Tahkekütuseaktsiis
(seisuga: 01.06.2021)
Tähelepanu! Infomaterjal ei asenda õigusaktides sätestatut ning selles antakse vaid
lühiülevaade

tahkekütuse

aktsiisiga

maksustamise

korraldusest.

infomaterjalile tutvuda ka valdkonda reguleerivate õigusaktidega.
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1. Tahkekütus
Tahkekütuseks loetakse kütteainena kasutatavat kivisütt, pruunsütt, koksi ja põlevkivi, mille
KN-rubriik on 2701, 2702 või 2704 või mille KN-koodi kaheksa numbrit on 2714.10.00.
Tahkekütus muutub aktsiisiga maksustatavaks alates selle kütteainena kasutusele võtmisel,
milleks loetakse igasugust tahkekütusest soojuse (soojuseenergia) tootmist olenemata
toodetud soojuse edasise kasutamise eesmärgist (nt elumaja kütmine või erinevate
tehnoloogiliste protsesside tarbeks).
Tahkekütuse aktsiisiga maksustamise kord on kehtestatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja
elektriaktsiisi seadusega (edaspidi: ATKEAS).
Vaata lisaks:


Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS)



Kütuse- ja elektriaktsiisialased infomaterjalid Maksu- ja Tolliameti veebilehel

2. Tegevusload ja saatedokumendid
Tahkekütuste käitlemiseks (nt tootmiseks, importimiseks, teisest liikmesriigist Eestisse
toimetamiseks või Eestis müügiks) ei ole vajalik omada aktsiisialaseid lube.
Tahkekütuste käitlemisel aktsiisikauba saatedokumente (saatelehti) ei vormistata.

3. Aktsiisiga maksustamine
Tahkekütus muutub aktsiisiga maksustatavaks alles selle kütteainena kasutamisel.
Aktsiisimaksjateks on tahkekütusest soojust tootvad nii juriidilised kui füüsilised isikud,
kellel tekib aktsiisimaksukohustus tahkekütuste soojuse tootmiseks kasutusele võtmise
hetkest.
Maksustamisperioodiks on kalendrikuu, mille kestel tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb
summeerituna deklareerida ja tasuda hiljemalt järgmise kuu 20. päevaks. Tahkekütuselt
tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooniga (tabel
C), aktsiisi arvestamise aluseks on tahkekütuse ülemine kütteväärtus gigadžaulides.
Vaata lisaks:


Aktsiisiga maksustamise korraldus (ATKEAS § 22, § 24, § 25, § 28)
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4. Aktsiisivabastus
Aktsiisist vabastatakse tahkekütuse tarbimine kütteainena teatud spetsiifilisel otstarbel,
näiteks:


mineraloogilistes protsessides (klaasi ja klaastoodete tootmine, keraamiliste kivide ja
plaatide tootmine jne),



kütteainena kodumajapidamistes (näiteks eramajad, korteriühistud ja suvilarajoonid).

Soojuse tootjal ei ole tahkekütuse soetamiseks ja tarbimiseks aktsiisist vabastatud otstarbel
nõutav energia aktsiisivabastuse loa olemasolu, ent isik peab olema suuteline vajadusel
Maksu- ja Tolliametile tõendama tahkekütuse tarbimist aktsiisist vabastatud otstarbel.
Vaata lisaks:


Aktsiisivabastuste loetelu (ATKEAS § 27)

5. Mõõtmine
Tahkekütusest soojuse tootja on kohustatud mõõtma kütteainena tarbitava tahkekütuse
kogust

enne

selle soojuse

tootmiseks

kasutamisele

võtmist,

seejuures

ei

pea

mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud. Mõõtmine peab olema tehtud asjakohase
mõõteprotseduuri kohaselt ning mõõtmiseks kasutatav mõõtevahend peab olema taadeldud
või kalibreeritud.
Tahkekütusest soojuse tootja peab dokumenteerima mõõtmiste tulemused ja tahkekütuse
kütteväärtuse ning pidama nende üle vastavat arvestust.
Vaata lisaks:


Aktsiisikauba mõõtmise korraldus (ATKEAS § 33 – 332)

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus
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