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1. Üldist
Käesolevas juhendis antakse informatsiooni piiriülese käibemaksu tagastamise süsteemi
kohta, mis on avatud alates 04.01.2010. Ettevõte, kelle püsiv tegevuskoht asub Eestis või
esindaja, kes toimib selle ettevõtte nimel, saab esitada käibemaksu tagastamistaotluse teisele
Euroopa Liidu liikmesriigile täites vastavasisulise elektroonilise taotluse läbi e- maksuameti.
Taotluse esitajatel soovitatakse tagastamisliikmesriigi nõuded enne taotluse esitamist üle
vaadata.

1.1. Õigus piiriülesele EL käibemaksu tagastusele
Käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist nendelt teises
liikmesriigis soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida kasutatakse asukohariigis
toimuva maksustatava käibe tarbeks.
Tagastamisperioodi jooksul ei tohi käibemaksukohustuslane tagastamisliikmesriigis omada
majandustegevuse kohta, püsivat tegevuskohta, asu- või elukohta. Samuti ei tohi
maksukohustuslane tagastamisperioodi jooksul võõrandada kaupa ega osutada teenust,
mille käibe toimumise koht on teine liikmesriik. Nimetatud käibe hulka ei arvata veoteenuse,
selle kõrvalteenuse ja nende teenuste vahendamise teenuse osutamist, mis
käibemaksuseaduse kohaselt on maksust vabastatud või maksustatakse 0% määraga, ning
kauba võõrandamist või teenuse osutamist, mille puhul maksukohustus on kauba või
teenuse saajal.
Tagastamisele kuulub ainult äritegevusega seotud tasutud käibemaks. Taotlust ei saa täita
isik, kes ei ole käibemaksukohustuslane või on piiratud käibemaksukohustuslane.

1.2 Asukohaliikmesriigi1 roll
Asukohaliikmesriigi roll on pakkuda elektroonilise portaali teenust taotluste sisseandmiseks
ning kontrollida taotluste struktuuri. Asukohaliikmesriik ei osale otsuse tegemise protsessis.
Eesti maksuhalduri poolt pakutav portaal teostab kindlaid põhilisi kontrollfunktsioone:
- Punasega märgitud kastides olevad vead tuleb parandada enne kui taotlus edastatakse.
- Kollasega märgitud kastides olevad vead võivad edastatavasse taotlusse sisse jääda.

1.3. Tagastamisliikmesriigi roll2
Tagastamisliikmesriigi roll on menetleda taotlust vastavalt kohalikule seadusandlusele ning
määrata teise liikmesriigi maksukohustuslasele tagastatava käibemaksu summa.

1 ingl Member State of Establishment
2 ingl Member State of Refund
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2. Portaali kasutajaks registreerimine
2.1. Portaali kasutajaks registreerimine Eesti residentidele
Kui Eesti ettevõtte esindaja on Eesti residendist isik, siis võib ta siseneda emaksuametisse/e-tolli, kasutades ID-kaarti, mobiili-ID-d, Smart-ID-d või sisenedes panga
kaudu.
E-resident saab siseneda kasutades digi-ID-d.

2.2. Portaali kasutajaks registreerimine mitteresidendist isikutele
3. maist 2019 kadus võimalus e-maksuametisse/e-tolli sisse logida Maksu- ja Tolliameti
väljastatud koodikaardiga.
Mitteresidendist isik saab e-maksuametisse/e-tolli sisse logida kas e-residendi digi-ID või Läti
ja Leedu kasutajad Smart-ID abil. Smart-ID lahendus lisandus alates 10. maist 2019.
Täpsem info e-residendi digi-ID taotlemise kohta: https://e-resident.gov.ee/
Smart-ID rakenduse allalaadimine ja konto loomine
Alates 8. maist 2019 ei vaja e-maksuameti/e-tolli kasutamine enam eelnevalt sõlmitud
lepingut, ühtlasi lõpetatakse seni kasutusel olnud lepingud.

2.3. Taotluse esitamine Eesti ettevõtte nimel mitteresidendist isiku poolt
Eesti ettevõte saab mitteresidendile anda EL käibemaksu tagastustaotluse esitamise õiguse,
valides e-maksuameti/e-tolli menüüs „Seaded“ → „Pääsuõigused“ → „Esindajate
pääsuõigused“ → „Uus pääsuõigus“. Üksikõiguste plokist otsida välja pääsuõigus „EL
käibemaksu tagastustaotluse esitamine“.

2.4. Taotluse esitamine mitteresidendist ettevõtte nimel
Kui teises liikmesriigis võimaldatakse tagastamistaotluse esitamist internetiportaali
vahendusel volitatud esindaja kaudu, siis tuleb esindajal saata volitust tõendav
originaaldokument Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn. EMTA nõuab
volituste esitamist seetõttu, et teises liikmesriigis võivad volitusele kehtestatud nõuded olla
erinevad ning Eesti tagastava liikmesriigina peab olema veendunud, millised õigused on
taotleja andnud oma nimel taotluse esitamiseks. Ühe volikirjaga võib volitada kogu ettevõtet
ning ei ole vajalik nimetada konkreetseid isikuid.
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3. Taotluse sisu
EMTA koondab ja edastab vastavale riigile käesolevas punktis loetletud informatsiooni.
Taotluse esitaja andmed:
• Taotluse esitaja nimi.
• Taotluse esitaja käibemaksukohuslasena registreerimise number.
• Taotluse esitaja postiaadress.
• Taotluse esitaja e-posti aadress.
• Taotluse esitaja telefoni number.
Esindaja andmed (kui on):
• Esindaja nimi.
• Esindaja käibemaksukohuslasena registreerimise number, maksunumber või mõni
muu identifitseerimisnumber.
• Esindaja postiaadress.
• Esindaja e-posti aadress.
• Esindaja telefoni number.
Taotluse üldinformatsioon:
• Tagastamisperiood, mille kohta taotlus esitatakse.
• Suhtluskeel. Tagastamisliikmesriik võib täpsustada, mis keelt või keeli tuleb taotlejal
kasutada teabe esitamiseks tagastamistaotluses või võimaliku lisateabe saamisel.
Keelte valik sõltub riigist.
• Äritegevuse kirjeldus vastavalt NACE rev. 2 (Euroopa Ühenduse majanduse
tegevusalade statistiline klassifikaator) koodidele. Koodi otsimiseks võib kasutada
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) otsingusüsteemi.
EMTAK on NACE (rev.2) Eesti rahvuslik versioon, mille neli esimest taset vastavad
NACE-le ning viies tase on rahvuslik. Otsingusüsteemist tuleb otsida Teie tegevusala
kõige paremini kirjeldav kood ning sisestada esimesed neli numbrit. EMTAK 2008
on saadaval aadressil http://www.rik.ee/e-ariregister/emtak-tegevusalad.
• Taotleja kinnitus, et ta ei ole tagastamisperioodi jooksul võõrandanud kaupu ega
osutanud teenuseid, mille käibe toimumise koht on tagastamisriik. Nimetatud käibe
hulka ei arvata veoteenuse, selle kõrvalteenuse ja nende teenuste vahendamise
teenuse osutamist, mis käibemaksuseaduse kohaselt on maksust vabastatud või
maksustatakse 0% määraga, ning kauba võõrandamist või teenuse osutamist, mille
puhul maksukohustus on kauba või teenuse saajal.
Pangakonto andmed:
• Panga ja konto omaniku nimed.
• Konto valuuta.
• IBAN.
• BIC/SWIFT kood.
Iga arve või impordidokumendi kohta:
• Dokumendi number.
• Dokumendi kuupäev.
• Kauba müüja või teenuse osutaja nimi.
• Kauba müüja või teenuse osutaja käibemaksukohuslasena registreerimise number
või maksuviitenumber, välja arvatud impordi korral.
• Kauba müüja või teenuse osutaja postiaadress.
• Maksustatav summa.
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Käibemaksu summa.
Sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsioon, mida väljendatakse protsentides.
Mahaarvatava käibemaksu summa.
Soetatud kaupade ja saadud teenuste laad, mida kirjeldatakse koodidega. Vastavalt
Nõukogu direktiivi 2008/9/EC artiklile 9 kirjeldatakse soetatud kaupade ja saadud
teenuste laadi järgmiste koodidega:
1 = kütus;
2 = veovahendite rent;
3 = veovahenditega seotud kulud (muud kui koodide 1 ja 2 all kirjeldatud kaubad ja
teenused);
4 = teemaksud ja liiklustasu;
5 = reisikulud, näiteks taksoarved, ühistranspordipiletid;
6 = majutus;
7 = söök, jook ja restoraniteenused;
8 = messide ja näituste piletid;
9 = kulud luksuskaupadele, lõbustustele ja meelelahutusele;
10 = muu, mida kasutatakse juhul kui kulu ei ole võimalik kirjeldada eelpooltoodud
koodidega 1 kuni 9.

Lisaks võib tagastamisliikmesriik nõuda lisateabe esitamist täpsustavate alamkoodide näol.
Online taotluse vormil on toodud täpsustavate koodide nimekiri vastavalt valitud riigile.
Alamkoodide
nimekiri
on
saadaval
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaivekasum/ulevaade-kaibe-maksustamisest/valisriigis-tasutud-kaibemaksu.

4. Muu informatsioon
4.1. Arvete skaneeritud koopiad ja skaneerimisjuhend
Tagastamisliikmesriik võib nõuda tagastustaotluse esitamist koos arvete skaneeritud
koopiatega, kui maksustatav summa arvel on riigi vääringus väljendatuna samaväärne
vähemalt 1000 euroga (kütuse puhul 250 eurot). Enne tagastamistaotluse esitamist
soovitatakse taotluse esitajal tagastamisliikmesriigi nõuded üle vaadata.
EMTA portaal aktsepteerib ZIP, TIFF, PDF ja JPEG faile. Kõik failid peavad olema
koondatud ühte ZIP-faili, mille maht ei tohi ületada 5MB. Kui taotluse esitaja peab esitama
rohkem arveid kui see on mahunõude tõttu võimalik, peab ta valima esitamiseks arved, mille
summa on teistega võrreldes suurem. Kui tagastamisliikmesriik vajab lisaks skaneeritud
dokumente, võetakse taotluse esitajaga ühendust.
Skaneeritud dokument peab olema loetava kvaliteediga. Samal ajal tuleb jälgida, et selle
maht oleks võimalikult väike. Skanneri soovituslikud seaded on: must-valge, kokku pakitud
TIFF või PDF, 200 dpi, A4.

4.2. Tagastamistaotluste läbi vaatamise tähtajad
Asukohaliikmesriik peab esitatud taotluse edastama 15 kalendripäeva jooksul.
Tagastamisliikmesriik peab 4 kuu jooksul taotluse vastuvõtmisest tegema otsuse ning
teavitama sellest taotluse esitajat. Tagastamisliikmesriigil on õigus pikendada tähtaega 8
kuuni juhul kui taotluse esitajalt, asukohaliikmesriigilt või kolmandalt osapoolelt nõutakse
lisainformatsiooni esitamist. Nõutud lisainformatsioon tuleb esitada ühe kuu jooksul, vastaval
juhul võib tehtav otsus olla negatiivne või jäetakse sellel alusel intress maksmata.
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Käibemaks tuleb tagastada 10 päeva jooksul alates kuupäevast, millal tagastamisliikmesriik
vastava otsuse vastu võttis.

4.3. Intressimäär
Kui tagastamisliikmesriik ei tee otsust määratud tähtajaks, on taotluse esitajal õigus
intressidele samas määras kui seda kohaldatakse tagastamisriigi maksumaksjatele.
Eestis kehtiv intressimäär on 0,06% päevas. Intressi ei maksta kui makse on ebaõnnestunud
valede pangakonto andmete tõttu või kui taotluse esitaja ei ole esitanud lisainformatsiooni
EMTA nõudmisel.

4.4. Tagastamistaotluse esitamise tähtaeg ja võimalikud taotlusperioodid
Taotlus tuleb esitada hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks.
Tagastamisperiood ei ole pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Erand
„minimaalselt kolm kuud“ reeglile on avaldus, mis on esitatud „kalendriaasta lõpuni jäänud
aja“ kohta (nt võib esitada avalduse perioodi 15.11.2009-31.12.2009 kohta).
Reeglina ei või taotlusperioodid kattuda (nt 01.01.2010-01.06.2010 ja 01.03.201001.08.2010), siiski on selle reegli erandiks „aastane“ lisataotlus.
Mõned liikmesriigid on kehtestanud lisapiiranguid taotluste esitamise perioodi suhtes (nt
lühema perioodi taotlusena võib esitada ainult kvartaalseid taotlusi).

4.5. Sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsioon3
Kui käibemaksukohustuslasel on nii maksustatav kui ka maksuvaba käive, kuulub
tagastamisele ainult osa käibemaksust vastavalt käibemaksukohuslase liikmesriigi
proportsionaalse mahaarvamise reeglitele. Kui proportsioon on muutunud, peab taotluse
esitaja seda kalendriaasta lõpus parandama.

4.6. Taotluste parandamine
Eelnevalt esitatud taotluste parandamine on lubatud, kuid parandatavale taotlusele ei tohi
lisada uusi arveid või impordidokumente. „Unustatud“ arveid võib esitada aastases taotluses
või järgmises taotluses. Taotluste parandamine võib põhjustada tähtaja uuendamise.

4.7. Portaali keel
Süsteemi kasutajaliides on kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles.

4.8. Käibemaksu grupp
Käibemaksukohustuslasest grupi eest saab taotluse esitada ainult käibemaksu grupi
esindaja.
3 ingl pro-rata rate
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5. Liikmesriikide nõuded
Allpool on toodud liikmesriikides kehtestatud lisanõuded. Enne taotluse esitamist soovitame
selle informatsiooniga tutvuda. Kui taotlus ei vasta tagastamisliikmesriigi poolt kehtestatud
kriteeriumitele, võib see põhjustada taotluse läbivaatamise aja pikenemise või negatiivse
otsuse saamise.
Ülevaade:
• Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: tagastamisliikmesriik võib
nõuda, et taotluse esitaja esitab koos tagastamistaotlusega elektroonilisel teel arvete
või impordidokumentide koopiad, kui maksustatav summa arvel või impordidokumendil
on vähemalt 1000 eurot või riigi vääringus väljendatud samaväärne summa. Kui arve
on kütuse kohta, siis on piirsummaks 250 eurot või riigi vääringus väljendatud
samaväärne summa.
•

Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
on näidatud, millistes keeltes on maksuhaldur valmis taotlejaga suhtlema. Kui
maksuhaldur nõuab mingisugust lisainformatsiooni, üritatakse taotluse esitajaga
ühendust võtta keeles, mis valiti taotluse esitamise protsessi käigus. Taotluse vormil
olevad tekstiväljad tuleks täita kasutades seda sama valitud keelt.

•

Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: kui tagastamistaotlus on esitatud ühe kalendriaasta pikkuse
tagastamisperioodi kohta või kalendriaasta lõpuni jäänud ajaga (01.11.XX-31.12.XX)
võrdse tagastamisperioodi kohta, ei tohi käibemaksu summa olla vähem kui 50 eurot
või riigi vääringus väljendatud samaväärne summa.

•

Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: kui tagastamistaotlus on esitatud tagastamisperioodi kohta, mis on
lühem kui üks kalendriaasta kuid mitte vähem kui kolm kuud, ei tohi käibemaksu
summa, mille kohta tagastamist taotletakse, olla väiksem kui 400 eurot või riigi
vääringus väljendatud samaväärne summa. Kui liikmesriik on esitanud vastava
informatsiooni, tuleb see summa tuua välja riigi vääringus.

•

Tagastamisperioodi kitsendused: tagastamistaotluse esitamise perioodi lisanõuete
kehtestamine. Näiteks võib tagastamisliikmesriik nõuda, et tagastamisperiood, mille
kohta taotlus esitatakse, koosneb kvartalitest.

•

Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: näitab, kas tagastamisliikmesriik
võtab vastu taotluseid, mis on esitatud kolmanda osapoole poolt (nt
käibemaksuagent). Taotlejatel soovitatakse võtta ühendust tagastamisliikmesriigiga,
et saada lisateavet volituste ja muude seotud küsimuste kohta.

•

Käibemaksutagastus
kolmanda
osapoole
pangakontole:
näitab,
kas
tagastamisliikmesriik nõustub kandma tagastatava käibemaksu kolmanda osapoole
pangakontole. Taotlejatel soovitatakse võtta ühendust tagastamisliikmesriigiga, et
saada lisateavet volituste ja muude seotud küsimuste kohta.

•

Soetatud kaupade ja saadud teenuste klassifitseerimine: näitab, kas
tagastamisliikmesriik nõuab soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
klassifitseerimist täpsustaval tasemel. Iga liikmesriigi täpsustavate koodide nimekiri
on saadaval https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/ulevaadekaibe-maksustamisest/valisriigis-tasutud-kaibemaksu.
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•

NACE äritegevuse kirjeldus: tagastamisliikmesriik võib nõuda, et tagastamistaotluse
esitaja esitab oma äritegevuste kirjelduse vastavalt ühtlustatud NACE koodidele. Koodi
otsimise kõige mugavamaks viisiks on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori
(EMTAK 2008) otsingusüsteem. EMTAK on NACE (rev.2) Eesti rahvuslik versioon,
mille neli esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik.
Otsingusüsteemist tuleb otsida Teie tegevusala kõige paremini kirjeldav kood ning
sisestada
esimesed
neli
numbrit.
EMTAK
on
saadaval
aadressil
http://www.rik.ee/emtak.
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6. Liikmesriikide kontaktid

Austria

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga
suhtlemisel
ning taotluse
tekstiväljadel: saksa keel , inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamisperioodi kitsendused: On lubatud kvartaalsed perioodid.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH. Täpsustavate
koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi kirjeldamisel:
JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Belgia

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 1000 EUR kütuse
puhul, 2500 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
saksa keel , inglise keel, prantsuse keel, hollandi keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta lõpuni
jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH. Täpsustavate
koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi kirjeldamisel:
JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Bulgaaria
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
bulgaaria keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta lõpuni
jäänud aja kohta: 100 BGN.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 800 BGN.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: Esindaja peab näitama kirjaliku
volikirja maksuhalduri teeninduskohas.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: EI.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi kirjeldamisel:
JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Eesti

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
eesti keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta lõpuni
jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
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Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Hispaania
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
hispaania keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamisperioodi kitsendused: On lubatud kvartaalsed perioodid (01/01 - 31/03,
01/04 - 30/06, 01/07 - 30/09, 01/10 - 31/12 ) või aasta (01/01 - 31/12).
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Holland
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
hollandi keel, saksa keel , inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Horvaatia
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
horvaatia keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 400 HRK.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 3100 HRK.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Iirimaa

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
inglise keel, iiri keel.
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Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Itaalia

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
itaalia keel, inglise keel, prantsuse keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamisperioodi kitsendused: On lubatud kvartaalsed perioodid (01/01 - 31/03,
01/04 - 30/06, 01/07 - 30/09, 01/10 - 31/12 ) või aasta (01/01 - 31/12).
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: Esindaja peab olema
registreeritud Itaalias.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: EI.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Kreeka
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
kreeka keel, inglise keel, prantsuse keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Küpros
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
kreeka keel, inglise keel, türgi keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: EI.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
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Leedu

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 900 LTL kütuse puhul,
3500 LTL muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
leedu keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 170 LTL.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 1380 LTL.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Luksemburg
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
prantsuse keel, saksa keel , inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: EI.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Läti

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
läti keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Malta
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
malta keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
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Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Poola

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
poola keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR ekvivalent riigi valuutas.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR ekvivalent riigi valuutas.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: EI.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Portugal
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI. Keeled, mida võib
kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel: portugali keel,
inglise keel. Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või
kalendriaasta lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Prantsusmaa
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
prantsuse keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Rootsi

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
rootsi keel, saksa keel , inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.

Lõõtsa 8a / 15176 Tallinn / emta@emta.ee / www.emta.ee
Registrikood 70000349
13 (23)

Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Rumeenia
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 1057,05 RON kütuse
puhul, 4228,20 RON muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
rumeenia keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 211,41 RON.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 1691,28 RON.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Saksamaa
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
saksa keel , inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: EI.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Slovakkia
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
slovaki keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Sloveenia
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
sloveeni keel, inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
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Tagastamisperioodi kitsendused: On lubatud kvartaalsed perioodid (01.01 – 31.03,
01.04 – 30.06, 01.07 – 30.09, 01.10 – 31.12 ), aasta (01.01 – 31.12) või aasta lõpp
(01.11 – 31.12).
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Soome
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
soome keel, inglise keel, rootsi keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Suurbritannia
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. £200 kütuse puhul,
£750 muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
inglise keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: £35.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: £295.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Taani

Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: EI.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
taani keel, inglise keel, saksa keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 400 DKK..
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 3000 DKK.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.

Tšehhi Vabariik
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 250 EUR kütuse puhul,
1000 EUR muude tehingute puhul.
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Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
tšehhi keel
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 50 EUR ekvivalent riigi valuutas.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 400 EUR ekvivalent riigi valuutas.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: JAH.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: JAH.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel: EI
NACE äritegevuse kirjeldus: JAH.
Ungari
Arvete/impordidokumentide skaneeritud koopiate nõue: JAH. 63 000 HUF kütuse
puhul, 300 000 HUF muude tehingute puhul.
Keeled, mida võib kasutada maksuhalduriga suhtlemisel ning taotluse tekstiväljadel:
ungari keel, inglise keel, prantsuse keel, saksa keel.
Minimaalne käibemaksu summa taotluses kalendriaasta kohta või kalendriaasta
lõpuni jäänud aja kohta: 13 000 HUF.
Minimaalne käibemaksu summa taotlusperioodi kohta, mis on lühem kui üks
kalendriaasta: 100 000 HUF.
Tagastamistaotluse võib sisse anda kolmas osapool: Esindaja peab olema
registreeritud Ungaris.
Käibemaksutagastus kolmanda osapoole pangakontole: EI.
Täpsustavate koodide lisamine soetatud kaupade ja saadud teenuste laadi
kirjeldamisel:JAH.
NACE äritegevuse kirjeldus: EI.

6. Liikmesriikide kontaktid
Austria
Finanzamt Graz-Stadt
Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18
A - 8018 Graz
Tel: 0043/316/881...0
Fax: 0043/316/81-04-08 või 81-76-08
Ausländerreferate: Betriebsveranlagungsteams 31 und 32
Betriebsveranlagungsteam 31:
Teaminternes Infocenter: Sabine Friesinger
Telefonnummer: 0043 316 881 538451
EMAIL (Team-Postkorb): FA68-BV11@bmf.gv.at
E-Fax Nummern: 0043 1514335938041
Betriebsveranlagungsteam 32:
Ansprechpartner: Harald Bosits
Telefonnummer: 0043 316 881 538416
EMAIL (Team-Postkorb): FA68-BV12@bmf.gv.at
E-Fax Nummern: 0043 1514335938042
Portaal: https://finanzonline.bmf.gv.at/
Belgia
BUREAU CENTRAL DE TVA POUR LES ASSUJETTIS ETRANGERS –
REMBOURSEMENT
Rue des Palais (5° étage)
1030 BRUXELLES – Schaerbeek
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BELGIQUE
Tel: +32(0)257/ 740 40
Fax: +32(0)257/ 963 58
E-mail : vat.refund.bcae@minfin.fed.be
CENTRAAL BTW-KANTOOR VOOR BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN –
TERUGBETALING
Paleizenstraat 48 (5de verdieping)
1030 BRUSSEL - Schaarbeek
BELGIE
Tel: +32(0)257/ 740 40
Fax: +32(0)257/ 963 58
E-mail: vat.refund.ckbb@minfin.fed.be
Portaal: http://www.minfin.fgov.be/portail2/index.htm
Bulgaaria
Territorial Directorate of the National Revenue Agency - Sofia
21, Aksakov Str.
1000 Sofia
Bulgaria
E-mail:
b.dimitrov@tdd22.minfin.bg
m.penev@tdd22.minfin.bg
Portaal: http://www.nap.bg/?lang=en
Eesti
Katrin Kullamaa
Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a
Tallinn 15176
Eesti
Telefon: +372 676 1256
E-mail: vatrefund@emta.ee
Informatsioon: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/ulevaade-kaibemaksustamisest/valisriigis-tasutud-kaibemaksu
Portaal: https://www.emta.ee/et
Hispaania
AGENCIA TRIBUTARIA
c/. Guzmán el Bueno, 139
E 28003 Madrid
Tel: +34 91 582 67 67
Fax: +34 91 582 66 54
E-mail: jefegab.gab@aeat.net
Internet: http://www.aeat.es/
Portaal: https://www1.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie03600i.html
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GZ09.shtml
Holland
Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 4486
6401 CZ HEERLEN
Tel: +31 555 385 385
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Internet:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/business/vat/vat_in
_the_netherlands/claiming_refund_of_vat/conditions_for_claiming_refund_of_vat
Portaal: http://www.belastingdienst.nl/eubtw2010/
Iirimaa
Office of the Revenue Commissioners,
Collector General Division,
VAT Repayments Section
River House,
Charlotte quay,
Limerick,
Ireland
Tel: +35361212799
Fax: +35361402125
Lo-call Nr: 1890 252449
E-mail: unregvat@revenue.ie
Portaal: https://www.ros.ie/login.jsp
Itaalia
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21
I-65129 Pescara
Tel: +39 85 577-2369, -2318, -2319
Fax: +39 85 577-2325
E-mail: centrooperativo.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it
Internet: http://www.agenziaentrate.it/
Kreeka
Ministry of Finance,
Directorate General of Tax and Customs Issues ,
14th VAT Directorate
VAT Repayments Section
Sina str. 2- 4 10672 ATHENS GREECE
Tel: 00302103644960 , 0030210 3644990
Fax: No. 00302103645413
E-mail : d14-ctm@otenet.gr
Portaal: https://www.gsis.gr/vatref/protected/displayConsole.htm
Küpros
Portaal:
http://www.mof.gov.cy/mof/VAT/VAT.nsf/All/C3CFF05276E9F500C225769C00508B6D?Open
Document
Leedu
Vilnius County State Tax Inspectorate
Šermukšnių Street 4
LT -01509 Vilnius
Tel: +370 85 2742 550
Fax: +370 5 2687 689
E-mail: vilniaus.apskr.rastai@vmi.lt
Internet: http://www.vmi.lt/
Portaal: https://vidis.vid.gov.lv/Alr_user/Pages/Login.aspx
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Luksemburg
VAT Refund : General questions
Mrs. Irène THILL
Tel: +352 44905 – 572
Fax: +352 454298
E-mail: irene.thill@en.etat.lu
VAT Refund : Technical procedure
Mr. Jean SAND
Tel: +352 44905 366
Fax: +352 454298
E-mail: jean.sand@en.etat.lu
Läti
Department of Large Taxpayers
State Revenue Service
1 Jeruzalemes Street
Riga, LV- 1010
Latvia
Contact persons:
Ilona Bogomola
Tel: +371 67016751 (in Latvian, Russian, English)
E-mail: ilona.bogomola@vid.gov.lv
Kristīne Košinska
Tel: +371 67016810 (in Latvian, Russian, English)
E-mail:
kristine.kosinska@vid.gov.lv
kerija.stalmane@vid.gov.lv
iveta.daukste@vid.gov.lv
Detailed information about the VAT refund to the EU traders is published at the web page of the
State Revenue Service: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=4445&hl=2
Portaal: https://epris.vmi.lt/epris/
Malta
Emanuel Zammit
Address: VAT Department
Ta' Paris Road
B'Kara BKR 4633
Malta
Tel: +356 22799337
Fax: +356 21499384
E-mail: emanuel.zammit@gov.mt
Albert Galea
Address: VAT Department
Ta' Paris Road
B'Kara BKR 4633
Malta
Tel: +356 22799236
Fax: +356 21499384
E-mail: albert.galea@gov.mt
Portaal: http://vat.gov.mt/Services.aspx
Poola
Drugi Urząd Skarbowy
Warszawa-Śródmieście
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ul. Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
Tel: +48 22 511 35 00
Fax: +48 22 511 35 02
Internet: http://www.is.waw.pl/USWSrodmiescie2
E-mail: us1436@mz.mofnet.gov.pl
Ministry of Finance:
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa,
Poland
Tel: (+48 22) 694 55 55
Fax: (+48 22) 694 41 77
E-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Portaal: http://www.e-deklaracje.gov.pl/
Portugal
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REEMBOLSOS
Av. João XXI, 76 -5.º
Apartado 8220
1049-065 LISBOA
PORTUGAL
Tel: 00 351 217 610 000
Fax: 00 351 217 938 133
E-mail: dsdsr@dgci.min-financas.pt
Portaal:
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/ongoingLogin.action?action=/pt/external/vatrefund/subme
terPedidoReembolso.action
Prantsusmaa
Refund Office
Service de Remboursement de la TVA
10, rue du Centre
TSA 60015
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX
Tel: +33 1 57 33 84 00
Fax: + 33 1 57 33 84 85
E-mail: sr-tva.dresg@dgfip.finances.gouv.fr
VAT Refund : General questions and Technical procedure
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA GESTION FISCALE
Bureau GF-2A
86-92 allée de Bercy – Télédoc 971
75572 PARIS CEDEX 12
E-mail : bureau.gf2a@dgfip.finances.gouv.fr
Portaal:
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/professionnels?espId=2&pageId=professionnels&sfi
d=20
Rootsi
Regarding Austria, Czech Republic, Denmark, Germany, Poland, Slovakia and Slovenia:
Skatteverket
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Utlandsskattekontoret
SE-205 31 Malmö
Fax: + 46 10 574 62 03
E-mail: uk.malmo@skatteverket.se
Regarding all other Member States:
Skatteverket
Skattekontor 9
SE-106 61 Stockholm
Fax: +46 105 74 18 11
E-mail: stockholm@skatteverket.se
Portaal: http://www.skatteverket.se/4.76a43be412206334b8980001256.html
Rumeenia
Ministry of Public Finances
General Directorate of Public Finances
of the Municipality of Bucharest
Directorate of Methodology for Income Managing
Foreign Representations, Embassies and non-Established Taxpayers Administration Unit
Address: 13, Prof.Dr.Dimitrie Gerota, sector 2, Zip code 020027
Bucuresti, Romania
Tel/Fax: 0040213057081
E-mail: Date.ContribuabiliNerezidenti.MB@mfinante.ro
Portaal: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/DescarcareDeclTVAdinUE
Saksamaa
Refund Office
Bundeszentralamt für Steuern
Dienstsitz Schwedt
Passower Chaussee 3b
16303 Schwedt/Oder
Tel: +49/228/406-1200
E-mail: poststelle-schwedt@bff.bund.de
VAT Refund (general questions)
Frau Astrid Grünkorn
Tel: +49/228/406-4777
E-mail: Astrid.Gruenkorn@bzst.bund.de
Portaal: http://www.bzst.de/003_menue_links/006_ust-verguetung/index.html
Slovakkia
Zuzana Spirkova
Address: Tax Office Bratislava I, VAT Unit
Radlinskeho 37
817 89 Bratislava
Slovakia
Tel: +421 2 57378353
Fax: +421 2 57378904
E-mail: zuzana.spirkova@ba.drsr.sk
Customer Services Unit
Address: Tax Directorate of the Slovak Republic, Customer Services Dept.
Nova str. 13
975 04 Banská Bystrica
Slovakia
Tel: +421 48 4393 111, + 421 48 4393 298
Fax: +421 48 4134 989, + 421 48 4135 842
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E-mail: sluzby@drsr.sk
Callcentrum for Authorized Electronic Services
Tel: +421 48 4393 372
E-mail: callcentrum@drsr.sk
Portaal: http://www.drsr.sk/
Sloveenia
Ljubljana Tax Office
P.O. Box 107
SI-1001 Ljubjana
Tel: +386 1 474 42 61
Fax: +386 1 474-4260
E-mail: gp.durs-lj@gov.si
Internet: http://www.durs.gov.si/ ;
http://www.durs.gov.si/en/angleske_strani/forms/value_added_tax/contacts
Portaal: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
Soome
Uudenmaan yritysverotoimisto
P.O. Box 34
FI -00052 VERO
Tel: + 358 9 731 120
Fax: + 358 9 7311 4392
Internet: http://www.vero.fi/
Portaal:
http://portal.vero.fi/Public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2&nodeid=7958
Suurbritannia
HM Revenue and Customs VAT Overseas Repayment Unit PO Box 34 Foyle House Duncreggan
Road Londonderry BT48 7AE
Phone: +44 (0) 2871 305100 Fax: +44 (0) 2871 305101 Email: enq.oru.ni@hmrc.gsi.gov.uk
Informatsioon: http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/international/overseas-traders.htm
Portaal: https://online.hmrc.gov.uk/login?GAREASONCODE=1&GARESOURCEID=Common&GAURI=https://online.hmrc.gov.uk/home&Reason=1&APPID=Common&URI=https://online.hmrc.gov.uk/home
Taani
Danish Tax and Customs Administration
Tax Region Southern Denmark
Foreign Affairs – VAT Refunds
Pionér Allé 1
DK 6270 Tonder
Tel: +45 7238 0440
E-mail: emomsrefusion@skat.dk
Portaal: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=199611&vId=0
Tšehhi Vabariik
Incoming applications:
Tax Office for Prague 1
Štěpánská 28
112 33 PRAHA 1
The Czech Republic
Tel: +420 224 041 111
Fax: +420 224 043 198
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E-mail: podatelna@pr1.pm.ds.mfcr.cz
Informatsioon:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/international_tax_affairs_5486.html?year=0
Technical support: adis@mfcr.cz
Portaal: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Ungari
Adó-és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal
(Dept. for Foreign Affairs)
Pf. 138
H -1410 Budapest
Tel: +36 1 461 3300 und +36 1 322 0220
Fax: +36 1 322 9824
Internet: http://www.apeh.hu/;
http://en.apeh.hu/
Portaal:
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/kerelem/10ELEKAFA.html?CatEgy=http%3A%2F
%2Fwww.apeh.hu%2Fbevallasok%2Fnyomtatvany%2Fkerelem%2F10ELEKAFA.html
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