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Alates uuest aastast muutub ettevõtetele kuuluvate sõiduautode maksustamise põhimõte. Firmaauto
erakasutuse arvestamise asemel muutub erisoodustuse maksustamine sõiduauto
võimsusepõhiseks ning ära kaob võimalus maksta makse väiksemalt summalt sõidupäeviku alusel.
Ettevõtete sõiduautode erakasutuse maksustamine muutub ettevõtjate jaoks võrreldes seni kehtinud
korraga lihtsamaks ning paljudel juhtudel ka odavamaks. Enam ei ole vaja esitada maksu- ja
tolliametile sõiduauto kasutamise andmeid. Piisab ettevõtte otsusest, kas sõiduauto erakasutus on
lubatud või mitte ning erisoodustuse maksustamine toimub juba vastavalt auto võimsusele.
Erisoodustuse summa on leitav lihtsa korrutustehtega: kilovati hind x kilovattide arv. Kilovati
hinnaks on 1,96 eurot, üle 5 aasta vanuse sõiduauto puhul 1,47 eurot. See tähendab, et võrreldes
senise korraga muutub alla 130-kilovatiste ettevõtetele kuuluvate sõiduautode erakasutuses
kasutamine odavamaks ning üle 130-kilovatiste sõiduautode erakasutuselt tekkiv erisoodustus
muutub kallimaks.
Kui ettevõte endale kuuluvat sõiduautot erakasutuses kasutada ei luba ehk sellega tehakse vaid
töösõite, tuleb selle kohta teha märge maanteeameti liiklusregistris. Kui vastavat märget
liiklusregistrisse tehtud pole, eeldatakse, et autot saab kasutada erasõitudeks ja sel juhul tuleb
tasuda ka maksud erisoodustuselt.
Maanteeameti e-teeninduses saab tööauto kasutusotstarvet määrata alates sellest nädalast.
Selleks tuleb logida sisse maanteeameti e-teenindusse, valida alamjaotus „Sõiduk“ ning soovitud
sõiduki detailvaates vajutada nupule „Töösõitudeks määramine“. Alates 2. jaanuarist on võimalik
liiklusregistrisse vajaliku kande tegemiseks pöörduda ka sobivasse maanteeameti
teenindusbüroosse. Uuest aastast ettevõtete sõiduautode maksustamisele kehtivad reeglid:
• Erisoodustus: Kui ettevõtte sõiduauto erakasutus on lubatud, on tegemist erisoodustusega
sõltumata auto reaalsest kasutamisest
• Erisoodustuse suurus: Erisoodustuse summa on leitav lihtsa korrutustehtega: kilovati hind x
kilovattide arv. Kilovati hinnaks on 1,96 eurot, üle 5 aasta vanuse sõiduauto puhul 1,47 eurot
• Sisendkäibemaks: Ainult ettevõtluseks kasutatava sõiduautoga seotud kulutustelt tasutud
käibemaksu saab sisendkäibemaksuna maha arvata täies ulatuses, kui maksukohustuslasel puudub
maksuvaba käive. Rohkem infot:
• Erisoodustuse maksustamine:
https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/soiduauto/tooandja-soiduauto-erisood
ustuse-maksustamine-alates
• Kuidas tõendada sõiduauto eranditult ettevõtluses kasutamist:
https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/soiduauto/kuidas-toendada-et-soiduau
tot-kasutatakse-eranditult
• Sõiduautodega seotud käibemaksuarvestus:
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused-kaibemaksuseaduses-alates-010
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• Sõiduauto kasutusotstarbest teavitamine:
https://www.mnt.ee/et/soiduk/kkk-tulumaksuseaduse-muudatuse-kohtaMTA pressiteade:
https://www.emta.ee/et/uudised/firmaautode-erakasutuse-maksustamine-muutub-voimsusepohiseks
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