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KÄIBEMAKSUREEGLITE
KOHTA
Teave ELi tarbijatele

Mis muutub alates 1. juulist 2021?
Euroopa Liidus ajakohastatakse e‑kaubandusele kohaldatavat
piiriülest käibemaksu. Uued ELi käibemaksureeglid
e‑kaubandusele on kooskõlas digitaalse ühtse turuga:
õiglasemad, lihtsamad ja pettusekindlamad.
ELi tarbijana ei ole teil otseselt vaja midagi teha, samuti
pole teil vaja muuta oma ostuharjumusi ega ostukohti. Kuid
tasub siiski teada, et alates 1. juulist 2021 tühistatakse
käibemaksuvabastus imporditavatele kaupadele, mille
väärtus ei ületa 22 eurot. Selle tulemusena maksustatakse
kõik ELi imporditavad kaubad käibemaksuga. See tagab,
et väljastpoolt ELi imporditud kaupadele ei kehti enam
käibemaksuga seotud eelis võrreldes EList ostetud kaupadega.

Alates 2021. aasta juulist kehtivad reeglid:
tagavad, et kaupade ja teenuste pealt tasutakse
käibemaks selles riigis, kus neid tarbitakse;
taastavad Euroopa ja välisriikide e‑kaubanduse
turuosaliste vahelise ning e‑kaubanduse ja tavapoodide
vahelise õiglase konkurentsi, mis COVID‑19 põhjustatud
kriisi kontekstis on veelgi olulisem;
pakuvad ettevõtetele kahe uue veebisüsteemi, nn
ühe akna süsteemi ehk OSS-süsteemi (OSS) või IOSSsüsteemi (IOSS) kaudu lihtsat ja ühtset süsteemi
käibemaksu deklareerimise ja tasumise kohustuse
täitmiseks piiriüleste tehingute korral, kus ostjad asuvad
ELis.
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E‑kaubanduse uute
käibemaksureeglite eesmärk
Tänu tehnoloogia arengule võimalikuks saanud e‑kaubanduse
õitseng on muutnud meie kauplemise, äritegemise ja
ostlemise viise. See suundumus on COVID‑19 ja kogu
Euroopas kehtestatud piirangute tõttu veelgi kasvanud ning
kasvab ka tulevikus.
Praegune käibemaksuvabastus on kahjulik ELi ettevõtetele,
mis on alati kohustatud võtma käibemaksu. Imporditud
kaubad konkureerivad seega ebaõiglaselt ELi kaupadega.
Imporditava kauba käibemaksuvabastuse kuritarvitamine
toob kaasa edasise kõlvatu konkurentsi.
Käibemaksureegleid tuleb ajakohastada nii, et igaüks
saaks kasu õiglasemast maksustamisest ning käibemaksu
deklareerimise ja tasumise protsessi lihtsustamisest.
ELi kodanikud näevad riigitulude iga-aastast suurenemist
7 miljardi euro võrra – protsesside parem läbipaistvus
aitab suurendada käibemaksu laekumist ja vähendada
käibemaksupettusi.

Eelised teie kui
tarbija jaoks
Veebiostlejana Euroopas ei pea te uute käibemaksureeglite
järgimiseks midagi erilist tegema. Need on koostatud
õiglaseks maksustamiseks ning igaühele, keda see puudutab,
lihtsamate ja ühtsemate käibemaksureeglite tagamiseks.
Lisaks tähendavad need muutused, et alates 1. juulist 2021
ei ole väljastpoolt ELi ostetud kaupade puhul, mille väärtus
ei ületa 150 eurot, vaja maksta tolliametis lisatasusid,
kui müüja registreerib end uues käibemaksusüsteemis ja
kasutab impordile kehtivat IOSS-erikorda (IOSS). Olenemata
sellest, kas kaup on lähetatud EList või väljastpoolt ELi,
võite olla kindel, et maksate veebis lõpliku hinna ega pea
kauba kättesaamisel tasuma mingeid ootamatuid makse.
Kui tarnija ei registreeru IOSSis, peate ELi imporditavate
kaupade eest tasuma käibemaksu ja võimalik, et kaupade
vedajale tollivormistustasud.

L isateave aadressil https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

