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Teemad

❖ Tegevust mõjutavad üsna paljud õigusküsimused.

❖ Tänased teemad:

❖ Autode järgimine - kas ebaproportsionaalne riive?

❖ Mis saab maksudest?

❖ Eraõiguslikud parklad ja leppetrahv.

❖ Liiklusseadus.
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Autode järgimine
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Käibemaks

❖ Alates 1. detsembrist 2014 jõustus käibemaksuseaduse 
muudatus, millega piirati sõiduauto soetamisel 
sisendkäibemaksu mahaarvamist.

❖ Sellise muudatuse jõustumine eeldas Euroopa Komisjoni luba. 
Loa kohaselt anti Eestile õigus rakendada sisendkäibemaksu 
mahaarvamise erisust kuni 31. detsembrini 2017. 

❖ Selleks, et kõnealust sisendkäibemaksu mahaarvamise 
piirangut kohaldada ka pärast 2017. aasta lõppu, peab Eesti 
esitama hiljemalt 31. märtsiks 2017 Euroopa Komisjonile 
aruande ning loa pikendamise taotluse.

❖ Vaadake kindlasti läbi sõiduauto võõrandamisel tekkiv 
korrigeerimiskohustus!
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EMTA kaubanduskeskuse ees

❖ Plaanitava muudatuse kohaselt antakse 

maksuhaldurile õigus vaadelda ka 

maksukohustuslase valduses olevat vallasasja, 

mis asub väljaspool tema majandus- või 

kutsetegevuses kasutatavat kinnisasja. Selline 

vaadeldav vallasasi peab olema seotud 

maksukohustuslase majandus- või 

kutsetegevusega. 
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Kleeps/värv ja KW

❖ Üksnes ettevõtluses või avalikus sektoris 

ametisõitudeks kasutatavatele autodele antakse 

ettepaneku kohaselt tavanumbrimärkidest erinev eri 

värvi numbrimärk.  

❖ Samuti plaanitakse asendada seni kehtinud 

maksimaalne erisoodustuse piirmäär 256 eurot kuus. 

Selle asemel kehtestatakse ettepaneku kohaselt 

sõiduauto võimsusest lähtuv arvestus ning uueks 

erisoodustuse aluseks saab 1,96 eurot kilovati kohta. 

Nimetatud määr väheneb 25% võrra, kui sõiduauto või 

N1 kategooria sõiduk on üle 5 aasta vana. 
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Trahvid ja maksud (EMTA)

❖ Näide 1: Mari ületas autoga sõites kiirust ning sai trahvi
liiklusseaduse rikkumise eest. Trahv määrati liiklusseaduse
alusel äriühingule ning on maksustatav tulumaksuga.

❖ Tööandja huvides parkimise eest tehtud viivistasu otsuse
tasumine kuulub ettevõtlusega seotud kulu hulka. Maksustamine
sõltub sellest, kas parkimine oli vajalik töökohustuste täitmiseks
või mitte. Kui see vajalik ei olnud, tekib maksukohustus.

❖ Näide 2: Peeter parkis sõiduki Tallinna kesklinna avalikku
tasulisse parkimisalasse, jättes parkimiskella abil aja fikseerimata
ning sai nö trahvi. 

❖ Tegemist oli viivistasu määramise otsusega ning kuna Peeter
täitis töökohustusi tööandja sõiduautoga, käsitletakse antud kulu
ettevõtlusega seotuna ning maksukohustust ei teki.
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Eraparkla ja auto äraviimine
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Liiklusseadus

❖ Esimese lugemise on Riigikogus läbinud ka liiklusseaduse 

muutmise seadus. Autovedudega tegelevaid ettevõtteid 

puudutavad plaanitavatest muudatustes kõige otsesemalt: 

ettekirjutuste kandmine majandustegevuse registrisse ning 

juhikaartide väljastamise piirang.

❖ Muudatuste kohaselt kantakse sõidukijuhi töö-, sõidu- ja 

puhkeaja, sõidumeeriku kasutamise ja andmete säilitamise 

nõuete rikkumise eest ettevõtjale tehtav ettekirjutus 

majandustegevuse registrisse. Kuna majandustegevuse 

registrisse kantavad ettekirjutused on avalikud, loodetakse, et 

muudatuste mõjul paraneb üle üldine liiklusohutus. 
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