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EL KMKR numbri kehtivuse kontrollimine
Kontrollige käibemaksukohustuslase numbrit Euroopa Komisjoni andmebaasist.

Päringu tulemusena saate vastuseks, kas KMKR number on kehtiv või ei ole kehtiv. Eitava vastuse korral
soovitame toimida järgmiselt:
kontrollige KMKR numbri struktuuri ja formaati – saate teada, kas klient on andnud teile KMKR
numbri, mitte ettevõtte registrikoodi, isikukoodi või muu numbri
kontrollige numbri nimetust (PDF) – saate teada vastava riigi KMKR numbri võõrkeelse nimetuse, et
kontrollida, kas klient on teavitanud teid õigest numbrist
võtke kliendiga ühendust ja täpsustage KMKR numbrit
numbriväljale tuleb sisestada number ilma riigitunnuseta
vaadake tabelist, kas kontrollitava välisriigi päringusüsteem töötab
päringu vastuse andmete koosseisus kuvatakse täiendavalt infot ka käibemaksukohustuslase
tegevusala ja õigusliku vormi kohta. Õiguslikud vormid väljendatakse koodidena, näiteks FR-11,
CZ-02, FI-16 jne.
Euroopa Komisjoni koostatud allolevast tabelist leiate ELi liikmesriikide õiguslike vormide koodid
koos selgitustega.
ELi liikmesriikide õiguslike vormide koodid koos selgitustega | 335.5 KB | xls
Kontrollige käibemaksukohustuslase numbrit e-posti teel: ariklient@emta.ee

Kui soovite informatsiooni teiste ELi liikmesriikide KMKR numbri kehtivuse kohta e-aadressilt
ariklient@emta.ee, märkige oma e-kirjas KMKR number, mille kehtivust kontrollida soovite.
Kui soovite kontrollida teise ELi liikmesriigi KMKR numbri olemasolu ja kehtivust ettevõtte nimetuse
järgi, siis pöörduge vastava riigi maksuadministratsiooni poole. Teiste riikide maksuametite
kontaktandmed leiate Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.

Pange tähele!
Alates 1. jaanuarist 2021 ei saa teha päringuid Ühendkuningriigi ettevõjate käibemaksukohustuslaseks
registreerimise kohta (v.a. Põhja-Iirimaa käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid eesliitega
„XI").

Alates jaanuarist 2020 muutusid Hollandi FIE-de käibemaksukohustuslaste numbrid. Hollandi FIE ei saa
enam kasutada oma isikukoodi käibemaksukohustuslase numbrina, vaid nüüd antakse talle eraldi KMKR
number. Uued numbrid hakkasid kehtima alates 01.01.2020 ning neid saab kontrollida ka VIES
süsteemis ja Euroopa Liidu veebisaidil.

ELi käibemaksuterritooriumi osad
RIIGID JA TERRITOORIUMID, MIDA LOETAKSE EUROOPA LIIDU KÄIBEMAKSUTERRITOORIUMI OSAKS

Liikmesriik

Kaasa arvatud...

Austria

Jungholtz ja
Mittelberg

Välja arvatud...

Belgia

Bulgaaria

Eesti

Hispaania

Baleaari saared
(Majorca, Ibiza ja
Menorca)

Holland

Kanaari saared, Ceuta ja Melilla

Hollandi Antillid

Horvaatia

Iirimaa

Itaalia

Sardiinia

Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused ning Itaaliale kuuluv
osa Lugano järvest

Kreeka

Mount Athos (Agion Poros)

Küpros

Türgi kontrolli all olev osa

Liikmesriik

Kaasa arvatud...

Välja arvatud...

Leedu

Luksemburg

Läti

Malta

Poola

Portugal

Assoorid ja Madeira

Prantsusmaa

Monaco*

Ülemeredepartemangud (Martinique, Prantsuse Guajaana,
Guadeloupe, Reunion, Saint Pierre ja Miquelon)

Põhja-Iirimaa (kuni
31.12.2024)

Rootsi

Rumeenia

Saksamaa

Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium

Slovakkia

Sloveenia

Soome

Ahvenamaa

Taani

Fääri saared ja Gröönimaa

Tšehhi

Ungari

SELGITUSED
* Vastavalt Prantsuse Vabariigi ja Monaco ning Ühendatud Kuningriigi ja Mani saare vahel sõlmitud kokkulepetele ei loeta
Monacot ja Mani saart kolmandateks territooriumiteks ning nende suhtes kohaldatakse Kuuendat Direktiivi.
Kanalisaari (nt Jersey, Guernsey) käsitatakse kolmandate riikidena.

KMKR numbrite struktuurid ja formaadid
KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASTE NUMBRITE STRUKTUURID JA FORMAADID

Liikmesriik

Struktuur peab vastama formaadile

AT – Austria

ATU99999999

BE – Belgia

BE0999999999

BG – Bulgaaria

BG999999999 või BG9999999999

CY – Küpros

CY99999999L

CZ – Tšehhi

CZ99999999 või CZ999999999 või CZ9999999999

DE – Saksamaa

DE999999999

DK – Taani

DK99 99 99 99

EE – Eesti

EE999999999

EL – Kreeka

EL999999999

ES – Hispaania

ESX9999999X

FI – Soome

FI99999999

FR – Prantsusmaa

FRXX999999999

Liikmesriik

Struktuur peab vastama formaadile

HR – Horvaatia

HR99999999999

HU – Ungari

HU99999999

IE – Iirimaa

IE9S99999L

IT – Itaalia

IT99999999999

LT – Leedu

LT999999999 või LT999999999999

LU – Luksemburg

LU99999999

LV – Läti

LV99999999999

MT – Malta

MT99999999

NL – Holland

NL999999999B99

PL – Poola

PL9999999999

PT – Portugal

PT999999999

RO – Rumeenia

RO999999999 või RO9999999999

SE – Rootsi

SE999999999999

SI – Sloveenia

SI99999999

SK – Slovakkia

SK9999999999

XI – Põhja-Iirimaa

XI999 9999 99 või XI999 9999 99 999 või XIGD999 või XIHA999

SELGITUSED
9 – number
X – täht või number
S – täht; number; “+” või “*”
L – täht

Kontrollitava välisriigi päringusüsteem ei tööta

KUUPÄEV

KELLAAEG

RIIK

Austria

Belgia

Bulgaaria

Eesti

Hispaania

08.07
10.07

08.07 19-24
10.07 9-13

Holland

Horvaatia

Iirimaa

Itaalia

Kreeka

Küpros

Leedu

Luksemburg

Läti

KUUPÄEV

KELLAAEG

RIIK

Malta

Poola

Portugal

Prantsusmaa

Põhja-Iirimaa

Rootsi

Rumeenia

Saksamaa

Slovakkia

Sloveenia

03.07

10-14

Soome

01.07

15.13-

Taani

Tšehhi

Ungari

Eesti KMKR numbri kehtivuse
kontrollimine
Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) numbri otsing
Päringu abil saate kontrollida, kas isik, näiteks teie tehingupartner, on registreeritud Eestis
käibemaksukohustuslasena.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada kontrollitava isiku isikukood, registrikood, mitteresidendi kood või
KMKR number.
Registreerimise korral on vastuseks järgmised andmed: käibemaksukohustuslase nimi ja registrikood,
käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registrisse kandmise ja registrist kustutamise
kuupäev ning otsuse kuupäev.

Ühendusesisese käibe andmete päring
Ühendusesisese käibe andmete päring võimaldab käibemaksukohustuslasest ettevõtte esindajal
vaadata andmeid, mida on tema ettevõtte kohta deklareeritud teistele Euroopa Liidu maksuhalduritele
esitatud ühendusesisese käibe deklaratsioonidel.
Rohkem infot leiate lehelt: Ühendusesisese käibe andmete päring e-MTAs.

Kauba/põhivara impordi KMD-l
deklareerimise loa taotlemine
Isikud, kes soovivad kauba või põhivara impordi käibemaksu deklaratsioonil KMD-l deklareerida, peavad
sellest maksuhaldurit eelnevalt kirjalikult teavitama, esitades taotluse. Taotluse saab esitada
elektrooniliselt e-teenuste keskkonnas e-MTA.
Rohkem infot leiate lehelt Kauba/põhivara impordi KMD-l deklareerimise luba.

Load käibemaksuseaduse alusel
Sellele lehele on koondatud käibemaksuseaduses sätestatud muud juhtumid, mille korral
käibemaksukohustuslane peab Maksu- ja Tolliametilt luba taotlema.

• Käibedeklaratsiooni pabervormil
esitamise taotlemine
(käibemaksuseaduse § 27 lg 1¹)

Maksukohustuslase või piiratud maksukohustuslase
motiveeritud taotluse alusel võib Maksu- ja Tolliamet lubada
käibedeklaratsiooni esitamist paberkandjal.

• Sisendkäibemaksu osalise
mahaarvamise taotlemine
(käibemaksuseaduse § 29 lg 4 ja
käibemaksuseaduse § 33 lg 4)

Kui maksukohustuslase raamatupidamises ei ole võimalik
ettevõtluse tarbeks kauba või teenuse sisendkäibemaksu
eristada ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel kasutatava
kauba või teenuse sisendkäibemaksust, määratakse
sisendkäibemaksu mahaarvamise kord maksukohustuslase
taotluse alusel maksuhalduri otsusega.
Kui isikul on palju tegevusvaldkondi, kus maksustatava ja
maksuvaba käibe osakaalud on väga erinevad, siis tuleb
taotleda luba tegevusvaldkonniti erinevate proportsioonide
rakendamiseks.

• Maksustatava käibe ja kogukäibe
suhte muutmise taotlemine
(käibemaksuseaduse § 32 lg 3)

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral on
maksukohustuslasel lubatud tema põhjendatud taotluse
alusel maksuhaldurilt saadud kirjalikul loal muuta
kalendriaasta kestel käesoleva seaduse § 33 lõikes 2
käsitletud maksustatava käibe ja kogu käibe suhet juhul, kui
jooksva kalendriaasta maksustatava käibe ja kogu käibe
tegelik suhe sellest oluliselt erineb

• Reisiteenuse keskmise marginaali
kasutamise taotlemine
(käibemaksuseaduse § 40 lg 5)

Maksukohustuslase põhjendatud kirjaliku taotluse alusel võib
maksuhaldur anda maksukohustuslasele loa kasutada
reisiteenuse maksustatava väärtuse arvutamisel teenuse
osutamisele eelnenud kalendriaasta keskmist marginaali.

• Kasutatud kauba edasimüügi
maksustamise erikorra taotlemine
(käibemaksuseaduse § 41 lg 3)

Maksukohustuslase põhjendatud kirjaliku taotluse alusel kui
iga üksiku kasutatud kauba soetusmaksumust on keeruline
välja arvutada võib maksuhaldur anda maksukohustuslasele
loa kasutatud kauba edasimüügil arvestada käibe
maksustatav väärtus tehingupõhise arvestuse asemel
maksustamisperioodi põhiselt.

Teavitused käibemaksuseaduse alusel
Sellele lehele on koondatud käibemaksuseaduses sätestatud juhtumid, mille korral
käibemaksukohustuslane peab Maksu- ja Tolliametit teavitama.

• Teavitamine
käibemaksutagastusega müügist
füüsilisele isikule
(käibemaksuseaduse § 5 lg 3)

Kui maksukohustuslane soovib teostada ekspordina
käsitatavat kauba müüki ühendusevälise riigi füüsilisele
isikule (käibemaksutagastusega müüki), peab ta Maksu- ja
Tolliametit sellest müügi alustamisele eelneval
maksustamisperioodil kirjalikult teavitama ning teavituses
märkima kuupäeva, millest alates ta käibemaksutagastusega
müüki alustab.
Rahandusministri määrus "Ühendusevälise riigi füüsilisele
isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord"

• Teavitamine käibemaksu lisamisest
(käibemaksuseaduse § 16 lg 3)

Enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem
sellest Maksu- ja Tolliametit kirjalikult teavitanud
maksukohustuslane lisab käibemaksu KMS § 16 lg 3
nimetatud kaupade ja teenuste maksustatavale väärtusele.

• Teavitamine kauba soetuse
piirmäära ületamisest
(käibemaksuseaduse § 25 lg 2)

Kui piiratud käibemaksukohustuslase kalendriaasta jooksul
ühendusesiseselt soetatud kaupade maksustatav väärtus
ületab piirmäära (10 000 eurot), siis peab ta piirmäära
ületamise päevast arvates kolme tööpäeva jooksul sellest
Maksu- ja Tolliametit kirjalikult teavitama

• Teavitamine käibemaksu arvestuse
erikorra rakendamisest
(käibemaksuseaduse § 41 lg 5)

Kui maksukohustuslane on Maksu- ja Tolliametit
sellekohaselt teavitanud, võib ta järgida käibemaksuseaduse
§ 41 lõikes 3 sätestatud maksustatava väärtuse arvestamise
korda ka enda imporditud originaalkunstiteose, kollektsioonivõi antiikeseme või originaalkunstiteose, mille on
maksukohustuslasele müünud autor või autoriõiguse valdaja,
edasimüügil.

OSS ja IOSS erikorra kasutajaks

registreerimine
OSS erikorra kasutajaks registreerimine
IOSS erikorra kasutajaks registreerimine

Maksulao pidamise loa taotlemine
Maksulao pidamise loa taotlemine

