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{page:Section1;} --> Valitsus on viimasel ajal esitanud Riigikogu menetlusse mitu olulist eelnõu,
milles nähakse ette maksude tõstmist. Riigikogu pressiteate kohaselt võeti täna lõpuks menetlusse
valitsuse 6. oktoobril algatatud käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu
(353 SE), mille koostamise eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu käibemaksudirektiivi
mõningad uued sätted, mis puudutavad maksustatava väärtuse määramist ja teatavaid meetmeid
maksudest kõrvalehoidumise või maksustamise vältimise ärahoidmiseks. Need meetmed
puudutavad seotud isikute vaheliste tehingute maksustatava väärtuse määramist, mille korral on
õigus maksuhalduril nõuda tehingu turuväärtuselt maksu tasumist.
Sõiduautode omatarbe maksustatav väärtuseks on määratud tulumaksuseaduse § 48 lõike 8 alusel
kehtestatud erisoodustuse hind, mida tõstetakse eelnõu kohaselt 2000 kroonilt 4000 kroonile. KMS
muutmise eelnõuga muudetakse seega tulumaksuseaduse § 48 lõiget 8. Oluline muudutus
puudutab ka ühe maksukohustuslasena registreeritud isikuid. Eelnõu kohaselt on ka edaspidi praegu
kehtivatel tingimustel õigus isikutel registreeruda ühe maksukohustuslasena ehk käibemaksugrupina.
Põhimõtteline erinevus võrreldes kehtiva korraga seisneb selles, et käibemaksugrupina registreeritud
isik tegutseb kolmandate isikute suhtes kui üks isik. Praegu ühise maksukohustuslasena
registreeritud isikud teevad tehinguid kolmandate isikutega igaüks oma nimel.
Käibemaksuseaduses täiendatakse võõrandamise mõistet, mille tulemusena pikaajalisi rendi- ja
liisingtehinguid (kasutusrendi tingimustel sõlmitud liisingu korral) maksustatakse edaspidi nende
majandusliku sisu järgi ehk nagu kauba müüki. Maksuvabade teenuste loetelust jäetakse eelnõus
välja eluruumi omanikule osutatava hooldusteenuse, samuti maamaksu- ja hoonekindlustuskulude
maksuvabastus. Eluruumi hooldusteenus peab olema käibemaksuga maksustatud sõltumata sellest,
kas teenus osutatakse eluruumi omanikule, korteriühistule või muule isikule. Maksuvabastuseks
puudub käibemaksudirektiivis alus. Loe lisaks Äripäevast:Liisingu käibemaksu muutus lööks kogu
Eesti autoturgu
Ministeerium peab liisingu sisuks müüki
Loe ka EPL Ärilehest: Korteriühistuid
ootab hooldusteenuste hinnatõus

http://www.maksumaksjad.ee

10.08.2020 15:36:54 - 1

