni, milles on märgitud, kas kõik
soetatavad kaubad/teenused on selles riigis maksust vabastatud. Osalise maksuvabastuse korral
rakendab müüja nullmäära lahtris märgitud osa ulatuses. Ülejäänud kaubad/teenused tuleb maksustada
käibemaksu tavamääraga.
Tõendi üks eksemplar jäetakse müüjale, kes on kohustatud seda vastavalt Eesti õigusaktidele säilitama
oma raamatupidamises.
Protseduuri lihtsustamiseks võib siirdeliikmesriigi pädev ametiasutus anda maksust vabastamise
tingimustele vastavale institutsioonile (lahtris 1 märgitud ostjale) loa tempel panemata jätta ametlikuks
kasutamiseks vajaliku kauba/teenuse maksuvabastuse korral. Lahtris 7 teatab ostja viitega vastavale
dokumendile, mille alusel on luba tempel panemata jätta.

Käibemaksu tagastustaotluse vorm
Käibemaksu tagastustaotluse vorm on kehtestatud rahandusministri 02.05.2016 määrusega nr 20.
Taotlus käibemaksu tagastamiseks esitatakse vastavalt kas Välis- või Kaitseministeeriumile kuu
10. kuupäevaks, lisades taotlusele KMS § 37 sätestatud nõuetele vastavad arved või nende koopiad,
mida on kinnitatud arve väljastaja.
Käibemaksu tagastamist võib taotleda kuni 90 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse osutamise
päevast alates.
Taotlus koos dokumentidega tuleb maksuhaldurile esitada dokumentide saabumise kuule järgneva
kuu lõpuks.
Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses
märgitud pangakontole 30 päeva jooksul ministeeriumilt taotluse ja sellele lisatud arvete saamise
päevast arvates. Maksuhaldur tagastab märgistatud arved koos taotlusest tehtud koopiaga Välis- või
Kaitseministeeriumile.
Taotlus käibemaksu tagastamiseks

