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Selgitavad märkused – avaldatud 3. aprillil 2014

Selgitavate märkuste eesmärk on pakkuda paremat arusaamist ELi
käibemaksualastest õigusaktidest. Märkused on koostanud komisjoni talitused
ja nagu esimesel leheküljel toodud vastutuse välistamises osutatud, ei ole need
õiguslikult siduvad.

Käesolevad selgitavad märkused ei ole ammendavad. See tähendab, et kuigi
nendes esitatakse palju üksikasjalikku teavet, on siiski teemasid, mida ei ole
käesolevasse dokumenti lülitatud.

Kõigil selgitavate märkuste kasutajatel, kes on huvitatud kindlast küsimusest, on
mõistlik ja soovitatav lugeda läbi kogu seda konkreetset teemat käsitlev peatükk.

2/90

Selgitavad märkused – avaldatud 3. aprillil 2014
•

Milleks selgitavad märkused?

Käesolevate selgitavate märkuste eesmärk on aidata paremini mõista ELi tasandil
vastuvõetud õigusakte ning praegusel juhul peamiselt nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta
rakendusmäärust (EL) nr 1042/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr
282/2011 teenuste osutamise koha osas. Käesolevad selgitavad märkused, mis on
avaldatud peaaegu üheksa kuud enne kuupäeva, millal hakatakse kohaldama
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamise kohaga seotud
uusi eeskirju, ehk 1. jaanuari 2015, aitavad liikmesriikidel ja ettevõtjatel eeldatavasti
paremini valmistuda eelseisvateks muutusteks ja nendega aegsasti kohaneda ning teha
seda ühtsemal viisil.
•

Mida võib selgitavatest märkustest leida?

Selgitavad märkused on ette nähtud juhendmaterjaliks, mida saab kasutada
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamise kohaga seotud
uute eeskirjade praktilise kohaldamise selgitamiseks. Need aitavad aru saada
rakendusmääruse 1042/2013 artiklites käsitletud teatud küsimuste mõttest.
•

Selgitavate märkuste kirjeldus

Selgitavad märkused on valminud koostööna: kuigi märkused andis välja maksunduse
ja tolliliidu peadirektoraat (DG TAXUD), kes avaldab need oma veebisaidil, on need nii
liikmesriikide kui ka ettevõtjatega peetud arutelude tulemus. Liikmesriigid ja ettevõtjad
andsid oma panuse esmajoones soovituste saatmisega komisjonile ning seejärel
Madalmaades toimunud Fiscalise seminari kaudu. Lisaks konsulteeriti liikmesriikidega
käibemaksukomitees ja ettevõtjatega spetsiaalsel koosolekul. Siiski peab olema selge, et
komisjoni talitusi ei piiranud liikmesriikide ega ettevõtjate väljendatud arvamused.
Käesolevad selgitavad märkused ei ole õiguslikult siduvad. Need märkused kujutavad
endast praktilisi ja mitteametlikke suuniseid selle kohta, kuidas ELi õigusakte tuleks
maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi arvates kohaldada. Need ei esinda komisjoni
seisukohti ja samuti ei ole ükski käesolevates märkustes väljendatud seisukoht komisjonile
siduv.
Selgitavad märkused ei asenda käibemaksukomitee suuniseid, millel on õigusloome
protsessis oma roll. Pealegi võib käibemaksukomitee anda selles valdkonnas edaspidigi
välja suuniseid.
Eeldatavasti hakkavad kohtupraktika, käibemaksukomitee suunised ja praktiline tegevus
aja jooksul täiendama käesolevates märkustes esitatud arvamusi.
Samuti võivad liikmesriigid koostada oma riiklikud suunised telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamise kohaga seotud uute
käibemaksueeskirjade kohaldamise kohta.
Märkused ei ole ammendavad: käsitletakse üksnes teatud küsimusi, mille puhul peeti
soovitavaks selgituste andmist.
Töö märkuste täiendamiseks jätkub: märkused ei ole lõplikult valmis, vaid need
peegeldavad asjade seisu teatud ajahetkel, vastavalt olemasolevatele teadmistele ja
kogemustele.
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1.

2015. AASTAL JÕUSTUVATE ELI KÄIBEMAKSUMUUDATUSTE PEAMISED OSAD

1.1.

Üldine taust

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse kõiki telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektroonilisi teenuseid kohas, kus asub klient. Selleks et tagada nende teenuste korrektne
maksustamine, peavad ELi ja ELi-välised ettevõtjad määrama kindlaks oma kliendi
staatuse (maksukohustuslane või mittemaksukohustuslane) ning koha (ELi riik või
väljaspool ELi asuv riik), kus see klient asub.
See muudatus tuleneb 2008. aastal „käibemaksupaketi”1 osana vastu võetud ELi
käibemaksusüsteemi eeskirjade muudatustest seoses teenuste osutamise kohaga.
Nende muudatuste algpõhjus oli kõnealuste teenuste käibemaksustamise kooskõlla
viimine käibemaksu ühe peamise põhimõttega, et selle kui tarbimismaksu tulu peaks
laekuma liikmesriigile, milles kaupu või teenuseid tarbitakse.
ELi-väliste ettevõtjate puhul, kes osutavad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektroonilisi teenuseid ELis asuvatele klientidele, tagatakse juba kehtivate eeskirjadega,
et maksustamine toimub kliendi asukohariigis.
Kuni 2014. aasta lõpuni maksustatakse ELi ettevõtjate lõpptarbijale (B2C) osutatavaid
teenuseid teenuseosutaja riigis. See tähendab, et lõpptarbijatele osutatavate teenuste puhul
on väiksema käibemaksumääraga liikmesriikides asuvatel ettevõtjatel konkurentsieelis
muudes liikmesriikides asuvate ettevõtjate ees. Uute, kliendi asukohamaal põhineva
maksustamise eeskirjadega luuakse 2015. aastast alates võrdsed tegutsemisvõimalused
ning samuti peaksid need tagama, et käibemaks laekub tarbimiskohaks olevale
liikmesriigile.
1.2.

2015. aasta muudatustega hõlmatud tehingud

Käibemaksupaketi erinevad osad on jõustunud /jõustuvad vahemikus 2010–2015.
Peamised muudatused tehti 2010. aastal ja need hõlmasid kaht üldeeskirja teenuste
osutamise koha kohta – käibemaksudirektiivi artiklid 44 ja 45. Käibemaksupaketi viimane
osa, milles käsitletakse lõpptarbijatele osutatavaid telekommunikatsiooni-, ringhäälinguja elektroonilisi teenuseid, jõustub 2015. aastal.
Kooskõlas artikliga 44 maksustatakse ettevõtjalt teisele ettevõtjale (B2B) osutatud
teenused kohas, kus ettevõtjast klient asub. See hõlmab ka telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektroonilisi teenuseid, nii et selles mõttes ei muutu 2015. aastal midagi.
Artiklis 45 on sätestatud, et ettevõtjalt lõpptarbijale osutatud teenused maksustatakse
riigis, kus teenuseosutaja asub. Seetõttu kuuluvad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektroonilised teenused, mida ELis asuv teenuseosutaja osutab samuti ELis asuvale või
elavale mittemaksukohustuslasele, üldeeskirja alla ning need maksustatakse
teenuseosutaja asukohariigis. Artiklites 58, 59 ja 59b (kuni 31. detsembrini 2014) on
sätestatud, et nende teenuste osutamine kolmandatesse riikidesse ja kolmandatest riikidest
maksustatakse riigis, kus klient asub või elab.

1

Vt nõukogu direktiiv 2008/8/EÜ, 12. veebruar 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses
teenuste osutamise kohaga (ELT L 44, 20.2.2008, lk 11).
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Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse – võttes arvesse artiklis 58 tehtud muudatusi –
ettevõtjalt lõpptarbijale osutatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilisi
teenuseid kõikidel juhtudel kliendi riigis, olenemata sellest, kus teenuseosutaja asub.
Kui osutatud teenuseid tarbitakse tegelikult väljaspool Euroopa Liitu, saaksid liikmesriigid
otsustada, et kasutavad artikli 59a punktis a sätestatud eeskirja ning hoiduvad teenuse
osutamise maksustamisest. Liikmesriigid saavad artikli 59a punktis b sätestatud eeskirja
tulemuslikult kohaldada üksnes selliste teenuste maksustamisel, mida tarbitakse tegelikult
nende territooriumil, kui neid teenuseid osutatakse kolmandatesse riikidesse kuuluvatele
klientidele. Seda eeskirja ei kohaldata teenustele, mida osutatakse Euroopa Liidus
olevasse riiki kuuluvatele klientidele.
1.3.

2015. aasta muudatustega hõlmamata tehingud

Tavapäraselt hõlmab e-kaubanduse mõiste erinevaid majandustegevuse liike, sealhulgas
kaupade tarnimine ja teenuste osutamine, mida tehakse selliste elektrooniliste süsteemide
abil nagu internet. 1. jaanuaril 2015 jõustuvad käibemaksumuudatused ei hõlma kõiki neid
tegevuse liike. Eelkõige ei hõlma muudatused järgmist tegevust: 1) kaupade tarnimine
(sealhulgas kaugmüük), kui elektroonilisi süsteeme kasutatakse üksnes tellimuse
esitamiseks, ja 2) selliste teenuste osutamine, mis ei ole telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektroonilised teenused. Seda liiki tehingud ei ole lülitatud nn väikese
ühe akna süsteemi (mini One Stop Shop, MOSS).
2015. aasta käibemaksumuudatuste kohaldamisala piirdub üksnes telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektrooniliste teenustega, nagu ülalpool selgitatud. Need muudatused on
asjakohased vaid juhul, kui klient on lõpptarbija.
1.4.

2015. aasta muudatusteks valmistumine

Varsti pärast käibemaksupaketi vastuvõtmist astus komisjon mitmeid samme eesmärgiga
leppida ELi tasandil kokku ühtlustatumas lähenemisviisis kõnealustele eelseisvatele
muudatustele. Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul
keskendus komisjon vajaliku õigusraamistiku ettevalmistamisele, et tagada sujuv
üleminek nendele uutele maksustamiseeskirjadele. Selles töös keskenduti nii väikesele ühe
akna süsteemile, st vahendile, mis võimaldab teenuseosutajal valida, et ta maksab nendes
liikmesriikides tasumisele kuuluvat käibemaksu, kus ei ole tema asukoht, kui ka teenuse
osutamise koha eeskirjade endi kohaldamisele.
Seoses väikese ühe akna süsteemiga on komisjoni talitused juba koostanud praktilise
juhendi2 ja avaldanud selle ühenduse keeltes, aga ka jaapani, hiina ja vene keeles. Lisaks
on koostamisel soovitused väikese ühe akna süsteemi auditi koordineerimise kohta,
kavatsusega avaldada need ettevõtjatele olulised soovitused maksunduse ja tolliliidu
peadirektoraadi veebisaidil.
Seoses teenuse osutamise koha eeskirjadega on nende 2015. aasta muudatuste
rakendamise hõlbustamiseks vajalik viimane meetmepaketi õiguslik element nõukogu
7. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1042/2013, millega muudetakse
rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 (käibemaksu käsitlev rakendusmäärus)3.

2

3

Telecommunications,
broadcasting
&
electronic
services
–
European
Commission
(Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilised teenused – Euroopa Komisjon).
Kinnisvaraga seotud teenuseid käsitlevaid sätteid kohaldatakse alles 1. jaanuarist 2017.
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Käibemaksu käsitlevasse rakendusmäärusesse lisatavate meetmete eesmärk on üksnes
selgitada, kuidas tuleks praktikas mõista ja kohaldada käibemaksudirektiivis sätestatud
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamise koha eeskirju.
Kõik muud käibemaksudirektiivi üldeeskirjad (näiteks territoriaalse kohaldamise kohta
või seoses maksustatava teokoosseisuga ja käibemaksu sissenõutavusega) on jätkuvalt
kohaldatavad, nagu mis tahes kaupade tarnimise või teenuste osutamise puhul, aga nende
kolme teenuse korrektseks käibemaksustamiseks on vaja võtta arvesse mõju, mida võivad
avaldada teenuse osutamise koha konkreetsed eeskirjad ja nn väike ühe akna süsteem.
Määruse 1042/2013 vastuvõtmiseni viinud arutelude käigus tunnustati laialdaselt, et
üksikasjalikumad selgitavad märkused oleksid kasulikud nii ettevõtjatele kui ka
liikmesriikidele.
Käesolevate selgitavate märkuste eesmärk on anda täpsemat, üksikasjalikumat teavet
käibemaksu käsitlevasse rakendusmäärusesse lisatavate sätete praktilise kohaldamise
kohta, pidades silmas 1. jaanuaril 2015 jõustuvaid muudatusi telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamise koha osas.
1.5.

Asjakohased õigusaktid

Käesolevates selgitavates märkustes osutatud õigusaktid on järgmised:
• nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja mida on
muudetud direktiiviga 2008/8/EÜ (edaspidi „käibemaksudirektiiv”)
• nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 282/2011, 15. märts 2011, millega sätestatakse ühist
käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed ja mida on
muudetud 7. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1042/2013 (edaspidi „käibemaksu
käsitlev rakendusmäärus”)
• nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1042/2013, 7. oktoober 2013, millega muudetakse
rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 teenuste osutamise koha osas (edaspidi „määrus nr
1042/2013”)
Kõik asjakohased õigussätted on esitatud selgitavate märkuste lõpus 1. jaanuarist 2015
kohaldatavas sõnastuses. Nende sätete lingid leiate iga peatüki alguses.
Kui osutatakse mõnele käibemaksu käsitleva rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud
viidet konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit. Kõigil muudel juhtudel
täpsustatakse, millisele õigusaktile on osutatud.
1.6.

Sõnastik

„Käibemaksusüsteem” – seda tuleks mõista kui ELi käibemaksusüsteemi.
Kui selgitavates märkustes on osutatud kohale, kuhu klient kuulub, tuleks seda mõista
kui kohta (riiki), kus klient asub, kus on tema alaline elu- või asukoht või peamine
elukoht. Mõnikord on sellele osutatud ka kui kliendi asukohale.
Selgitavate märkuste tähenduses hõlmavad
ringhäälingu- ja elektroonilisi teenuseid.
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„ringhäälinguteenused” – hõlmavad audio- ja audiovisuaalsisust koosnevaid teenuseid,
nagu raadio- või telesaated, mida edastab üldsusele saatekava alusel sidevõrkude kaudu
oma toimetusvastutuse all meediateenuse osutaja saadete samaaegseks kuulamiseks või
vaatamiseks (rohkema teabe saamiseks vt punkt 2.3.2);
„elektrooniliselt osutatavad teenused” (edaspidi „elektroonilised teenused”) – hõlmavad
teenuseid, mida osutatakse interneti või elektroonilise võrgu kaudu ning mille laadist
tingituna osutatakse neid peamiselt automaatselt ja minimaalse inimsekkumisega ning
mida ei saa tagada infotehnoloogia abita (rohkema teabe saamiseks vt punkt 2.3.3);
„telekommunikatsiooniteenused” – teenused, mis on seotud mis tahes laadi signaalide,
kirjutiste, kujutiste ja helide või teabe edastamise, saatmise või vastuvõtmisega juhtme
kaudu või raadio teel, optiliste või muude elektromagnetiliste süsteemide abil, sealhulgas
sellega seotud edastus- , saate- või vastuvõtumahtude kasutusõiguse üleandmine või
võimaldamine, mille hulka kuulub ülemaailmsetele teabevõrkudele juurdepääsu
võimaldamine (rohkema teabe saamiseks vt punkt 2.3.1);
„OTT-teenused” (over the top) – teenused, mida saab osutada üksnes sidevõrkude vahel
loodud ühenduse abil (st vajalik on olemasolev telekommunikatsiooniteenus) ja mis
seetõttu ei nõua teenuse tarbija füüsilist kohalolekut kohas, kus teenust osutatakse;
„telekommunikatsioonivõrgud” – võrgud, mida saab kasutada hääle ja andmete
edastamiseks. Need hõlmavad kaabelvõrke, telekomivõrke ja ISP- (internetiteenuse
osutajate) võrke (loetelu ei ole tingimata ammendav). Need peaksid katma mis tahes
vahendeid, mis võimaldavad pääseda juurde telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või
elektroonilistele teenustele.
Käibemaksustamise tähenduses võib mõisteid „telekommunikatsioonivõrgud” ja
„sidevõrgud” kasutada sünonüümidena. Mobiilsidevõrgud (osutatud artikli 24b punktis b)
on täielikult hõlmatud telekommunikatsioonivõrkude alamrühm;
„tavatelefoniliin” – peaks hõlmama elemente, mis ühenduvad ülekandmist ja
allalaadimist võimaldava võrguga (nt lairiba, Ethernet) ja kui on nõutav riistvara
paigaldamine signaali püsivaks saatmiseks/vastuvõtmiseks (mis ei ole mõeldud hõlpsaks
või sagedaseks teisaldamiseks). Seega võib see tähendada mis tahes liiki kaablit, mida
kasutatakse andmete ülekandmiseks ruumidesse või ruumidest (näiteks vasktraat,
kiudoptiline kaabel, lairibakaabel), ning ka satelliiti, kui see nõuab satelliitvastuvõtja
paigaldamist ruumidesse;
„portaal” – mis tahes liiki elektrooniline kauplus, veebisait või samalaadne keskkond, kus
pakutakse elektroonilisi teenuseid otse tarbijatele, suunamata neid tehingu teostamiseks
teise teenuseosutaja veebisaidile, portaali jne. Selle tavalisteks näideteks on rakenduste
kauplused, elektroonilised müügikohad ja veebisaidid, mis pakuvad müügiks e-teenuseid;
„liides” – hõlmab portaali, kuid on laiema tähendusega mõiste. Arvutikasutuses tuleb seda
mõista kui seadet või programmi, mis võimaldab suhelda kahel iseseisval süsteemil või
süsteemil või lõppkasutajal;
„traadita interneti pääsupunkt” – tuleks mõista kui viidet konkreetsele kohale ja mitte
suurele geograafilisele territooriumile, mis on kaetud traadita internetiga.
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2.

TELEKOMMUNIKATSIOONI-, RINGHÄÄLINGU(ARTIKLID 6A, 6B JA 7 NING I LISA)

2.1.

Asjakohased sätted

JA ELEKTROONILISED TEENUSED

Asjakohased sätted leiate käibemaksu käsitlevast rakendusmäärusest:
telekommunikatsiooniteenused:
•

artikkel 6a

ringhäälinguteenused:
•

artikkel 6b

elektroonilised teenused:
•

artikkel 7

•

I lisa

Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
2.2.

Miks oli vaja selgitusi?

Enamik ettevõtjalt tarbijale osutatavaid teenuseid maksustatakse teenuseosutaja
asukohariigis. Kui teenuseosutaja osutab telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või
elektroonilisi teenuseid, on maksustamise koht alates 1. jaanuarist 2015 aga riik, kus klient
asub või elab.
Nende teenuste ja muude teenuste eristamiseks oli vaja selgitada telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste mõisteid. Ilma selliste juhisteta võib ettevõtjal olla
raske kindlalt teada, kas ta tegelikult peab oma kliendi riigis käibemaksu sisse nõudma.
Kehtivates ELi käibemaksualastes õigusaktides on selgitavad osad juba ette nähtud, aga
üksnes telekommunikatsiooni- ja elektrooniliste teenuste kohta. Ringhäälinguteenuste
asjus püsis vaikus.
Selleks et anda asjaomastest teenustest võimalikult terviklik pilt, lisatakse käibemaksu
rakendusmäärusesse uued sätted. Tänu nende lisamisele on nüüd määratletud kõik kolm
teenuste liiki ja iga juhtumi kohta on koostatud mitteammendav loetelu konkreetsete
näidetega nii hõlmatud kui ka hõlmamata teenuste kohta.
See peaks pakkuma kindlust ja järjepidevust nii ettevõtjatele kui ka liikmesriikidele.
Kindluse ja järjepidevuseta on oht, et käibemaksudirektiivi artikli 58 kohaldamisalaga
seoses võivad tekkida erinevused. Kui ühe ja sama teenuse puhul arvatakse, et see kuulub
maksustamisele ühes liikmesriigi ja teises mitte, võib see põhjustada topeltmaksustamist
või mittemaksustamist. Selle vältimiseks oli vajalik näha ette kolme kõnealuse teenuseliigi
määratlused.
Ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul ei ole need päris täielikult väljatöötatud
mõisted, kuna on üksnes osutatud, et need mõisted „...hõlmavad...”. See pakub
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paindlikkust, mis on vajalik tehnoloogiliste arengute või mis tahes uute
käibemaksukomitees kokkulepitud suuniste või Euroopa Liidu Kohtu otsuste
arvessevõtmiseks.
Koostatud on näidete loetelud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste
teenuste kohta. Õiguskindluse pakkumiseks eelistati loetletud teenused liigitada
positiivselt. Need loetelud, nagu osutatud määruse nr 1042/2013 põhjenduses 3, ei ole ei
ammendavad ega ka lõplikud. Seda kinnitatakse selgelt ka kasutatud sõnastusega
„... hõlmab (hõlmavad) eelkõige: …’.
Mis tahes teenus, mis kuulub ühe esitatud mõiste alla, on hõlmatud käibemaksudirektiivi
artikliga 58 ja see muutub maksustatavaks kliendi asukohas, olenemata sellest, kas teenus
esineb toodud näidete hulgas. Avatud loetelude kasutamine oli vajalik seetõttu, et kõiki
olemasolevaid teenuseid ei olnud võimalik välja selgitada, ning et võtta arvesse uut liiki
teenuseid, mis võivad esile kerkida.
2.3.

Milleks on need sätted vajalikud?

2.3.1.

Telekommunikatsiooniteenused

Telekommunikatsiooniteenuste mõiste on juba määratletud käibemaksudirektiivi artikli 24
lõikes 2. Seda määratlust ei muudeta.
Illustreerimaks, millised teenused on hõlmatud, on koostatud näidete loetelu. See
mitteammendav loetelu on tuletatud peamiselt näidetest, mida on arutatud, ja see on kokku
lepitud käibemaksukomitees. Need näited on nüüd lisatud artikli 6a lõikesse 1.
Esitatakse ka näiteid teenustest, mis ei liigitu telekommunikatsiooniteenuste alla. Nende
näidete loetelu on toodud artikli 6a lõikes 2. Ka see ei ole ei ammendav ega lõplik.
2.3.2.

Ringhäälinguteenused

Enne määruse nr 1042/2013 vastuvõtmist ei olnud ELi käibemaksualastes õigusaktides
sätestatud ringhäälinguteenuste mõistet. Nüüd on see määratlus lisatud artiklisse 6b ja
esitatud on näiteid teenustest, mis liigituvad ja mis ei liigitu ringhäälinguteenusteks.
Ringhäälinguteenuste mõiste on suuresti tuletatud audiovisuaalmeedia teenuste
direktiivist,4 nagu osutatud määruse nr 1042/2013 põhjenduses 2, kuid sellega ei kavatseta
dubleerida reguleerimisotstarbel kehtestatud mõistet. Niisiis ei mõjutaks selle valdkonna
muudatused käibemaksu rakendusmääruses olevat mõistet.
ELi õiguse aluspõhimõte on see, et mõisteid tuleb kohaldada järjepidevalt kõigis
õigusaktides. See tähendab, et ELi käibemaksualastes õigusaktides on näiteks
ringhäälinguteenuste mõiste oluline mitte üksnes teenuse osutamise koha
kindlaksmääramiseks, vaid ka seoses maksumääraga, mida tuleb selle teenuse osutamise
suhtes kohaldada.
Nõukogus kokkulepitud mõiste on suhteliselt kitsas ja hõlmab üksnes audio- ning
audiovisuaalsisu sisaldavaid teenuseid, mida osutab meediateenuse osutaja oma
4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL, 10. märts 2010, audiovisuaalmeedia teenuste
osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).
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toimetusvastutuse all (kui tal on tegelik kontroll nii saadete valiku kui ka nende korralduse
üle). Toimetusvastutus ei tähenda tingimata riikliku õiguse kohast juriidilist vastutust
üldsusele pakutava sisu või osutatud teenuste eest.
Praktikas tähendab see, et ringhäälinguorganisatsiooni, kes pakub näiteks tasulisi
spordikanaleid ja kellel on nende suhtes toimetusvastutus, käsitletakse
ringhäälinguteenuste osutajana. Nende teenuste suhtes võidakse teatud liikmesriikides
kohaldada vähendatud maksumäära. Kui aga juurdepääsu samadele kanalitele pakub
teenuseosutaja, kes ostab juurdepääsuõigusi hulgi ning seejärel edastab signaali, kellel aga
ei ole toimetusvastutust pakutava sisu suhtes, käsitletakse seda teenuseosutajat
elektrooniliste teenuste pakkujana ja tema suhtes kohaldatakse teenuse osutamise
liikmesriigis standardset maksumäära.
See mõiste hõlmab raadio- ja telesaadete levitamist elektrooniliste võrkude, näiteks
interneti kaudu, kuid üksnes juhul, kui neid edastatakse samaaegseks kuulamiseks või
vaatamiseks. Kui audio- või audiovisuaalsisu ei edastata teenuse tarbijatele (üldsusele)
sünkroonsel viisil (samaaegselt), kuulub see tavaliselt elektrooniliste teenuste määratluse
alla.
Ringhäälingu määratlusega seoses näib ühtlasi olevat korrektne lisada samaaegse
kuulamise või vaatamise mõistesse ka osaliselt samaaegne kuulamine või vaatamine.
Muidugi on need teenused kliendile tavaliselt kättesaadavad, ilma et oleks vajadust selle
eest lisatasu maksta.
Osaliselt samaaegne kuulamine või vaatamine hõlmaks järgmist:
1)

olukorrad, mille puhul ülekande ja saate vastuvõtmise vahel ilmneb viivitus
tehnilistel põhjustel, mis on seotud kas ülekandeprotsessiga või tulenevad
ühendusest;

2)

olukorrad, mille puhul klient saab signaali/saadet hilisemaks kuulamiseks või
vaatamiseks salvestada, peatada, edasi või tagasi kerida;

3)

olukorrad, mille puhul klient saab samaaegseks kuulamiseks või vaatamiseks
eelnevalt programmeerida konkreetse audio- või audiovisuaalsisu salvestamise selle
edastamise ajal. Klient saab salvestatud saadet seejärel hiljem kuulata või vaadata.

Igal juhul peaks osaliselt samaaegne kuulamine või vaatamine hõlmama üksnes olukordi,
kui klient saab teatud määral mõjutada seda, millal ta saadet kuulab või vaatab, aga ei saa
mõjutada ülekannet või signaali ennast.
Osaliselt samaaegne kuulamine või vaatamine ei peaks hõlmama juhtumeid, mille puhul
klient saab loendist eraldi tellida saate, mida ta tahab vaadata, ja maksab selle lisateenuse
eest spetsiaalset tasu.
2.3.3.

Elektroonilised teenused

Elektrooniliste teenuste mõiste on määratletud artiklis 7, kuhu on lisatud ka elektrooniliste
teenustena käsitletavate ja mittekäsitletavate teenuste loetelu. Lisaks antakse mõningaid
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juhiseid ka käibemaksudirektiivi II lisas esitatud elektrooniliste teenustena käsitletavate
teenuste näidisloetelu abil,5 mida on edasi arendatud I lisas.
Artiklis 7 ja I lisas tehti muudatusi, et viia need kooskõlla telekommunikatsiooni- ja
ringhäälinguteenustega seoses esitatud määratluste ja loeteludega. Teisisõnu on tehtud
muudatuste eesmärk tagada, et artiklites 6a, 6b ja 7 esitatud loeteludes ei oleks kattuvusi
ega korduvusi. Lisaks tagati nende muudatustega, et võimaluse korral kasutati negatiivsete
loetelude asemel positiivseid loetelusid (st loetleti, mis on telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- või elektroonilised teenused).
Seetõttu ongi elektrooniliste teenuste negatiivsest loetelust jäetud välja
videotelefoniteenused, juurdepääs internetile ja veebile ning interneti kaudu osutatavad
telefoniteenused, mis on selle lisatud asemel telekommunikatsiooniteenuste positiivsesse
loetellu.
Samuti selgitab see I lisa punktis 4 tehtud muudatusi (mis sisaldab tellitavaid teenuseid ja
teenuseid, mis ei liigitu ringhäälinguteenusteks), milles täpsustatakse üksikasjalikumalt,
mida hõlmavad käibemaksudirektiivi II lisa punktis 4 loetletud elektroonilised teenused
(muusika, filmide ja mängude, sealhulgas hasart- ja õnnemängude tarne ning poliitika-,
kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus- ja meelelahutussaadete tarne).
2.4.

Kõnealustest sätetest tulenevad üksikasjalikud küsimused

2.4.1.

Telekommunikatsiooniteenused

2.4.1.1. Kas
telefoni
teel
osutatavad
telekommunikatsiooniteenused?

kasutajatoe

teenused

on

Telefoni teel osutatavad kasutajatoe teenused on loetletud nende teenuste näidete hulgas,
mis ei liigitu elektrooniliselt osutatavate teenuste alla. Need ei ole lisatud nende teenuste
näidete hulka, mis liigituvad telekommunikatsiooniteenuste alla, ning neid ei ole loetletud
ka teenuste hulgas, mis ei liigitu nende alla.
Telefoni teel osutatavate kasutajatoe teenuste peamine otstarve on pakkuda abi. Selliseid
teenuseid ei saa üldjoontes pidada teenusteks, mis seostuvad signaalide, sõnade, kujutiste
või helide edastamise, saatmise või vastuvõtmisega, ning sel juhul ei kuulu need
telekommunikatsiooniteenuste määratluse alla, kui neid osutatakse eraldiseisvate
teenustena.
See võib aga muutuda, kui kasutajatele pakutav toetus seisneb üksnes abistamises nende
telekommunikatsioonivõrkude või raadio- või televisioonivõrguga või samalaadse
elektroonilise võrguga seotud probleemide puhul, mille eest kasutajatelt võetakse eraldi
tasu. Telefoni teel osutatav kasutajatoe teenus ei kujuta endast sellisel juhul omaette
eesmärki, vaid pigem vahendit osutatava põhiteenuse paremaks kasutamiseks.
Kui teenust osutab võrguteenuse osutaja, võib selle liigitada kõrvalteenuseks, millele
kohaldatakse sama maksu kui põhiteenusele, eeldusel et telefoni teel osutatavat
kasutajatoe teenust käsitletakse sellistel asjaoludel telekommunikatsiooniteenusena.

5

Käibemaksudirektiivi II lisa lisati esialgu nõukogu direktiiviga 2002/38/EÜ tehtud muudatusega, seda ei
muudetud direktiiviga 2008/8 ja see jääb 2015. aastal muutumatuks.
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Kui kliendile osutatakse rohkem kui üht teenust, näiteks kõigepealt pakub võrguteenuse
osutaja juurdepääsu võrgule ja teiseks pakub teine teenuseosutaja telefoni teel kasutajatoe
teenuseid, ei saa kasutajatoe teenuste osutamist käsitleda juurdepääsu kõrvalteenusena
(välja arvatud juhul, kui neid teenuseid saab vaadelda majanduslikult lahutamatutena)6.
2.4.2.

Ringhäälinguteenused

2.4.2.1. Millal saateid „üldsusele edastatakse”?
Raadio- ja telesaadete edastamine või taasedastamine liigitub ringhäälinguteenuseks
üksnes juhul, kui programme edastatakse üldsusele. Kui sihtrühmaks ei ole laiem
auditoorium, ei saa saadete edastamist või taasedastamist pidada ringhäälinguteenuseks.
See tingimus ei tähenda, et saateid tuleb edastada kõigile. Edastamist või taasedastamist
saab piirata ühe riigi või koguni selle riigi ühe konkreetse piirkonna üldsusega. Edastamist
või taasedastamist saab käsitleda üldsusele edastamisena ka olukordades, kus juurdepääs
saadetele on piiratud teenuste eest maksvate klientidega.
2.4.2.2. Millal on tegemist saadetega „samaaegseks kuulamiseks või vaatamiseks”?
Ringhäälinguteenused hõlmavad üksnes saadete edastamist või taasedastamist (kordamist)
üldsusele, kellele need on mõeldud samaaegseks kuulamiseks või vaatamiseks.
Saated on hõlmatud olenemata sellest, milliseid vahendeid nende edastamiseks või
taasedastamiseks kasutatakse. Ei ole oluline, kas neid edastatakse või taasedastatakse
tavapäraste raadio- või televisioonivõrkude või samalaadsete elektrooniliste võrkude
kaudu.
Samaaegne kuulamine või vaatamine hõlmab ka osaliselt samaaegset kuulamist või
vaatamist (vt ka punkt 2.3.2).
2.4.2.3. Mis erinevus on ringhäälinguteenuste ja tellitavate saadete vahel?
Ringhäälinguteenuste mõiste, nagu see on määratletud artikli 6b lõikes 1, hõlmab mitmeid
elemente, sealhulgas nõuet, et selliste teenustena käsitlemiseks peavad need olema
edastatud samaaegseks kuulamiseks või vaatamiseks.
Tellimisel edastatavate saadete puhul antakse kliendile tasu eest individuaalselt juurdepääs
konkreetsetele saadetele tema soovitud ajal. Sellisel juhul ei toimu saate samaaegset
kuulamist või vaatamist. Seega ei saa tellimisel edastatavaid saateid käsitleda
ringhäälinguteenustena, vaid need tuleb liigitada elektrooniliselt osutatavateks teenusteks.
Neid tellimisel edastatavaid saateid tuleb eristada tasulistest saadetest, mille puhul edastab
või taasedastab saate tavaliselt teenuseosutaja ning klient otsustab, kas ta vaatab seda või
mitte, makstes tasu või mitte. Seega kui tasulises süsteemis esineb samaaegne kuulamine
või vaatamine, liigitub see ringhäälinguteenuseks.

6

Vt eelkõige Euroopa Liidu Kohtu otsus kohtuasjas C-366/12 Klinikum Dortmund.
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2.4.3.

Elektroonilised teenused

2.4.3.1. Kas hinnavõrdlussaitide ja samalaadsete veebisaitide teenused saab liigitada
elektroonilisteks teenusteks?
Hinnavõrdluses seisnevate teenuste (ja samalaadsete veebisaitide pakutavate teenuste)
laadi tuleks hinnata artikli 7 lõikes 1 esitatud määratluse suhtes. Neid pakutakse interneti
kaudu ja tavaliselt osutatakse neid automaatselt, inimsekkumiseta. Seega tuleks need
teenused tavaliselt liigitada elektroonilisteks teenusteks.
Muidugi sõltub vastus küsimusele, kas selliste veebisaitide osutatavad
hinnavõrdlusteenused kuuluvad iseenesest tegelikult maksustamisele, sellest, kas neid
osutatakse tasu eest. Kui neid pakutakse tarbijale tasuta, ei kohaldata selle konkreetse
teenuse osutamise suhtes käibemaksu.
2.4.3.2. Mis ei ole hõlmatud elektrooniliste teenustena: teatavad elektrooniliselt
broneeritavad reaalsed teenused
Mõiste „elektrooniliselt osutatavad teenused” ei hõlma artikli 7 lõike 3 punkti t ja u
kohaselt teatud ürituste pileteid ja muid olemuselt käegakatsutavaid elektrooniliselt
broneeritavaid teenuseid. Need hõlmavad kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus-, haridus-,
meelelahutus- või muid selliseid üritusi ning majutus-, autorendi-, restoraniteenuseid,
reisijateveo- või muid selliseid teenuseid.
Artikli 7 lõike 3 punktis t osutatakse sellistele üritustele nagu kultuuri-, kunsti-, spordi-,
teadus-, haridus-, meelelahutusüritused. Viide „sellistele üritustele” osutab
käibemaksudirektiivi artiklite 53 ja 54 kohaldamisalale ning seda tuleks lugeda nende
kontekstis. See hõlmaks kindlasti artikli 32 lõikes 2 loetletud üritusi, mis on etendused,
teatrietendused, tsirkuseetendused, messid, lõbustuspargid, kontserdid, näitused ja muud
sellised kultuuriüritused (punkt a), spordiüritused nagu matšid või võistlused (punkt b)
ning haridus- ja teadusüritused nagu konverentsid ja seminarid (punkt c).
Artikli 7 lõike 3 punkt u hõlmab samalaadseid teenuseid kui majutus-, autorendi-,
restorani-, reisijateveoteenused. Samalaadsena käsitlemiseks peaksid need olema
teenused, mida peamiselt ja tavaliselt osutatakse mis tahes asjaomase valdkonna teostatava
tegevuse osana. Seega hõlmaks see kindlasti näiteks teenust, mis seisneb paatide
laenutamises.
2.4.3.3. Kas viide elektroonilisele broneerimisele hõlmab mis tahes seadme abil tehtud
broneeringuid?
Inimene võib elektrooniliselt broneerida mis tahes seadme abil, mis võimaldab internetis
või mis tahes muus elektroonilises võrgus broneerida. See hõlmab seadmeid nagu arvutid,
nutitelefonid, tahvelarvutid, nutikellad ja nutiprillid.
2.4.4.

Kõik kolm teenust üldiselt

2.4.4.1. Mis saab siis, kui teenused kuuluvad muude teenustega ühte paketti?
Kõik teenused (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilised) võivad kuuluda
muude kaupade või teenustega samasse paketti.
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Teenuste eneste paketi moodustamine, nagu näiteks Triple Play puhul (kus internetti,
televisiooni ja telefoni pakutakse paketina näiteks ühe ja sama lairibaühenduse või
satelliidi kaudu), ei põhjusta erilisi probleeme seoses teenuse osutamise kohaga.
Kui pakett hõlmab kaupu või muid teenuseid, mida 2015. aasta muudatused ei hõlma, on
vaja määrata kindlaks, kas selle paketi puhul on tegemist ühe teenuse osutamisega, ja kui
on, siis kuidas seda teenuse osutamist liigitada.
Teenuse osutamine võib koosneda ühest või mitmest elemendist. Kui see sisaldab mitut
elementi, ei peaks tehingut, mis majanduslikust vaatenurgast kujutab endast ühte teenuse
osutamist, kunstlikult mitmeks osaks jagama. Et määrata kindlaks, kas tarbijale, kes on
tavaline tarbija, osutatakse mitut eraldi põhiteenust või ühtainsat teenust, tuleb hinnata
teenuse osutamise olulisi tunnusjooni.
See otsus sõltub väga paljuski asjaoludest ning seetõttu tuleb iga juhtumit vaadelda eraldi,
võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjaomast kohtupraktikat7.

7

Vt näiteks Euroopa Liidu Kohtu otsus kohtuasjas C-349/96 Card Protection Plan Ltd.
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3.

ELEKTROONILISED

JA TELEFONITEENUSED, MIDA OSUTATAKSE INTERNETI
KAUDU JA MIDA OSUTAB VAHENDAJA (ARTIKKEL 9A)

3.1.

Asjakohane säte

Asjakohase sätte leiate käibemaksu rakendusmäärusest:
• artikkel 9a
Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
3.2.

Taustteave

Kui telekommunikatsiooni- ja elektroonilisi teenuseid osutatakse lõpptarbijale, on teenuste
osutaja see, kes on kohustatud tasuma maksuhaldurile käibemaksu. Seetõttu on oluline
selgitada kindlalt välja, kes on pakutavate teenuste osutaja, eelkõige kui neid ei osutata
lõppkliendile otse, vaid vahendajate kaudu.
3.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Kogu valiku digiteenuseid, mida osutatakse telekommunikatsioonivõrgu, liidese või
portaali kaudu, saab lõpptarbijani tuua vahendaja. Teenused võivad hõlmata juurdepääsu
muusikale ja mängudele ning nende allalaadimist mobiiltelefonidesse, aga ka näiteks
numbriinfoteenuseid, ilmateateid, võistlusi, hääletusi ja kõikvõimalikke rakendusi.
Mõnikord on need teenused kättesaadavad tasuliste teenuste, näiteks lühisõnumiteenuse
(SMS) ehk mobiiltelefoni tekstsõnumi funktsiooni kaudu, mille eest võetakse suuremat
tasu kui tavaliselt. See lisatasu on siis tasu digiteenuse eest. Muudel juhtudel on kliendil
rakenduste poes, platvormil või muus sellises kohas konto ja ta maksab teenuste eest
krediitkaardiga või muud maksemeetodit kasutades.
Nende teenuste osutamisega seotud isikute arv võib varieeruda. Mõnedel juhtudel võib
elektroonilise sisu omanik ise teenust otse lõppkliendile osutada. Näiteks on see nii
juhtudel, kui eraisik ostab laulu otse sõltumatult esitajalt tema veebisaidi kaudu. Muud
olukorrad hõlmavad aga tehinguid mitme vahendaja vahel. Näiteks mobiilihelinate puhul
võib sisu omanik sõlmida litsentsilepingu mobiilihelinate vahendajaga, kes sõlmib
lepingud mobiilsideteenuse pakkujatega, kes müüvad mobiilihelinaid oma
mobiilsideklientidele. Samalaadne olukord esineb ka juhul, kui rakenduste loojad
sõlmivad lepingu rakenduste poodide või platvormidega, kust kliendid saavad neid
rakendusi allalaadimiseks osta ja tasuvad poele või platvormile, mille kaudu nad
rakenduse ostsid.
Tarneahelad on sageli pikad ja võivad ulatuda üle piiride. Sellisel juhul võib olla keeruline
teada, millal teenust lõplikult lõppkasutajale osutatakse ning kes vastutab selle osutamise
puhul käibemaksu eest. Selleks et pakkuda kõigile asjaomastele isikutele õiguskindlust ja
tagada maksu laekumine, oli vajalik määratleda, keda käsitletakse tarneahelas
lõpptarbijale teenuse osutajana.
Allpool toodud diagramm illustreerib mõningaid tüüpolukordi, kus artikkel 9a võib aidata
selgitada, kes oleks lõpptarbijale teenuse osutaja.
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Nooltega näidatakse, kuidas sisu edastatakse lõpptarbijale. Diagrammil ei esitata maksete
töötlemise protsessi aspekte.
3.4.

Milleks on see säte vajalik?

3.4.1.

Eelduse ettenägemine

Artikli 9a lõikes 1 esitatakse ümberlükatav eeldus, et maksukohustuslane, kes osaleb
elektroonilise või internetitelefoni teenuse osutamises, tegutseb oma nime all, kuid
nimetatud teenuste pakkuja eest. Selles sättes peegeldub käibemaksudirektiivi artiklis 28
sätestatud õiguslik olukord, kui täidetud on kolm järgmist sätet: i) maksukohustuslase
osalemine teenuse osutamises, ii) tegutsemine oma nime all, iii) kuid teise isiku eest.
See eeldus tähendab, et tarneahela iga tehingu puhul, mis toimub elektroonilise teenuse
pakkuja ning lõpptarbija vahel, käsitatakse (nähakse) seda iga vahendaja (nagu
sisuvahendaja või telekomioperaator jne) puhul olukorrana, kus talle on osutatud ja tema
ise on edasi osutanud elektroonilist (või internetitelefoni-) teenust. Näiteks ettevõtjat, kes
loob veebisaidi kaudu saadaolevaid rakendusi, käsitletakse ettevõtjana, kes müüb neid
rakendusi lõppkliendile, ning seega on käibemaksukohustuslane tema8 ja mitte rakenduse
omanikust ettevõtja (sisuomanik).
Sellel eeldusel on mõned erandid, mida selgitatakse selles peatükis edaspidi.

8

Vt eelkõige stsenaariume 7–10 lehekülgedel 36–42.
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Allpool toodud diagrammil kujutatakse olukorda, mille puhul see eeldus kehtib kõigi
vahendajate kohta. Vahendaja B puhul käsitatakse (nähakse) seda olukorrana, kus talle on
teenust osutatud ja tema ise on vahendajale C teenust edasi osutanud, nagu ta oleks
teenuseosutaja. Vahendaja C puhul käsitatakse (nähakse) seda olukorrana, mille puhul
vahendaja B on talle teenust osutanud ja tema ise on lõpptarbijale teenust edasi osutanud,
nagu ta oleks teenuseosutaja.
Stsenaarium 1:

3.4.2.

Eelduse ümberlükkamine

Artiklis 9a nähakse ka ette, et teatud tingimustel saab vahendaja selle eelduse ümber
lükata. See tähendab, et kui vahendaja lükkab selle eelduse ümber, ei käsitata (nähta) tema
olukorda enam nii, et talle osutatakse teenust ja ta osutab seda edasi. Ümberlükkamise
tingimused on loetletud artikli 9a lõike 1 esimese lõigu lõpus ja need jätkuvad sama sätte
teises ja kolmandas lõigus.
Säte on üles ehitatud nii, et eeldus kehtib, välja arvatud juhul, kui eelduse on ümber
lükanud teenuse osutamises osalev maksukohustuslane, kes vastab kõigile järgmistele
tingimustele:
1)

maksukohustuslane on sõnaselgelt märkinud, et teenust osutab kõnealune
teenusepakkuja, mis tähendab, et
a)

arvel, mille elektrooniliselt osutatavate teenuste osutamises osalev
maksukohustuslane on väljastanud või kättesaadavaks teinud, on tuvastatav (st
on osutatud piisavalt selgelt) kõnealune teenus ja selle osutaja (tavaliste
äritehingute
puhul
väljastatakse
kahe
maksukohustuslase
vahel
käibemaksuarve) ja
22/90

Selgitavad märkused – avaldatud 3. aprillil 2014
b)

kliendile väljastatud arvel või kviitungil peab olema tuvastatav kõnealune
teenus ja selle osutaja (maksukohustuslane peab lõppkliendile väljastama või
kättesaadavaks tegema saatelehe või kviitungi, millele märgitakse osutatud
teenused ja teenuseosutaja üksikasjalikud andmed, nt ärinimi,
käibemaksukohustuslase number) ja

c)

teenuse osutamises osalev maksukohustuslane ei kiida heaks käibemaksu
sissenõudmist kliendilt (see tähendab näiteks, et rakenduste pood ei vastuta
lõpptarbija ja rakenduse sisuomaniku vahelise makse eest) ja

d)

teenuse osutamises osalev maksukohustuslane ei kiida teenuse osutamist heaks
(see tähendab, et näiteks rakenduste pood ei kinnita rakenduse tarnimist
sisuomaniku poolt rakenduste poe kaudu) ja

e)

teenuse osutamises osalev maksukohustuslane ei kehtesta teenuse osutamise
üldtingimusi (see tähendab näiteks, et rakenduste pood ei kehtesta rakenduse
müügi tingimusi poe kaudu)

NING
2)

see kajastub lepingulistes kokkulepetes (lepingulistes kokkulepetes peavad
kajastuma kõik punktid alates jaotise 1 punktist a kuni punktini e, näiteks rakenduste
poe ja rakenduse sisuomaniku vahelises lepingus. Kui see ei ole nii, et saa eeldust
ümber lükata).

Kui need tingimused on kõigi tarneahelas osalevate vahendajate puhul täidetud, on artikli
9a eeldus ümber lükatud ja lõpptarbijale osutatud teenuste osutaja on elektroonilise
teenuse pakkuja (olenemata tarneahelas osalevate vahendajate tehingutest), mis tähendab,
et kõnealune teenusepakkuja on see, kellel on kohustus määrata kindlaks teenuse
osutamise koht ja tasuda lõpptarbijale osutatud teenuselt käibemaks.
Allpool toodud diagrammil kujutatakse olukorda, kus kõik vahendajad on eelduse ümber
lükanud. Sellises olukorras teavad näiteks kõik osalised, et see on rakenduse sisuomanik,
kes müüb rakendust lõpptarbijatele. See on märgitud väljastatud arvetele ja saatelehele või
kviitungile ja see on lisatud ka lepingulistesse kokkulepetesse.
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Stsenaarium 2:

Juhul kui tarneahelas osalev vahendaja kiidab heaks makse või teenuste osutamise või
kehtestab teenuse tarbijale osutamise tingimused, ei saa see vahendaja lükata ümber artikli
9a eeldust ja seoses käibemaksu kohaldamisega käsitletakse teda lõpptarbijale teenuse
osutajana.
Kui mitut vahendajat hõlmavas tarneahelas ei saa tarnija mis tahes etapis eeldust ümber
lükata või ei ole seda teinud, ei saa tarneahelas allpool asuvad vahendajad osutada
(algsele) teenusepakkujale kui teenuste osutajale. Sellisel juhul saavad nad ainult
pöörduda ülespoole (esimese) vahendaja poole, kelle suhtes eeldus kehtib (vt ka
punkt 3.4.7).
Teisest küljest ei saa maksukohustuslast, kes korraldab üksnes teenuste eest tehtud
maksete töötlemist (nt krediitkaardiettevõte), käsitleda maksete töötlemise tõttu teenuste
osutamises osalevana. Seega ei kehti eeldus kõnealuse maksukohustuslase kohta ja
järelikult ei saa seda isikut käsitada lõppkliendile teenuse osutajana, välja arvatud juhul,
kui ta osaleb teenuse osutamises mis tahes muul viisil.
Allpool toodud diagrammil kehtib eeldus kõigi teenuse osutamises osalevate vahendajate
kohta (vahendajale ja portaalile osutatakse teenust ja nemad osutavad seda edasi).
Makseteenuseid pakkuvad ettevõtjad ei osale teenuse osutamises ja seega ei saa eeldus
nende kohta kehtida.
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Stsenaarium 3:

Content owner
(electronic service
provider)

invoice

content

Aggregator
(intermediary)

invoice

content

Portal

invoice for
the payment services

(intermediary)

Payment
Aggregator
(not in the chain)
bill/receipt
content
for the service supplied

invoice for
the payment services

cash

Payment
Service
Provider
(not in the chain)

Consumer
3.4.3.

Eelduse kohaldamine – üksikasjalikud näitajad

Artikli 9a eeldus kehtib juhul, kui maksukohustuslane osaleb teenuse osutamises (ja seega
käsitatakse (nähakse) teda oma nime all, aga teenuseosutaja nimel tegutsevana).
Selleks et maksumaksja või maksuhaldur saaks hinnata, kas maksukohustuslane osaleb
telekommunikatsioonivõrgu, liidese või portaali kaudu pakutavate teenuste osutamises,
tuleb hinnata asjaolusid ja uurida lepinguliste suhete laadi. Kui lepinguliste kokkulepete ja
majandusliku tegelikkuse vahel on vastuolu, on ülimuslik viimane.
Artikli 9a viitele „teenuste osutamises osalev” ei tuleks anda teistsugust tähendust kui see,
mis on toodud käibemaksudirektiivi artiklis 28, kus osutatakse maksukohustuslasele, kes
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„osaleb teenuste osutamises”. Käibemaksudirektiivi artikli 28 tõlgendamisel tuleb alati
tugineda ELi õigusaktidele, mitte riiklikele õigusaktidele.
Tavaliselt osaleb maksukohustuslane teenuse osutamises, kui lepingulistes kokkulepetes
või õiguslikus korralduses sätestatakse sõnaselgelt, et ta tegutseb oma nime all, aga nende
teenuste pakkuja nimel, ning see peegeldab tegelikkust (teenuse osutamise tegelikke
asjaolusid).
On aga ka võimalik, et lepingulised kokkulepped või õiguslik korraldus ei ole neis asjus
piisavalt hästi määratletud. Sellises olukorras nõuab kõnealuse teenuse osutamise esialgne
hindamine juba tehingu kõigi asjaolude analüüsimist.
Kokkuvõttes tuleb võtta arvesse nii tõsiasju kui ka õigussuhteid, et hinnata, kas
maksukohustuslane osaleb teenuse osutamises. Sel põhjusel ei piisa (nii enne kui ka pärast
1. jaanuari 2015 allkirjastatud) lepingu punktist, millega maksukohustuslane välistatakse
tehingute ahelast (nagu ta ei osaleks teenuse osutamises), kui see ei peegeldu
majanduslikus tegelikkuses.
Mis puutub konkreetsetesse näitajatesse, siis ei ole kahtlustki, et maksukohustuslane, kes
kiidab heaks käibemaksu sissenõudmise kliendilt ja/või teenuste osutamise või kehtestab
teenuse osutamise üldtingimused, osaleb teenuse osutamises. Selle teema üksikasjadega
tutvumiseks vt punkt 3.4.6.
Pealegi võivad paljud muudki elemendid osutada teenuste osutamises osalevale
maksukohustuslasele, kelle kohta võib seejärel, artikli 9a lõike 1 esimeses lõigus oleva
eeskirja tulemusel kehtida eeldus. Aga enne, kui selle kohta jõutakse lõpliku järelduseni,
tuleb arvesse võtta teenuse osutamise kõiki asjaolusid.
Mõned näitajad, et maksukohustuslane osaleb teenuste osutamises, on loetletud allpool:
– ta omab või haldab tehnilist platvormi, mille kaudu teenuseid osutatakse;
– ta vastutab teenuse tegeliku osutamise eest;
– ta vastutab maksete kogumise eest, välja arvatud juhul, kui maksukohustuslase ainus
osalus on maksete töötlemine;
– ta juhib või mõjutab hinnakujundust;
– teenuse osutamisega seoses peab ta seaduse kohaselt väljastama lõppkasutajale
käibemaksuarve, saatelehe või kviitungi;
– ta pakub klienditeenindust või -tuge seoses päringutega teenuse enese kohta või seoses
teenuse probleemidega;
– ta juhib või mõjutab virtuaalturu (nt rakenduste poodide või veebisaitide) esitusviisi ja
formaati selliselt, et selle maksukohustuslase kaubamärk ja identiteet on oluliselt
silmapaistvamad kui teiste teenuse osutamises osalevate isikute omad;
– tal on pakutava teenusega seoses õiguslikke kohustusi või õiguslik vastutus;
– ta omab kõnealuse teenuse osutamisega seotud kliendiandmeid;
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– tal on voli krediteerida müüki ilma teenuseosutaja loa või eelneva heakskiiduta
juhtudel, kui teenust ei saadud nõuetekohaselt.
Nagu artiklis 9a ette nähtud, ei saa kõiki elektrooniliste või internetitelefoniteenuste
osutamises osalevaid maksukohustuslasi käsitada teenuse osutamises osalevana. Allpool
täpsustatakse sellega seoses viit erinevat olukorda. Esimesed kolm käsitlevad juhtumeid,
kui vahendajat ei käsitata teenuse osutamises osalevana artikli 9a tähenduses. Kaks
viimast juhtumit (neljas ja viies) osutavad olukordadele, kui vahendaja osaleb teenuse
osutamises vastavalt artiklis 9a esitatule.
1) Nagu on kirjeldatud stsenaariumis 3, ei käsitata makseteenuste pakkujat (nt
krediitkaardiettevõte) lõppkliendile teenuste osutamises osalevana, kui see teenusepakkuja
üksnes töötleb makseid (vt punkt 3.4.4).
2) Internetiteenuse pakkuja ei osale teenuse osutamises, kui ta teeb üksnes internetivõrgu
kättesaadavaks sisu edastamise ja/või maksete kogumise jaoks (traadita võrgu, kaabli,
satelliidi, millegi muu kaudu). Selles olukorras ei ole tema osalemine piisav, et seda saaks
pidada teenuse osutamises osalemiseks.
3) Juhtudel, kui mobiilsideoperaator täidab üksnes sisu edastamise ja/või maksete
töötlemise funktsioone (samal viisil kui internetiteenuse pakkuja teeb internetivõrgu
kättesaadavaks), nagu ülalpool kirjeldatud, tuleks seda mobiilsideoperaatorit kohelda
samal viisil ja mitte käsitada teda teenuse osutamises osalevana.
Allpool toodud diagrammil kujutatakse olukorda, kui internetiteenuse pakkuja või
mobiilsideoperaator võimaldab rahavoogude ja/või sisu edastamist.
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Stsenaarium 4:

4) Kui mobiilsideoperaator on seotud mis tahes muul kui ülalkirjeldatud viisil (edastades
sisu või töödeldes makseid), ei saa tema osalust eitada. Teisisõnu muutuks tema seotus
teenuse osutamisega sel juhul piisavalt valdavaks ja seega tuleks teda käsitada teenuse
osutamises osalevana artikli 9a tähenduses. Üks test, mis peaks aitama välja selgitada
mobiilsideoperaatori osalemise teenuse osutamises, on kontrollida, kas võrk on teenuse
osutamiseks oluline. Teine võimalus on kontrollida, kas maksete kogumine hõlmab üksnes
pelka arve esitamist.
5) Ei ole kahtlust, et kui rakenduste pood või portaal loob müümiseks elektroonilise
teenuse, tuleb teda käsitada selle teenuse osutamisega valdavalt seotuna ning seega
teenuse osutamises osalevana artikli 9a tähenduses. Asjaolu, et teenuse osutamises osaleb
veel üks vahendaja, kes asub rakenduste poe või portaali ja lõppkliendi vahel (nt
mobiilsideoperaator), ei muuda automaatselt rakenduste poe või portaali olukorda.
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Allpool toodud diagramm illustreerib olukorda, mille puhul mobiilsideoperaator,
rakenduste pood või portaal osaleb teenuse osutamises ning seetõttu kehtib nende kohta
eeldus.
Stsenaarium 5:

* Mobiilsideoperaator tegutseb enama kui makseteenuse pakkuja või internetiteenuse
pakkujana
Osaleb teenuse osutamises või mitte? Lisaillustratsioonid
Kolm järgmist olukorda illustreerivad täiendavalt küsimust, kes osaleb teenuse osutamises
ja kes mitte:
Olukord 1
Kui
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1)

rakenduste poe klient ostab sisuomanikult elektroonilist teenust (e-ajakirja tellimus,
mäng, mängukrediit);

2)

elektroonilise teenuse osutamise leping on tehtud otse sisuomaniku ja kliendi vahel;

3)

tasu võtab otse rakenduste pood, aga elektrooniline teenus tuuakse (st andmete
tehniline edastamine) kliendi telefoni mobiilsideoperaatori võrgu kaudu,

siis ei käsitata mobiilsideoperaatorit teenuse osutamises osalevana.
Olukord 2
Kui olukorraga 1 võrreldes on asjaolud punkti 3 osas erinevad ja ka tasu võtab
mobiilsideoperaator, ei tuleks mobiilsideoperaatorit siiski käsitada teenuse osutamises
osalevana.
Olukord 3
Kui aga mobiilsideoperaatori poolne maksete kogumine seisneb enamas kui lihtsalt arve
esitamises (nagu olukorra 2 puhul) ja see hõlmab ka muid elemente, tuleb
mobiilsideoperaatorit käsitada teenuse osutamises osalevana. Täiendavad elemendid
võivad hõlmata tasulise SMSi kasutamist, kui seda ei kasutata üksnes maksete
töötlemiseks.
Sellegipoolest tuleb meeles pidada, et elektrooniliste ja telekommunikatsiooniteenuste turg
areneb kiiresti ning seetõttu ei ole võimalik ega mõistlik hõlmata käesolevates selgitavates
märkustes kõiki võimalikke praktilisi olukordi. Igal juhul peaks olema selge, et iga
juhtumi hindamisel tuleb kaasata eespool osutatud elemente.
3.4.4.

Millal välistada eelduse kohaldamine – maksete töötlemine

Artikli 9a lõikes 3 välistatakse maksukohustuslased, kes pelgalt töötlevad makseid ja keda
ei käsitata teenuse osutamises (tehingute põhiahelas) osalevana. See hõlmaks näiteks
krediitkaardiettevõtte teostatavaid makseid.
Selleks et hinnata, kas maksukohustuslane üksnes töötleb makseid, on otsustavad
majanduslik tegelikkus ja lepingulised kokkulepped (kuivõrd need ei lähe faktidega
vastuollu).
Lisaks maksemeetodi pakkumisele võib maksukohustuslane teha muid maksete
töötlemisega otseselt seotud tegevusi, mis ei ole aga seotud põhilise teenuse osutamisega.
See võib näiteks tähendada halbade võlgade riski aktsepteerimist või esmase
klienditeeninduse pakkumist, mis sisuliselt tähendab teenuseosutaja juurde
edasisuunamist, välja arvatud maksete töötlemisega seonduvates olukordades. Selline
tegevus ei anna piisavalt alust järeldada, et maksukohustuslane on teenuse osutamises
osalenud.
3.4.5.

Eelduse ümberlükkamise tingimused

Elektroonilise või internetitelefoni teenuse pakkujat käsitatakse juhul, kui see nähtub
selgelt nii lepingulistest kokkulepetest kui ka kõigi teenuse osutamises osalevate
maksukohustuslaste antud teabest (mis lõpuks edastatakse lõppkliendile), sõnaselgelt selle
teenuse osutajaks märgitud isikuna.
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Selleks et teenusepakkuja, nt rakenduse sisuomaniku saaks sõnaselgelt märkida teenuse
osutajaks, peavad korraga olema täidetud mõlemad artikli 9a lõike 1 teises lõigus
nimetatud tingimused. Kogu tarneahelas kohaldatakse esimest tingimust (punkt a –
käibemaksuarve väljastamine) ettevõtjatevahelistele tehingutele, samas kui teine tingimus
(punkt b – saatelehe või kviitungi väljastamine, kuigi kui nõutav on ettevõtjalt tarbijale
esitatav arve, võib see hõlmata ka käibemaksuarvet) kehtib ahela viimase ettevõtja ja
tarbija vahelise tehingu kohta.
(Elektrooniliste teenuste või interneti kaudu osutatavate telefoniteenuste) teenusepakkuja
sõnaselgeks märkimiseks peab ta iga teenuse osutamises osaleva maksukohustuslase
väljastatud või kättesaadavaks tehtud käibemaksuarvel ning lõppkliendile väljastatud või
kättesaadavaks tehtud saatelehel või kviitungil (kui ei ole kohustust väljastada
käibemaksuarvet) olema piisavalt selgel viisil tuvastatav kui teenuse osutaja. Kui kõik
teenuse osutamises osalevad maksukohustuslased ei ole sellist teavet esitanud ega
lõppkliendile teatavaks teinud (väljastades või tehes kättesaadavaks saatelehe või kviitungi
või käibemaksuarve), ei saa teenusepakkujat, nt rakenduse sisu omanikku, käsitada
sõnaselgelt märgitud teenuseosutajana.
Samas – isegi kui maksukohustuslane vastab kõigile artikli 9a eelduse ümberlükkamise
tingimustele, ei tähenda see, et teda ei saa käsitada teenuse osutamises osalevana
(kooskõlas käibemaksudirektiivi artikliga 28).
Teenuse osutaja ning ka teenuse tuvastamisel saab kasutada kas täielikku viidet või
konkreetset ja kordumatut viidet, koodi või samalaadset identifikaatorit, eeldusel et
kasutatud viide on kõigile asjaosalistele piisavalt selge. Teenuseosutaja kirjeldus peaks
olema piisavalt üheselt mõistetav, et see teenuseosutaja oleks tuvastatav mis tahes kliendi
jaoks, kuid ei peaks olema vajalik lisada täielikke üksikasju nagu teenuseosutaja täielik
juriidiline nimi, aadress või käibemaksukohustuslase number. Konkreetset
identifitseerimismeetodit ei tuleks ei ette kirjutada ega soosida, kuna muidu tekitaks see
lisapiiranguid ettevõtjatele, kes kasutavad teistsuguseid kaubandustavasid.
Mis puutub ettevõtjate vahel esitatavasse arvesse, siis see peaks vastama tavapärastele
käibemaksueeskirjadele9.
Kui osutatakse kliendile väljastatud või kättesaadavaks tehtud saatelehele või kviitungile,
puudutab see – nagu ülalpool selgitatud – ettevõtja ja tarbija vahelisi tehinguid. Seda
peaks käsitama miinimumtingimusena, mis on vajalik koos teiste artikli 9a elementidega,
et võimaldada maksukohustuslasel märkida teenusepakkuja sõnaselgelt teenuse osutajaks.
Ühelgi juhul ei muuda see käibemaksudirektiivis ettenähtud arve esitamise eeskirju ja
nende kohaldamist riiklikul tasandil. Eelkõige ei kohustata selle tingimusega väljastama
lõpptarbijatele teenuste eest arveid liikmesriikides, kus see ei ole nõutav, ja samuti ei
tühistata sellega kohustust väljastada arveid lõpptarbijatele liikmesriikides, kus arvete
esitamine on kohustuslik ka ettevõtjalt tarbijale osutatava teenuse puhul. Juhul kui
ettevõtjalt tarbijale osutatava teenuse puhul on nõutav arve, tuleb esitada

9

Vastavalt selgitavatele märkustele arve esitamise kohta, dokumendi viide: A-2, teema: e-arve mõiste,
„Arve tuleb lugeda väljastatuks, kui tarnija või tarnija nimel tegutsev kolmas osapool või endale
koostatud arve puhul klient on teinud arve kättesaadavaks, nii et kliendil on võimalik see kätte saada.
See võib tähendada, et elektrooniline arve on edastatud otse kliendile näiteks e-posti või turvalingi
kaudu või kaudselt näiteks ühe või mitme teenuseosutaja kaudu, või et see on tehtud kliendile
kättesaadavaks ja ligipääsetavaks veebiportaali kaudu või mis tahes muul meetodil”.
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käibemaksudirektiivi artiklis 226 osutatud üksikasjad, mis sisaldavad rohkem teavet, kui
on saatelehel või kviitungil10.
3.4.6.

Millal ei saa eeldust ümber lükata

Maksukohustuslase puhul, kes kas kinnitab käibemaksu sissenõudmise kliendilt, kiidab
heaks teenuse osutamise või kehtestab teenuse osutamise üldtingimused, eeldatakse alati,
et ta tegutseb oma nime all, aga teise maksukohustuslase eest. Piisab, kui neist kolmest
tingimusest on täidetud ainult üks, et see maksukohustuslane ei saaks märkida teist
maksukohustuslast lõppkliendile teenuse osutajana.
Kui ahelas vastab üks maksukohustuslane ühele nendest kolmest tingimusest, on see
piisav, et kogu ülejäänud ahel ei saa märkida algset teenusepakkujat lõppkliendile teenuse
osutajana. Seega kui näiteks telefonivõrk vastab makse-, teenuse osutamise või
lepingutingimuste kehtestamisel ühele nendest kolmest tingimusest, ei saa see olla
rakenduse sisuomanik, kes osutab lõppkliendile teenust.
Seega kui tarneahela mitu osalist kiidavad heaks käibemaksu sissenõudmise ja/või teenuse
osutamise ja/või kehtestavad teenuse osutamise üldtingimused, ei saa keegi neist märkida
sõnaselgelt, et see on algne teenusepakkuja, kes osutab lõppkliendile teenust. Kõigi
teenuse osutamise ahela vahendajate korrektsel tuvastamisel tuleks võtta arvesse osaliste
vahelisi lepingulisi suhteid. Lisaks ei saa jätta arvestamata ka lõpptarbija arusaamist
sellest, kes talle teenust osutab (vt ka punkt 3.4.7, kust leiab lisaselgituse).
Käibemaksu kliendilt sissenõudmise heakskiitmine
Fraas „kiidab heaks käibemaksu sissenõudmise kliendilt” ei ole sama kui maksete
vastuvõtmine või kogumine. See viitab olukorrale, kus maksukohustuslane saab mõjutada,
kas, millal või mis eeltingimustel klient maksab. Maksukohustuslane kiidab makse heaks,
kui ta otsustab, et kliendi kontot, krediit- või pangakaarti või samalaadset saab debiteerida
maksena teenuse eest või sealt makse sisse nõuda. Praktikas on isik, kes kiidab makse
heaks, tõenäoliselt sama isik, kes kontrollib tehnilist platvormi (nt rakenduste pood,
portaal), mille kaudu teenuseid pakutakse või osutatakse.
Teenuste osutamise heakskiitmine
Fraas „kiidab heaks teenuste osutamise” väljendab laiemat mõtet kui tarne teostamine. See
viitab olukorrale, kus maksukohustuslane saab mõjutada, kas, millal või mis
eeltingimustel teenust osutatakse. Maksukohustuslane kiidab heaks teenuste osutamise,
kui ta kas saadab kinnituse teenuse osutamise alustamiseks, osutab teenust ise või annab
kolmandale isikule korralduse teenust osutada. Praktikas on isik, kes kiidab teenuse
osutamise heaks, tõenäoliselt sama isik, kes kontrollib tehnilist platvormi (nt rakenduste
pood, portaal), mille kaudu teenuseid osutatakse.
Teenuse osutamise üldtingimuste kehtestamine
Artikli 9a kohaldamise kontekstis hõlmab fraas „teenuse osutamise üldtingimused” mis
tahes üldisi tingimusi, mille kehtestab teenuse osutamises osalev maksukohustuslane ja
millega lõppklient peab enne teenuse ostmist nõustuma. Näiteks hõlmab see selliste
turusaitide ja samalaadsete platvormide kehtestatud tingimusi, kes nõuavad kasutajatelt
10

Komisjoni veebisaidil tehakse kättesaadavaks ka teave arve esitamise eeskirjade kohta liikmesriikides.
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selle veebisaidi või platvormi kasutamiseks (mis võib tähendada konto omamist) üldiste
tingimustega nõustumist, ning ka üldiseid tingimusi (sealhulgas litsentsileping), millega
lõppklient peab enne rakendusele või sisule mis tahes juurdepääsu saamist nõustuma.
Mis puudutab teenuse osutamise üldiste tingimuste kehtestamise tähendust, siis see
hõlmab olukorda, kus maksukohustuslane teeb otsuse üldiste ja konkreetsete tingimuste
kohta (nt õigused ja kohustused nagu hind, maksetingimused, teenuse osutamise
tingimused, garantiieeskirjad jne) ja saab need kehtestada ka teistele osalejatele (nende
vormilise heakskiitmisega).
3.4.7.

Kuidas toimida edasi, kui vähemalt üks ahela vahendaja lükkab eelduse ümber?

Tavaliselt kohaldatakse teenuse osutamises osaleva vahendaja suhtes artikli 9a eeldust.
Selle saab aga ümber lükata, kui kõik nõutavad tingimused on täidetud.
Ahela mis tahes vahendaja kohta, kes ei vasta artikli 9a eelduse ümberlükkamise
tingimustele, see eeldus kehtib ja teda käsitatakse nii, et talle on osutatud teenust ja ta ise
on ahela järgmisele vahendajale või lõppkliendile teenust osutanud. Seega koheldakse teda
teenusepakkujana.
Selleks et kõigi vahendajate olukorda korrektselt analüüsida, tuleks selle teenuste
osutamise ahela hindamist alustada lõpptarbija tasandilt ja liikuda ahelas ülespoole,
nagu osutatud all oleval diagrammil (stsenaarium 6). See käsitlusviis on tihedalt seotud
artikli 9a eesmärgiga, mis seisneb maksustamises võimalikult lähedal lõpptarbijale, välja
arvatud juhul, kui on piisavalt teavet, et selgitada välja ahelas eespool lõpptarbijale teenust
osutav maksukohustuslane.
Allpool toodud diagramm illustreerib ahela tehingute hindamise korrektset järjekorda
artikli 9a kohaldamisel.
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Stsenaarium 6:

Neli alltoodud stsenaariumi (stsenaariumid 7–10) kujutavad endast mõningaid artikli 9a
kohaldamise üldstsenaariume, kus vähemalt üks ahela vahendaja lükkab eelduse ümber.
Stsenaariumides 7–10 käsitletakse kõige põhilisemaid artikli 9a kohaselt võimalikke
tüüpolukordi. Nende diagrammide mõte on anda juhiseid kõige tavalisemate üldiste
asjaolude kohta. Tegelikus elus on olukordade üksikasjad diagrammidel esitatutest sageli
erinevad. On oluline pidada iga kord meeles, et käesolevate selgitavate märkuste
diagrammidel toodud teavet kohaldatakse konkreetsete tegelike olukordade suhtes.
Kuna tehingute korrektseks hindamiseks tuleks alati alustada lõpptarbija tasandilt ning
liikuda ahelas ülespoole, on allpool toodud lihtsaim olukord, kus eelduse saab ümber
lükata:
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Stsenaarium 7:

Märkused stsenaariumi 7 kohta
Vahendaja B lükkab eelduse ümber.
B saab seda teha, sest ta täitis nõutavad tingimused: arvel, mille B väljastas A-le, on
piisavalt selge viide põhiteenusele ja selle teenuse osutajale (artikli 9a lõike 1 teise lõigu
punkti a nõue on täidetud); saatelehel või kviitungil, mille A on väljastanud tarbijale F, on
kindlaks tehtud teenus ja teenuse osutaja (artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti b nõue on
täidetud); lepingulised kokkulepped kinnitavad, et B osutab üksnes mõningaid
vahendusteenuseid ja põhiteenust osutab A.
Samas ei ole B puhul välistatud võimalus eeldus ümber lükata, sest ta ei kiida heaks
käibemaksu sissenõudmist kliendilt ja ta ei kiida heaks teenuse osutamist ja ta ei kehtesta
üldtingimusi.
A-d (sisuomanik/arendaja/ algne teenusepakkuja) käsitatakse praegusel juhul
teenusepakkujana, kes osutab lõpptarbijale teenust. Tema väljastab lõpptarbijale F
saatelehe või kviitungi. Tavaliselt on A käibemaksukohustuslane seoses teenuse
osutamisega lõpptarbijale.
Allpool toodud stsenaariumides 8 ja 9 esitatakse keerulisemaid olukordi.
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Stsenaarium 8

Märkused stsenaariumi 8 kohta
Vahendaja C lükkab eelduse ümber.
C saab seda teha, sest ta täitis nõutavad tingimused: arvel, mille C väljastas B-le, on
piisavalt selge viide põhiteenusele ja selle teenuse osutajale (artikli 9a lõike 1 teise lõigu
punkti a nõue on täidetud); saatelehel või kviitungil, mille B on väljastanud tarbijale F, on
kindlaks tehtud teenus ja teenuse osutaja (artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti b nõue on
täidetud); lepingulised kokkulepped kinnitavad, et C osutab üksnes mõningaid
vahendusteenuseid ja põhiteenust osutab B.
Samas ei ole C puhul välistatud võimalus eeldus ümber lükata, sest ta ei kiida heaks
käibemaksu sissenõudmist kliendilt ja ta ei kiida heaks teenuse osutamist ja ta ei kehtesta
üldtingimusi.
Vahendaja B ei saa (ei täida tingimusi) või ei taha lükata eeldust ümber, st tema puhul
käsitatakse olukorda nii, et temale osutab teenust A ja tema osutab seda edasi lõpptarbijale
F (mille alusel teda käsitletakse teenusepakkujana). Tavaliselt on B
käibemaksukohustuslane seoses teenuse osutamisega lõpptarbijale.
A (sisuomanik/arendaja/ algne teenusepakkuja) osutab teenust B-le ja väljastab tavapärase
ettevõtjate vahel esitatava arve. Temal ei ole otsest kokkupuudet lõpptarbijaga.
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Stsenaarium 9

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

content

invoice for the
intermediation

B
(intermediary)

content

invoice for the
intermediation

C
(intermediary)
bill or receipt for the
Service supplied
content

F
(consumer)

Märkused stsenaariumi 9 kohta
Vahendaja C lükkab eelduse ümber.
C saab seda teha, sest ta täitis nõutavad tingimused: arvel, mille C väljastas B-le, on
piisavalt selge viide põhiteenusele ja selle teenuse osutajale (artikli 9a lõike 1 teise lõigu
punkti a nõue on täidetud); saatelehel või kviitungil, mille A on väljastanud tarbijale F, on
kindlaks tehtud teenus ja teenuse osutaja (artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti b nõue on
täidetud); lepingulised kokkulepped kinnitavad, et C osutab üksnes mõningaid
vahendusteenuseid ja et vastutus põhiteenuse osutamise eest läheb üle B-le.
Samas ei ole C puhul välistatud võimalus eeldus ümber lükata, sest ta ei kiida heaks
käibemaksu sissenõudmist kliendilt ja ta ei kiida heaks teenuse osutamist ja ta ei kehtesta
üldtingimusi.
Vahendaja B lükkab samuti eelduse ümber. B saab seda teha, sest ta täitis nõutavad
tingimused: arvel, mille B väljastas A-le, on piisavalt selge viide põhiteenusele ja selle
teenuse osutajale (artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti a nõue on täidetud); saatelehel või
kviitungil, mille A on väljastanud tarbijale F, on kindlaks tehtud teenus ja teenuse osutaja
(artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti b nõue on täidetud); lepingulised kokkulepped
kinnitavad, et B osutab üksnes mõningaid vahendusteenuseid ja et vastutus põhiteenuse
osutamise eest läheb üle A-le.
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Samas ei ole B puhul välistatud võimalus eeldus ümber lükata, sest ta ei kiida heaks
käibemaksu sissenõudmist kliendilt ja ta ei kiida heaks teenuse osutamist ja ta ei kehtesta
üldtingimusi.
A-d (sisuomanik/arendaja/ algne teenusepakkuja) käsitatakse praegusel juhul
teenusepakkujana, kes osutab teenust lõpptarbijale. Tema väljastab lõpptarbijale F
saatelehe või kviitungi. Tavaliselt on A käibemaksukohustuslane seoses teenuse
osutamisega lõpptarbijale.
Viimases stsenaariumis 10 esitatakse veel keerulisem olukord – võrreldes stsenaariumiga
8 –, kus mitte kõik vahendajad ei ole artikli 9a eeldust ümber lükanud.
Stsenaarium 10

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

content

invoice for the
intermediation

B
(intermediary)

content

invoice for the
intermediation

C
(intermediary)
invoice
content

D
(intermediary)

content

E
(intermediary)

bill or receipt for the
service supplied

content

F
(consumer)
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Märkused stsenaariumi 10 kohta
Vahendaja E lükkab eelduse ümber.
E saab seda teha, sest ta täitis nõutavad tingimused: arvel, mille E väljastas D-le, on
piisavalt selge viide põhiteenusele ja selle teenuse osutajale (artikli 9a lõike 1 teise lõigu
punkti a nõue on täidetud); saatelehel või kviitungil, mille D on väljastanud tarbijale F, on
kindlaks tehtud teenus ja teenuse osutaja (artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti b nõue on
täidetud); lepingulised kokkulepped kinnitavad, et E osutab üksnes mõningaid
vahendusteenuseid ja põhiteenust osutab D.
Samas ei ole E puhul välistatud võimalus eeldus ümber lükata, sest ta ei kiida heaks
käibemaksu sissenõudmist kliendilt ja ta ei kiida heaks teenuse osutamist ja ta ei kehtesta
üldtingimusi.
Vahendaja D ei saa (ei täida tingimusi) või ei taha lükata eeldust ümber, st tema puhul
käsitatakse olukorda nii, et temale osutab teenust A (meie stsenaariumis) ja tema osutab
seda edasi lõpptarbijale F (mille alusel teda käsitletakse teenusepakkujana). Tavaliselt on
D käibemaksukohustuslane seoses teenuse osutamisega lõpptarbijale.
Vahendaja C lükkab eelduse ümber.
C saab seda teha, sest nõutavad tingimused on täidetud: arvel, mille C väljastas B-le (oma
vahendusteenuse eest), on piisavalt selge viide põhiteenusele ja selle teenuse osutajale
(selles teenuse osutamise ahela ülemises pooles on teenusepakkujana kindlaks tehtud A)
(artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti a nõue on täidetud); lepingulised kokkulepped
kinnitavad, et C osutab üksnes mõningaid vahendusteenuseid B-le ja et vastutus
põhiteenuse osutamise eest läheb üle B-le. Artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti b nõude on
täitnud D, kes väljastas tarbijale F saatelehe või kviitungi, kus on kindlaks tehtud teenus ja
teenuse osutaja (selles teenuse osutamise ahela alumises pooles on teenusepakkujaks D).
Samas ei ole C puhul välistatud võimalus eeldus ümber lükata, sest ta ei kiida heaks
käibemaksu sissenõudmist kliendilt ja ta ei kiida heaks teenuse osutamist ja ta ei kehtesta
üldtingimusi.
On oluline märkida, et artikli 9a nõuete täitmiseks peab C-l olema piisavalt teavet
põhiteenuse ja selle teenuse pakkuja kohta. Tavaliselt peaks C tuginema B-lt saadud
teabele, kes omakorda peaks seda saama A-lt (sisuomanik/arendaja/ algne
teenusepakkuja).
Kui C-l ei ole piisavalt teavet, kohaldatakse tema suhtes eeldust.
Vahendaja B lükkab eelduse ümber.
B saab seda teha, sest nõutavad tingimused on täidetud: arvel, mille B väljastas A-le (oma
vahendusteenuse eest), on piisavalt selge viide põhiteenusele ja selle teenuse osutajale,
ning arvel, mille A väljastas D-le, on kindlaks tehtud põhiteenus ja selle teenuse pakkuja
(selles teenuse osutamise ahela ülemises pooles on teenusepakkujana kindlaks tehtud A)
(artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti a nõue on täidetud); lepingulised kokkulepped
kinnitavad, et B osutab üksnes mõningaid vahendusteenuseid ja et põhiteenust osutab A.
Artikli 9a lõike 1 teise lõigu punkti b nõude on täitnud D, kelle tarbijale F väljastatud
saatelehel või kviitungil on kindlaks tehtud teenus ja teenuse osutaja (selles teenuse
osutamise ahela alumises pooles on teenusepakkujaks D).
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Samas ei ole B puhul välistatud võimalus eeldus ümber lükata, sest ta ei kiida heaks
käibemaksu sissenõudmist kliendilt ja ta ei kiida heaks teenuse osutamist ja ta ei kehtesta
üldtingimusi.
On oluline märkida, et artikli 9a nõuete täitmiseks peab B-l olema piisavalt teavet
põhiteenuse ja selle teenuse pakkuja kohta. Tavaliselt peaks B tuginema A-lt saadud
teabele.
Kui B-l ei ole piisavalt teavet, kohaldatakse tema suhtes eeldust.
A (sisuomanik/arendaja/ algne teenusepakkuja) osutab teenust D-le ja väljastab tavapärase
ettevõtjalt ettevõtjale esitatava arve. Temal ei ole otsest kokkupuudet lõpptarbijaga.
3.4.8.

Kuidas kohaldatakse eeldust interneti kaudu osutatavate telefoniteenuste suhtes?

Artikli 9a lõikes 2 on sätestatud, et kui internetitelefoni teenuseid osutatakse
telekommunikatsioonivõrgu, liidese või portaali kaudu samadel tingimustel, mis on
sätestatud lõikes 1, siis kohaldatakse seda lõiget.
Kuna telefoniteenuseid saab osutada vahendajate kaudu, on ka siin vajalik eeldus seoses
sellega, kes tegelikult lõpptarbijale teenust osutab. Interneti kaudu osutatavaid
telefoniteenuseid, sealhulgas IP-kõnesid (voice over Internet Protocol, VoIP) tuleb artikli
9a kontekstis käsitleda samal viisil kui elektroonilisi teenuseid.
3.5.

Sellest sättest tulenevad üksikasjalikud küsimused

3.5.1.

Millal kohaldatakse artiklit 9a? Diagramm

All olev diagramm on täpne illustratsioon, kuidas artiklit 9a tuleks kohaldada.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks palume lugeda läbi kogu 3. peatükk. Elektrooniliste ja
telekommunikatsiooniteenuste mõisteid käsitletakse 2. peatükis.
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3.5.2.

Miks ei ole see eeldus koos muude eeldustega?

Selle sättega nähakse ette eeldus, nagu nähakse ette ka 3.a alajao sätetega. Tuleb aga
märkida, et 3.a alajaos keskendutakse kliendi asukohale, artiklis 9a nähakse aga ette
eeldus selle kohta, kes on teenuse osutaja. Vastavalt käibemaksudirektiivi loogikale on
õige lähenemisviis selgitada kõigepealt korrektselt välja teenuse osutaja. Seejärel on
järgmine samm hinnata korrektselt teenuse laadi ja alles pärast seda määratleda, kuhu
kuulub klient. Sel põhjusel ei saa artiklit 9a panna ülejäänud eeldustega kokku.
3.5.3.

Miks ei hõlma see eeldus ringhäälinguteenuseid?

Nagu punktis 2.4.2 selgitatud, on ringhäälinguteenuste mõiste artiklis 6b suhteliselt kitsas
ja on nõutav, et teenuse hõlmamiseks selle mõistega oleks teenuseosutajal sisu üle
toimetusvastutus.
Vastavalt artiklile 9a – kooskõlas eeldusega, kui seda kohaldatakse – muutuks
ringhäälinguteenuse
osutamises
osalev
vahendaja
teenusepakkujaks
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(ringhäälinguorganisatsiooniks), kuna ta ei saaks sellelt positsioonilt kõrvale jääda selles
sättes sisalduvate lisatingimuste tõttu (lõike 1 kolmanda lõigu tõttu).
Sel põhjusel (kuna ei oleks võimalik välistada lõike 1 esimese lõigu eelduse kohaldamist)
leiti, et ringhäälinguteenuste lisamine artiklisse 9a ei ole asjakohane.
3.5.4.

Mis on telekommunikatsioonivõrgud?

Vt sõnastiku punkt 1.6.
3.5.5.

Mis on liides või portaal?

Vt sõnastiku punkt 1.6.
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4.

MITTEMAKSUKOHUSTUSLASEST JURIIDILISE ISIKU ASUKOHT (ARTIKKEL 13A)

4.1.

Asjakohane säte

Asjakohase sätte leiate käibemaksu rakendusmäärusest:
• artikkel 13a
Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
4.2.

Taustteave

Käibemaksusüsteemis võib lõpptarbija (kellele viidatakse kui mittemaksukohustuslasest
isikule) olla füüsiline isik (ehk eraisik) või juriidiline isik (näiteks riigiasutus).
Kui telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid osutatakse
eraisikule, tuleb käibemaks reeglina tasuda kohas, kus on eraisiku alaline elu- või asukoht
või peamine elukoht (alates 2015. aastast).
Kui selliste teenuste osutamise puhul on kliendiks (mittemaksukohustuslasest) juriidiline
isik, saab määravaks selle isiku asukoht.
Sellega seoses on teenuse osutamise koha eeskirjade kohaldamise puhul oluline meeles
pidada, et kooskõlas käibemaksudirektiivi artikli 43 lõikega 2 tuleb käibemaksuga
maksustamise eesmärgil tuvastatud mittemaksukohustuslasest isikut käsitada
maksukohustuslasena.
Kui käibemaks on vaja sisse nõuda kohas, kus lõpptarbija „asub” (kui ta on juriidiline
isik), või kohas, kus on tema „alaline elu- või asukoht” või „peamine elukoht” (kui
klient on eraisik), on vajalik, et nende kolme mõiste tähendus oleks selge.
Artiklites 12 ja 13 juba nähakse ette juhised alalise elu- või asukoha ning peamise elukoha
mõiste kohta. Alaline elu- või asukoht on aadress, millega füüsiline isik on kantud
rahvastiku- või mõnda samalaadsesse registrisse, või aadress, mille see isik on esitanud
asjaomasele maksuhaldurile. Samuti on tehtud selgeks, et füüsilise isiku peamine elukoht
on koht, kus see isik isiklike ja tööalaste sidemete tõttu tavaliselt elab. Kui need sidemed
on eri riikides, määravad peamise elukoha isiklikud sidemed, millest ilmnevad tihedad
seosed selle isiku ja tema elukoha vahel.
4.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Juriidiline isik kuulub kohta, kus ta on asutatud. Juriidiliste isikute puhul, kes teostavad
majandustegevust (maksukohustuslased), leiab juhiseid asukoha kohta artiklitest 10 ja 11,
aga juhiseid ei ole selliste juriidiliste isikute kohta, kellel puudub majandustegevus
(mittemaksukohustuslased).
Sellega seoses oli vaja selgitada asukoha mõistet, mis nüüd on lisatud artiklisse 13a.
4.4.

Milleks on see säte vajalik?

Artiklis 13a on määratletud koht, kus on mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku
asukoht või kus ta on asutatud.
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See on koht, kus asub juhatus (kus juhtimist teostatakse / viiakse täide), või mis tahes muu
koht, mida iseloomustab inim- ja muude ressursside poolest piisavalt püsiv ja sobiv
struktuur, mis võimaldab juriidilisel isikul saada ja kasutada talle vajalikke teenuseid (ehk
siis koht, kus juriidiline isik teostab oma tegevust).
Erinevalt maksukohustuslasest ei ole mittemaksukohustuslasest juriidilisel isikul tavaliselt
majandustegevust. Seetõttu oli vaja anda eraldi juhiseid mittemaksukohustuslasest
juriidilise isiku asukoha kohta.
Määratlus ja kohaldatavad testid peegeldavad siiski kehtivaid maksukohustuslase ettevõtte
asukoha (artikkel 10) ja tema mis tahes võimaliku püsiva tegevuskoha (artikli 11 lõige 1)
kindlaksmääramise põhimõtteid.
Kasutatud elemendid on sarnased maksukohustuslase suhtes kohaldatavatele, kuid neid on
kohandatud mittemaksukohustuslase olukorrale, mida iseloomustab majandustegevuse
puudumine.
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5.

KLIENDI

STAATUS, KES EI ESITA OMA
REGISTREERIMISE NUMBRIT (ARTIKKEL 18)

5.1.

Asjakohane säte

KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASENA

Asjakohase sätte leiate käibemaksu rakendusmäärusest:
• artikli 18 lõike 2 teine lõik
Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
5.2.

Taustteave

Alates 1. jaanuarist 2015 on telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste
teenuste maksustamise koht ettevõtjalt ettevõtjale ja ettevõtjalt lõpptarbijale osutatava
teenuse puhul üks ja sama.
Olenemata sellest muudatusest on siiski vajalik, et teenuseosutaja määraks kindlaks
kliendi staatuse (kas ta on ettevõtja või lõpptarbija), kuna see mõjutab teenuseosutaja
käibemaksukohustust. Kui teenust osutatakse lõpptarbijale või kui klient asub
teenuseosutajaga samas liikmesriigis, on maksu kohustatud tasuma teenuseosutaja.
Juhtudel kui teenust osutatakse maksukohustuslasest kliendile, kes asub teises
liikmesriigis kui teenuseosutaja, ei peaks teenuseosutaja käibemaksu sisse nõudma, kuna
sel juhul on klient see, kes tasub maksu vastavalt pöördmaksustamise mehhanismile.
5.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Artikkel 1811 on asjakohane juhul, kui teenuste osutamise koha eeskirjade korrektseks
kohaldamiseks on vaja välja selgitada kliendi staatus. Et teha kindlaks kliendi staatus ja
koht, kuhu ta kuulub, tugineb teenuseosutaja sageli peamiselt käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbrile, mille tema klient on talle esitanud.
Lõikes 1 öeldakse teenuseosutajale, millal ta saab ELi klienti käsitada
maksukohustuslasena. See on nii juhul, kui klient esitab oma käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbri või tõendab, et tema käibemaksukohustuslasena registreerimise
protsess on käsil.
Kui käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit ei ole esitatud, öeldakse lõike 2
esimeses lõigus teenuseosutajale, et klienti võib käsitada mittemaksukohustuslasena, kuid
üksnes juhul, kui ei ole vastupidiseid andmeid.
Seoses telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenustega ei mõjuta
kliendi staatus 2015. aastast teenuse osutamise asukoha kindlaksmääramist. Seega
laekuvad tulud olenemata sellest, kas klient on maksukohustuslane või lõpptarbija,
samasse liikmesriiki.

11

Artikkel 18 aitab teenuseosutajal selgitada välja kliendi staatuse, aga see säte ei muuda seda. On oluline
pidada meeles, et mis tahes isikut, kes mis tahes kohas teostab iseseisvalt majandustegevust, olenemata
sellest, mis on selle tegevuse eesmärk, tuleb käsitada maksukohustuslasena. Selleks et olla
maksukohustuslane, ei ole nõutav registreerimine. Teisisõnu – maksukohustuslase staatust ei muuda
asjaolu, et tal puudub käibemaksukohustuslasena registreerimise number.
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Nende teenuste puhul toimub sageli suures mahus väheväärtusliku teenuse osutamist ning
seetõttu on eriti oluline, et ettevõtja saab oma klientide staatuse kiiresti ja kindlalt välja
selgitada. Teisisõnu on ettevõtjal vaja rohkem kindlust, kas nõuda käibemaks sisse või
mitte. Neil põhjustel lisati artikli 18 lõikele 2 teine lõik. Selle eesmärk on lihtsustada
eeskirjade kohaldamist seoses telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste
teenustega.
5.4.

Milleks on see säte vajalik?

Artikli 18 lõike 2 teine lõik aitab ettevõtjatel eristada ärikliente nendest klientidest, kes on
lõpptarbijad. Selle peamine eesmärk on pakkuda teenuseosutajale suuremat õiguskindlust
tema kliendi staatuse osas, jättes kõrvale muu teabe kui käibemaksukohustuslasena
registreerimise number.
Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutaja võib
mittemaksukohustuslasena käsitada mis tahes klienti, kes ei ole talle esitanud oma
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit. See võimaldab teenuseosutajal
määratleda viivitamata ja kindlalt, kas käibemaksu peab tasuma tema (nagu see on kõigi
mittemaksukohustuslasele või samas liikmesriigis asuvale maksukohustuslasele
osutatavate teenuste puhul) või peab maksu tasuma klient (sest teenust osutatakse teises
liikmesriigis asuvale maksukohustuslasele).
Teenuseosutaja saab valida, kas ta kasutab seda sätet.
Teenuseosutaja saab käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrita kliente käsitleda
lõpptarbijatena. Seda tehes kaitseb ta end mis tahes hilisema kohustuse eest, kui klient ei
teatagi talle oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, mida võidakse
käsitada tõendina, et klient tegelikult ei tegutsenud maksukohustuslasena.
Teenuseosutaja aga ei ole kohustatud käsitama lõpptarbijana maksukohustuslasest klienti,
kes ka sellena tegutseb. Kui ta soovib kohelda oma klienti maksukohustuslasena, kuigi
klient ei ole talle veel teatanud oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit,
saab ta seda teha. Tõendamiskohustus on aga sel juhul tema õlgadel ning kohustuse
vältimiseks peab tal olema piisavalt teavet, et oma kliendi staatust põhjendada.
Mis puudutab klienti, siis juhul, kui talle on antud käibemaksukohustuslasena
registreerimise number, on ta artikli 55 kohaselt loomulikult kohustatud teatama selle
teenuseosutajale, et võimaldada viimasel esitada nõuetekohane kokkuvõtlik deklaratsioon.
Seda võimalust saab teenuseosutaja kasutada seni, kuni klient ei ole talle teatanud oma
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri. Kui klienti käsitletakse lõpptarbijana,
hoolimata sellest, et ta on maksukohustuslane, ei saa klient tagasi käibemaksu, mis osutub
selle asemel tema lõppkuluks. Selleks et vältida kliendi ilmajätmist tema õigustest, tuleks
talle anda võimalus seda olukorda oma teenuseosutajaga korrigeerida. Teenuseosutajal on
see võimalus seega ainult hetkeni, millal klient teatab talle oma
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri. Sel juhul peab teenuseosutaja tegema
vajalikud kohandused vastavalt tavalistele eeskirjadele. See võib hõlmata kogu varasema
kliendilt sissenõutud käibemaksu tagastamist ning tema käibedeklaratsioonis (väikeses
ühe akna süsteemis) vajalike kohanduste tegemist.
Klient peaks oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri teatama mõistliku aja
jooksul teenuse osutamise käigus. Kui klient teatab selle väga hilja, võib tavaliselt arvata,
et ta ei tegutsenud teenust ostes maksukohustuslasena.
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Konkreetsete juhtumitega tegeledes tuleb pidada meeles, et selline hõlbustamine ei avalda
mingit mõju kliendi liikmesriigi tuludele.
5.5.

Sellest sättest tulenevad üksikasjalikud küsimused

5.5.1.

Kas teenuseosutaja on kohustatud käsitama lõpptarbijana klienti, kes ei ole
teatanud oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit?

Olenemata
vastupidisest
teabest
„võib”
teenuseosutaja
käsitada
klienti
mittemaksukohustuslasena seni, kuni klient ei ole talle teatanud oma
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit. Artikli 18 lõike 2 teine lõik aga ei
kohusta teda seda tegema. Kui tal on muud teavet, millega põhjendada kliendi kui
maksukohustuslase staatust, saab teenuseosutaja teda sellena kohelda, aga sellisel juhul
võtab ta riski, juhul kui midagi läheb tema kliendiga valesti.
5.5.2.

Kuidas peaks teenuseosutaja käsitama väljaspool ELi asuvat klienti?

Kui telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilisi teenuseid osutatakse väljaspool
ELi asuvatele või elavatele klientidele, ei kuulu teenuse osutamine ELi käibemaksu
kohaldamisalasse. See on nii kliendi staatusest olenemata.
Kui ei kohaldata käibemaksudirektiivi artikli 59a teenuste tegeliku kasutamise ja nendest
kasusaamise eeskirja, ei pea teenuseosutaja teadma kliendi staatust, vaid peab üksnes välja
selgitama koha, kuhu klient kuulub. Seda kinnitatakse ka artikliga 3.
5.5.3.

Mis põhjusel kasutatakse artikli 18 lõikes 2 sõna „käsitatakse” asemel
sõnaühendit „võib ... käsitada”?

Sõna „võib” kasutamine artikli 18 lõike 2 teises lõigus annab teenuseosutajale võimaluse
valida, kas ta kasutab seda sätet.
Viide „käsitatakse” oleks sundinud teenuseosutajat, kellele tema klient ei ole esitanud
käibemaksukohustuslasena
registreerimise
numbrit,
käsitama
seda
klienti
mittemaksukohustuslasena. Ei ole aga välistatud, et teenuseosutaja teab isegi
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri puudumisel, et tema klient on tegelikult
maksukohustuslane, ja seega lubab viide „võib käsitada” tal klienti mitte kohelda
mittemaksukohustuslasena.
Kui teenuseosutajal on piisavalt teavet, põhjendamaks, et klient on tegelikult
maksukohustuslane, ei ole ta seega kohustatud käsitama seda klienti
mittemaksukohustuslasena ja ta saab väljastada käibemaksuta arve, kui vastavalt
käibemaksudirektiivi artiklile 196 peab käibemaksu tasuma klient.
5.5.4.

Millised on tagajärjed, kui teenuseosutaja otsustab mitte kasutada artikli 18 lõike
2 teises lõigus sisalduvat võimalust?

Kui teenuseosutaja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri puudumise korral ei
kasuta artikli 18 lõike 2 teises lõigus sisalduvat võimalust, peab ta suutma tõendada, et
klient on tegelikult maksukohustuslane. Kui see ei ole võimalik, võidakse kohustada
teenuseosutajat maksma käibemaksu kliendi eest, kes ei ole maksukohustuslane.
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5.5.5.

Mida peaks teenuseosutaja tegema, kui klient teatab talle hiljem oma
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri?

Kui klient ei ole esitanud oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit ja
teenuseosutajal on kliendi staatuse asjus kahtlusi, saab teenuseosutaja end kaitsta,
käsitledes klienti mittemaksukohustuslasena, kuni too esitab käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbri (kui ta seda üldse teeb).
Kui aga klient teatab edaspidi teenuseosutajale oma käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbri, tuleb see algne hinnang läbi vaadata ja seda korrigeerida.
Siinkohal on oluline meenutada artiklit 25, milles on sätestatud, et teenuse osutamise
koha kindlaksmääramise eeskirjade kohaldamisel võetakse arvesse üksnes neid
tingimusi, mis eksisteerivad maksustatava teokoosseisu ajal.
Kui klient teatab oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri, peab
teenuseosutaja tegema vajalikud kohandused (väljastama parandatud arve, tagastama
kliendilt sissenõutud käibemaksu, korrigeerima käibedeklaratsiooni (väikeses ühe akna
süsteemis) ...).
5.5.6.

Millal peaks klient teatama oma käibemaksukohustuslasena registreerimise
numbri?

Klient, kes ostu sooritamise ajal läbib registreerimisprotsessi, ei saa oma
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit teatada ning võib sattuda olukorda, kus
teenuseosutaja käsitleb teda mittemaksukohustuslasena. Pärast registreerimist saab klient
aga esitada oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri. Kui ta seda teeb, ei
saa teenuseosutaja enam tugineda artikli 18 lõike 2 teises lõigus sätestatud võimalusele.
Teatada tuleks aegsasti ja seega peaks seda tegema mõistliku aja jooksul. Teenuseosutajad
saavad oma lepingulistes kokkulepetes näha ette, mida nad peavad „mõistlikuks
ajavahemikuks”. Samuti võib olla sätestatud ka riiklikes õigusaktides, et teatada tuleb
teatud aja jooksul.
5.5.7.

Kas maksukohustuslasest klient, keda teenuseosutaja on kohelnud
mittemaksukohustuslasena, saab tagasi käibemaksu, mille teenuseosutaja on
temalt sisse nõudnud?

Kui klient ei teata oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, võib
teenuseosutaja käsitada teda lõpptarbijana ja nõuda sisse käibemaksu. Tavalistel
asjaoludel ei peaks teenuseosutaja seda käibemaksu sisse nõudma. Kui see on nii, saab
sissenõutud käibemaksu tagasi küsida, aga mitte maksuhaldurilt mis tahes tavapärase
mahaarvestus-/tagastusmenetluse kaudu. Selle asemel peab klient pöörduma olukorra
parandamiseks teenuseosutaja poole.
5.5.8.

Mida tuleks teha, kui klient teatab oma käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbri, aga teenuseosutajal on kahtlusi kliendi staatuse ja selle
kohta, milline on kliendi seisund tehingus?

Kooskõlas artikli 18 lõike 1 punktiga a võib teenuseosutaja käsitada klienti
maksukohustuslasena, kui too on teatanud oma käibemaksukohustuslasena registreerimise
numbri, see on süsteemis VIES edukalt kontrollitud ja ei ole teavet, mille põhjal pidada
klienti mittemaksukohustuslaseks. Seega kui teenuseosutajal on muu saadaoleva teabe
põhjal kahtlusi kliendi staatuse või tema seisundi kohta tehingus, võib ta otsustada, et
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käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri esitamine iseenesest ei ole piisav, et
käsitada klienti maksukohustuslasena. Oma otsuses peaks teenuseosutaja võtma arvesse
artikli 19 sõnastust.
5.5.9.

Kas on vastuolu artikli 18 lõike 2 teises lõigus sätestatud võimaluse ja mõnedes
liikmesriikides kehtiva nõude vahel lisada arvele käibemaksukohustuslasena
registreerimise number, selleks et teenuseosutaja ei peaks teenuste piiriülese
osutamise korral käibemaksu sisse nõudma?

Ei, need kaks elementi ei ole vastuolus. Artikli 18 lõike 2 teine lõik annab
teenuseosutajale
võimaluse
juhuks,
kui
klient
ei
ole
teatanud
oma
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit. Kui aga liikmesriigid on rangemad
oma nõuetes, mis puudutab aktsepteerimist, et kliendi käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbri puudumisel on teenuste piiriülesel osutamisel teenuseosutaja
poolne käibemaksu sisse nõudmata jätmine õigustatud, on teenuseosutaja valik seda
võimalust (käsitada klienti lõpptarbijana) mitte kasutada praktikas piiratud.

49/90

Selgitavad märkused – avaldatud 3. aprillil 2014
6.

ROHKEM KUI ÜHES RIIGIS ASUV KLIENT (ARTIKKEL 24)

6.1.

Asjakohane säte

Asjakohase sätte leiate käibemaksu rakendusmäärusest:
• artikkel 24
Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
6.2.

Taustteave

Ettevõtjalt tarbijale teenuse osutamise puhul oleneb maksustamise koht sellest, kus on
lõpptarbija asukoht või tegevuskoht (kui ta on mittemaksukohustuslasest juriidiline isik)
või kus on tema alaline asu- või elukoht või peamine elukoht (füüsilise isiku puhul).
6.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Kui klient asub või elab rohkem kui ühes riigis, võib see põhjustada jurisdiktsiooni
puudutavaid vastuolusid liikmesriikide vahel seoses sellega, kellel (kui üldse) oleks õigus
maks sisse nõuda. See võib tuua kaasa topeltmaksustamise.
Eelistada tuleks kohta, kus on kõige paremini tagatud maksustamine nende teenuste
tegeliku tarbimise kohas. Selle mõiste selgitamiseks oli aga vaja lisajuhiseid.
6.4.

Milleks on see säte vajalik?

Artiklis 24 antakse vajalikke juhiseid konfliktide vältimiseks liikmesriikide vahel, kui
rohkem kui ühes riigis asuva või elava lõpptarbija tõttu võib teenuseosutaja seista silmitsi
topeltmaksustamisega.
See on asjakohane olukordades, kus lõpptarbijatele osutatavaid teenuseid maksustatakse
kohas, kuhu lõpptarbija kuulub, nagu näiteks telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektrooniliste teenuste puhul (käibemaksudirektiivi artikkel 58).
Kui neid teenuseid osutatakse mittemaksukohustuslasest juriidilisele isikule, tuleb
eelistada kohta, kus on juhatuse asukoht (punkt a). See kehtib juhul, kui ei ole tõendeid, et
neid teenuseid kasutatakse selle mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku teises asukohas.
Kui teenuseid osutatakse füüsilisele isikule, tuleks eelistada selle isiku peamist elukohta
(punkt b). Alalist elu- või asukohta tuleks kasutada üksnes juhul, kui on tõendeid, et
teenuseid kasutatakse seal.
Nagu määruse nr 1042/2013 põhjenduses 7 osutatud, on eesmärgiks eelistada kohta, kus
oleks kõige paremini tagatud, et maksustamine toimub teenuste tegeliku kasutamise
kohas.
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6.5.

Sellest sättest tulenevad üksikasjalikud küsimused

6.5.1.

Kuidas tuleks kohaldada artiklite 24a ja 24b eeldusi, kui klient asub või elab
rohkem kui ühes riigis?

Selle sättega soovitakse vältida jurisdiktsiooni puudutavaid vastuolusid liikmesriikide
vahel seoses sellega, kellel (kui üldse) on õigus maks sisse nõuda.
Kui kohaldatakse ühte artiklis 24a või artikli 24b punktis a, b või c sätestatud eeldust,
selgitatakse teenuse osutamise koht välja konkreetsete näitajate põhjal, mis osutavad
kliendi asu- või elukohale12. Seega saab kahe asu- või elukoha vahel tekkida vastuolu
üksnes juhul, kui maksuhaldur lükkaks ühe konkreetse eelduse ümber, kuna on ilmnenud
teenuseosutaja poolne väär- või kuritarvitus. Artikkel 24 on asjakohane, kui pärast ühe
sellise eelduse ümberlükkamist – saadaoleva teabe põhjal – selgitatakse välja, et klient
asub või elab rohkem kui ühes liikmesriigis.
Kui ei kohaldata ühtegi konkreetset eeldust, on koht, kuhu klient kuulub, eeldatavalt koht,
mille teenuseosutaja on sellena kindlaks teinud artikli 24b punkti d kohaselt kahe eraldi
tõendi alusel, mis ei ole vasturääkivad. Kui kättesaadava teabe põhjal on selgitatud välja,
et klient asub või elab rohkem kui ühes liikmesriigis, on eriti asjakohane vaadata juhiseid
artiklist 24.
6.5.2.

Kuidas tuleks kohaldada tõendeid käsitlevat artiklit 24f, kui klient asub või elab
rohkem kui ühes riigis?

Artiklis 24f esitatakse mitteammendav loetelu tõenditest, mida teenuseosutaja saaks
kasutada lõppkliendi asukoha või alalise asu- või elukoha kindlakstegemiseks. Juhul kui
teenuseosutaja selgitab saadaolevate tõendite põhjal välja kaks riiki, kus klient asub või
elab, peab ta maksustamisriigi valima vastavalt artiklile 24 (vt ka punkt 6.4).

12

Artikli 24a ja artikli 24b punktide a–c konkreetsete eelduste ulatust kirjeldatakse üksikasjalikumalt
7. peatükis.
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7.

EELDUSED KLIENDI ASUKOHA SUHTES (ARTIKLID 24A JA 24B)

7.1.

Asjakohased sätted

Asjakohased sätted leiate käibemaksu rakendusmäärusest.
Teenuseosutaja füüsilises asukohas osutatavad digiteenused:
• artikkel 24a
Tavatelefoniühenduse kaudu osutatavad digiteenused:
• artikli 24b punkt a
Mobiilsidevõrgu kaudu osutatavad digiteenused:
• artikli 24b punkt b
Dekoodri abil osutatavad digiteenused:
• artikli 24b punkt c
Muud digiteenused:
• artikli 24b punkt d
Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
7.2.

Taustteave

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektroonilisi teenuseid kooskõlas käibemaksudirektiivi artiklitega 44 ja 58 kõigil juhtudel
kliendi asukohas. See kehtib olenemata sellest, kas neid teenuseid osutavad ELi või ELivälised ettevõtjad, ja sõltumata nende kliendi staatusest (kas maksukohustuslane või
mittemaksukohustuslane).
7.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilisi teenuseid (digiteenuseid)
osutatakse tavaliselt vahemaa tagant ning teenuseosutajal peab olema võimalik oma
kliendi asukoht kergesti kindlaks määrata, et käibemaksustamist saaks halduskoormuse
võimalikult väikesena hoidmiseks automatiseerida.
Kui iga üksik teenuse osutamine võib olla väikese väärtusega, aga tehingute arv on samas
väga suur, on vaja eeldusi, et hõlbustada 2015. aastast jõustuvate eeskirjade praktilist
kohaldamist. Samuti esineb olukordi, kus teatud tingimuste tõttu, milles digiteenust
osutatakse, on väga raske selgitada välja mitte üksnes kliendi asukohta, vaid ka tema
staatust. Ka sellistel juhtudel on vaja eeldust. Kõik need eeldused peavad ilmselgelt olema
kooskõlas käibemaksudirektiivis sätestatud eeskirjadega.
Eeldustega soovitakse pakkuda teatavat paindlikkust seoses edaspidiste IT-arengutega.
Kuna tehnoloogia muutub pidevalt, tulevad edaspidi turule tõenäoliselt ka uued
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telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilised teenused.
kohaldamisala on liiga piirav, tekiks oht, et need ei täida oma eesmärki.
7.4.

Kui

eelduste

Milleks on need sätted vajalikud?

3.a alajaos sisalduvate sätetega nähakse ette eeldused juhuks, kui teenuseosutajal on
äärmiselt raske, kui mitte võimatu teada, kus tema klient tegelikult asub või kus on tema
alaline asu- või elukoht või peamine elukoht. Kohaldamise hõlbustamiseks antakse
eeldused kliendi asukoha kohta.
Enamik eeldusi puudutab 1. jaanuarist 2015 kohaldatavate eeskirjade kohaldamist
(artiklid 24a ja 24b)13. Nende eelduste kehtestamisel võetakse arvesse parajasti ettevõtjate
jaoks kättesaadavaid tehnilisi IT-lahendusi.
Selleks et teatud eeldust kohaldada, tuleb teenust osutada kindlatel ettekirjutatud
asjaoludel. Samuti on oluline pidada meeles, et kõik 3.a alajaos sisalduvad eeldused on
ümberlükatavad.
3.a alajagu on tihedalt seotud 3.b ja 3.c alajaoga. 3.b alajaos käsitletakse teenuseosutaja
või maksuhalduri teostatavat eelduste ümberlükkamist (viimast üksnes juhul, kui on
tõendeid teenuseosutaja poolsest väär- või kuritarvitusest). 3.c alajaos keskendutakse
tõenditele kliendi asukoha kindlakstegemiseks ja eelduste ümberlükkamiseks.
Lisaselgitusi 3.b ja 3.c alajao kohta antakse 8. ja 9. peatükis.
7.4.1.

Nii ettevõtjalt ettevõtjale kui ka ettevõtjalt tarbijale osutatava teenuse suhtes
kohaldatav eeldus

Artiklis 24a nähakse ette ümberlükatav eeldus, mida kohaldatakse käibemaksudirektiivi
artiklite 44, 58 ja 59a suhtes. See tähendab, et see hõlmab nii ettevõtjatevahelisi kui ka
ettevõtjalt tarbijale osutatavaid teenuseid. Muul juhul oleks eeldus kaotanud oma algse
otstarbe, kuna teenuseosutaja peaks jälgima iga tehingut, kontrollimaks, kas tema klient on
ettevõtja või eraisik.
See eeldus kehtib digiteenuste kohta, mida osutatakse teatud füüsilistes asukohtades (lõige
1). See kehtib ka juhul, kui füüsiline asukoht asub reisijaid vedava laeva, õhusõiduki või
rongi pardal (lõige 2).
See ei hõlma aga OTT-teenuseid. Need on teenused, mida saab osutada üksnes
sidevõrkude vahel loodud ühenduse abil, mis aga ei nõua teenuse tarbija füüsilist
kohalolekut kohas, kus teenust osutatakse. Olemasolev teenus (mida teatud tingimustel
võib hõlmata artikkel 24a), mis võimaldab OTT-teenuste osutamist, on tavaliselt
telekommunikatsiooniteenus.
Teenuseosutaja peab iga eelduse kohaldatavust hindama saadaoleva teabe põhjal (st mis
tahes teave, mis teenuseosutajal on või peaks olema).

13

3.a alajagu sisaldab ka artiklit 24c, milles on sätestatud eeldus käibemaksudirektiivi artikli 56 lõike 2
kohaldamiseks, millele vastavalt maksustatakse veovahendi rentimine mittemaksukohustuslasele, mis ei
ole lühiajaline rentimine, kliendi asukohas. Veovahendite pikaajalist rentimist puudutavate teenuste
osutamise koha eeskirjadega (mis jõustusid 2013. aastal) seotud käibemaksumuudatuste kohta
avaldatakse eraldi selgitavad märkused.
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7.4.1.1. Teenuseosutaja füüsilises asukohas osutatavad digiteenused
Artikli 24a lõikes 1 sätestatud eelduse kohaselt saab teenuseosutaja eeldada, et klient asub
või kliendi alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on kohas, kus ta teenust osutab ja
kus klient on isiklikult kohal, kuna teenuse saamiseks on nõutav tema füüsiline kohalolek.
See oleks siis koht, kus selle teenuseosutaja osutatavat teenust maksustatakse.
Kohtade näidete loetelu (taksofon, telefonikabiin, WiFi ala, internetikohvik, restoran,
hotelli vastuvõtuala) on üksnes illustreeriv ja seega võiks eeldus kehtida ka juhul, kui
teenust osutatakse muus sarnases asukohas. On aga nõutav, et eelduse põhitingimused
oleksid täidetud.
See eeldus hõlmab üksnes teenuseid, mida teenuseosutaja osutab oma asukohas, aga mitte
teiste teenusepakkujate osutatavaid teenuseid. Seetõttu hõlmab see juhtumit, kui klient
maksab selle eest, et ta saaks internetikohvikus veedetud ühe tunni jooksul kasutada
internetti, aga ei hõlma temapoolseid internetist allalaadimisi. Need viimased teenused
(millele saab viidata kui OTT-teenustele) ei nõua teenuseosutaja füüsilises asukohas
osutamist ning seega ei ole need hõlmatud artikli 24a lõike 1 eeldusega.
Näiteks Ühendkuningriigis elav klient läheb puhkusele Hispaaniasse ja ostab kaheks
tunniks netiaega, et ta saaks hotelli internetikohvikus internetiühendust kasutada.
Vastavalt artikli 24a lõikele 1 kohaldatakse krediidile Hispaania käibemaksu. Mis tahes
muid teenuseid (OTT-teenused), mida klient ühenduse kasutamise ajal ostab, ei hõlmata.
Kui seesama klient ostaks ja laadiks MP3-laule alla internetimüügi platvormilt mitte
internetikohviku WiFi ühenduse kaudu, vaid oma Ühendkuningriigi mobiilsideoperaatori
võrgu kaudu, siis artikkel 24a ei kehti. Esiteks ei nõua telekommunikatsiooniteenus
praegusel juhul kliendi füüsilist kohalolekut internetikohvikus. Teiseks on MP3-laulude
allalaadimine igal juhul OTT-teenus. Seega, selles teises olukorras, kui klient kasutab oma
Ühendkuningriigi mobiiltelefoni (st SIM-kaardi mobiiltelefoni suunakood on
Ühendkuningriigi kood), kohaldatakse telekommunikatsiooniteenuse ja MP3-laulu
müügile Ühendkuningriigi käibemaksu.
See eeldus hõlmab kõiki kolme teenuseliiki, et kohandada sarnaste omadustega teenuseid,
mida osutatakse samadel asjaoludel (osutatakse kliendile teenuseosutaja füüsilises
asukohas, teadmata kliendi täpset asukohta, st kus ta asub või kus on tema alaline asu- või
elukoht või peamine elukoht).
See on esiteks ja eelkõige asjakohane telekommunikatsiooniteenuste puhul, kuna
asjaomased teenused on peamiselt telefonikõned (taksofon või telefonikabiin) või
juurdepääs internetile (WiFi ala või internetikohvik). Seda saaks aga kohaldada ka teatud
ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste suhtes, näiteks olukorras, kus käitatakse
mänguautomaate (mängusaalid, pubid, baarid) või pakutakse meelelahutust (serverite
lokaliseeritud versioonidel põhinevad mängud, näiteks kohvikutes või kioskites).
Kuna nende teenuste saamiseks on vajalik kliendi füüsiline kohalolek, eeldatakse samuti
seda, et neid teenuseid kasutatakse ja tarbitakse ka tegelikult selles kohas. Mujal saab
kasutada ja tarbida üksnes teenuseid, mis ei nõua kliendi füüsilist kohalolekut
teenuseosutaja kohas.
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7.4.1.2. Digiteenuste osutamine teenuseosutaja füüsilises asukohas transpordivahendi
pardal
Kui telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid osutatakse liikuvas
asukohas, võib tekkida komplikatsioone. Kui asukoht on ELis reisijaid vedava laeva,
õhusõiduki või rongi pardal, käsitletakse asukohariigina reisijateveo lähteriiki. See tuleneb
artikli 24a lõikest 2.
Viide on järgmine: „direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 37 ja 57 kohaselt ühenduses reisijaid
vedava [...]”. See tähendab, et artikli 24a lõike 2 säte hõlmab üksnes ühenduses toimuvat
reisijateveo osa, nagu määratletud käibemaksudirektiivi artikli 37 lõikes 2 ja artikli 57
lõikes 2. Seega ei ole selle sättega hõlmatud muud reisijateveo osad (sealhulgas reisid
väljaspool ELi).
Käibemaksudirektiivi artikli 37 lõikes 2 (ja ka artikli 57 lõikes 2) määratletakse
ühenduses toimuv reisijateveo osa kui „sellise veo osa, mis ühenduse territooriumist
väljaspool peatumata kulgeb reisijateveo lähtekohast sihtkohta”. Samuti selgitatakse, et
reisijateveo lähtekoht on esimene reisijate pealeminekuks kavandatud ELis asuv koht,
isegi kui see on pärast EList väljaspool toimunud veoetappi.
Tuleks rõhutada, et vastavalt artiklitele 15 ja 35 tuleb ELis toimuv reisijateveo osa
määrata kindlaks transpordivahendi teekonna põhjal ja mitte iga reisija läbitud teekonna
põhjal.
Kuna eelduse territoriaalne ulatus põhineb käesoleval juhul otseselt sellel määratlusel,
tuleks viidet „lähteriigile” mõista samal viisil nagu käibemaksudirektiivi artiklites 37 ja 57
määratletud „lähtepunkti”. Selle territoriaalsel kohaldamisel ei ole jäetud mingit
mänguruumi.
Selle illustreerimiseks peaks teenuseosutaja juhul, kui ristlus algab Hispaaniast, läbib
Portugali ja Prantsusmaad ning lõpeb Ühendkuningriigis ja reisikorraldaja osutab
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid viisil, mis nõuab kliendi
füüsilist kohalolekut (näiteks spetsiaalse võrgu kaudu), maksma nende teenustega seoses
Hispaania käibemaksu.
Artikli 24a lõike 2 eelduse kohaldamist ei ole laiendatud olukorrale, mille puhul teenust
osutatakse ELis toimuva reisijateveo osa väliselt (mis hõlmab ka rahvusvahelisi reise),
kuna see läheks vastuollu transpordivahendi pardal osutatavate teenuste suhtes praegu
üldiselt kohaldatava loogikaga (mis sisaldub käibemaksudirektiivi artiklites 37 ja 57).
Teisisõnu ei saa lõikes 2 sisalduvat eeldust kohaldada transpordivahendi pardal osutatava
teenuse suhtes mujal kui ELis toimuva reisijateveo osas.
Laevade, õhusõidukite või rongide pardal osutatavad telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektroonilised teenused, mida osutatakse ühenduses toimuva
reisijateveo osa väliselt (ülal selgitatud tähenduses) on seega hõlmatud artikli 24a lõikega
1 või juhul, kui selle eelduse tingimused ei ole täidetud, siis ühega muudest artiklis 24b
sisalduvatest eeldustest (praktikas on see kas konkreetne SIM-kaardi kasutamisel põhinev
eeldus või üldine eeldus).
Seega kui ristlus algab Hispaanias, läbib Marokot ja Tuneesiat ning teekond lõpeb Itaalias,
ei kohaldata artikli 24a lõiget 2, kuna teekond ei ole ühenduses teostatava reisijateveo osa.
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Kui sellisel juhul nõuavad pardal osutatavad teenused (nt rändlusteenused) kliendi
füüsilist kohalolekut, tuleb kasutada artikli 24a lõiget 1, st otsustavaks saab laeva füüsiline
asukoht teenuse osutamise hetkel. Kui ristlus algab Hispaaniast, läbib Marokot ja
Tuneesiat ning teekond lõpeb Itaalias, siis praktikas tähendab see, et Hispaania
territoriaalvetes kohaldatakse Hispaania käibemaksu, Itaalia territoriaalvetes Itaalia
käibemaksu ning väljaspool ELi territoriaalvett ei kohaldata ELi käibemaksu.
Kui aga klient ostab neid teenuseid oma tavapäraselt operaatorilt mobiilsideteenuste
üldpaketi osana, peaks olema selge, et need teenused on eranditult hõlmatud artikli 24b
punktiga b ning otsustavaks saab kliendi SIM-kaardi suunakood.
7.4.2.

Eeldused, mis on kohaldatavad üksnes ettevõtjalt tarbijale teenuse osutamise
suhtes

Artiklis 24b nähakse ette ümberlükatavad eeldused käibemaksudirektiivi artikliga 58
hõlmatud teatud teenuste osutamistele. Neid eeldusi kohaldatakse üksnes ettevõtjalt
tarbijale teenuse osutamise suhtes.
Need eeldused on ulatuselt piiratud ja seetõttu ei laiene need teenuste osutamisele
ettevõtjate vahel, sealhulgas segakasutuse juhtudele, mille suhtes kohaldatakse selle
asemel käibemaksudirektiivi artiklit 44.
Teenuseosutaja peab iga eelduse kohaldatavust hindama saadaoleva teabe põhjal (st mis
tahes teave, mis teenuseosutajal on või peaks olema). Seetõttu võib juhtuda, et saadaoleva
teabe puudumise tõttu selle kohta, kuidas neid teenuseid kliendile osutati, ei ole mõned
teenused nende konkreetsete eeldustega hõlmatud. Mõnedel juhtudel võib see puudutada
üksnes OTT-teenuseid,14 aga mõjutatud võivad olla ka muud teenused.
7.4.2.1. Tavatelefoniühenduse kaudu osutatavad digiteenused
Artikli 24b punktis a käsitletakse juhtumeid, kui teenuseid osutatakse kliendile
(mittemaksukohustuslasele) hoonesse paigaldatud tavatelefoniühenduse kaudu. Kuna see
on tavaliselt koht, kus teenust kasutatakse, siis eeldatakse, et klient kuulub sinna.
Selle eelduse kohaldamisala ei ole piiratud, vaid see hõlmab mis tahes
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamist, mida tehakse
tavatelefoniühenduse kaudu. Selleks et seda eeldust kohaldada, tuleb teenust osutada
mittemaksukohustuslasele tema tavatelefoniühenduse kaudu. Seega peab tavatelefoniliini
ja kõnealuse kliendi vahel olema seos, tõendamaks, et klient kuulub ka tegelikult
tavatelefoni paigaldamise kohta. See hõlmaks tavatelefoniliini, mis kuulub eluruumide
(paigaldatud kas hoone omaniku või üürniku jaoks) või samalaadsete ruumide juurde (kui
see on paigaldatud hoonesse, mida mittemaksukohustuslasest juriidiline isik kasutab oma
tegevuseks), aga mitte olukorda, mille puhul tavatelefoniliini paigaldamise koht on koht,
mida kasutatakse ettevõtte käitamiseks.
See tähendab, et kui kliendile osutatakse teenust tema tavatelefoniliini kaudu, siis
eeldatakse, et see on ka tegelikult kliendi asukoht, ja teenuseosutaja saab sellele tugineda
(olenemata sellest, kas tavatelefoniliin kuulub sellele teenuseosutajale või kolmandale
isikule), välja arvatud juhul, kui ta saab selle eelduse kolme tõendi alusel ümber lükata.
Kui teenuseid osutatakse näiteks suvilasse paigaldatud tavatelefoniliini kaudu, aga
teenuseosutajal on kolm eraldi tõendit, mis ei ole vasturääkivad, et tema klient elab või
14

OTT-teenuste mõiste on esitatud punktis 1.6.
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asub mujal (nt arveaadress, pangaandmed või muu ärilisest seisukohast oluline teave, mis
osutab tavatelefoniliini asukohast erinevale liikmesriigile), saab teenuseosutaja eelduse
ümber lükata. Kui teenuseosutaja lükkab eelduse ümber, käsitatakse olukorda nii, et
teenust osutatakse nende kolme eraldi mittevasturääkiva tõendiga viidatud kohas.
Juhul kui selles kohas kasutatakse nende teenuste osutamiseks lisaks tavatelefoniliinile ka
dekoodrit või vaatamiskaarti, on ülimuslik tavatelefoniliinil põhinev eeldus.
7.4.2.2. Mobiilsidevõrgu kaudu osutatavad digiteenused
Artikli 24b punkt b hõlmab juhtumeid, kui klient (mittemaksukohustuslane) kasutab
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektrooniliste teenuste saamiseks SIM-kaarti
(olenemata sellest, kas tegemist on ettemakstud krediidiga või järelmaksuga teenustega).
SIM-kaarti kasutatakse enamasti kaardile määratud mobiiltelefoni suunakoodiga
identifitseeritud riigis ning et selgitada välja, kuhu klient teenuste osutamise koha
kindlaksmääramise mõttes kuulub, on seetõttu otsustav SIM-kaardi väljastanud riik.
Eeldus on see, et klient asub seal või tema alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on
seal.
See eeldus on eriti kasulik SIM-kaardil ettemakstud krediidi puhul, kuna seda krediiti saab
kasutada palju enamaks kui telefonikõnede või internetiühenduse eest maksmiseks15 ning
krediidi andja ei saa ette teada, milleks klient seda krediiti kasutab.
Mõlemal juhul (ettemakstud krediit ja järelmaksuga teenused) saab teenuseosutaja eelduse
ümber lükata, kui tal on kolm eraldi tõendit, mis ei ole vasturääkivad, et tema kliendi
asukoht on mujal.
7.4.2.3. Dekoodri abil osutatavad digiteenused
Artikli 24b punktis c on sätestatud, et kui teenuste saamiseks on vaja dekoodrit või muud
sellist seadet või vaatamiskaarti, saab eeldada, et kliendi (mittemaksukohustuslase)
asukoht on seal, kus see seade asub või kuhu vaatamiskaart kasutamiseks saadetakse. Seda
eeldust ei kohaldata juhtudel, kui seade müüakse ja teenuseosutaja ei tea ega saa teada,
kuhu see paigutatakse, või kui vaatamiskaart müüakse kliendile, mitte seda ei saadeta
talle. Kui kõnealuses kohas kasutatakse teenuste osutamiseks koos seadme või
vaatamiskaardiga ka tavatelefoniliini, kohaldatakse artikli 24b punkti a eeldust.
7.4.2.4. Muud digiteenused
Kõiki telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, mis ei ole
hõlmatud konkreetse eeldusega (mis sisalduvad artiklis 24a või artikli 24b punktides a, b
või c) käsitletakse artikli 24b punktis d. Selle sätte kohaselt eeldatakse, et klient kuulub
kohta, mille teenuseosutaja on kahe eraldi mittevasturääkiva tõendi alusel
identifitseerinud.
Seda üldist eeldust tuleks kohaldada üksnes juhul, kui konkreetset eeldust ei ole võimalik
kasutada. Seega kui teenuseosutajal ei ole ja ta ei saaks koguda (tavapärastes
kaubandustingimustes) teavet või tõendeid, mille alusel oleks võimalik kohaldada
15

SIM-kaardi suunakoodi eeldus on asjakohane üksnes telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektrooniliste teenuste osutamise maksustamiskoha kindlaksmääramisel ja mitte muude teenuste puhul,
mille eest maksmiseks võidakse kasutada ettemakstud krediiti.
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konkreetset tingimust, peaks ta minema kaugemale ja kohaldama üldist eeldust. Nii et kui
teenust saaks osutada näiteks vähemalt kahe erineva kanali kaudu (tavatelefoniliin või
mobiilsidevõrgud) ning teenuseosutaja ei saa teada ja ta ei peakski teadma, millist neist
klient teenuse saamiseks kasutas, peaks ta otsustama üldise eelduse kasuks.
See üldine eeldus on otseselt seotud artikliga 24f ja pakub teenuseosutajale suuremat
kindlust maksustamiskoha kindlaksmääramisel. On teenuseosutaja otsustada, millist kahte
eraldi tõendit, mis ei ole vasturääkivad, ta peab oma kliendi asukoha kindlaksmääramisel
kõige usaldusväärsemaks (vt ka 9. peatükk). Saavutati tasakaal nõude vahel, et
tõendamiskohustus ei tohiks olla ebaproportsionaalne, ja vajaduse vahel vältida
manipuleerimist ja väärkasutusi. Iga sidusrühm võib seda erinevalt tajuda. On oluline, et
selle täitmine oleks ettevõtjatele lihtne ja teostatav. Teisest küljest on oluline ka
liikmesriikide piisav kindlustunne, et teenuseid maksustatakse õiges kohas.
Isegi kui mõnel juhul on teenuseosutajal keeruline hankida üle ühe tõendi, tuleks rõhutada,
et tõendina saab kasutada igasugust ärilisest seisukohast olulist teavet ja et see peaks
pakkuma
teenuseosutajale
piisavalt
paindlikkust
oma
kliendi
asukoha
kindlaksmääramiseks õigel viisil. Maksuhaldur saab teenuseosutaja hinnangu vaidlustada
üksnes juhul, kui on tõendeid teenuseosutaja poolsest väär- või kuritarvitusest (vt ka
8. peatükk).
Sellel „kõigele ülejäänule” toimival eeldusel on potentsiaali olla „tulevikukindel”, mis
peaks tagama, et arvesse saab võtta uusi teenuseid ja kujunevaid tehnoloogiaid.
7.5.

Nendest sätetest tulenevad üksikasjalikud küsimused

7.5.1.

Milline on erinevate eelduste koostoime? Diagramm

Koostoimet illustreerib all olev otsustusdiagramm, millel on toodud iga teenuse osutamise
liigi eeldused.
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Does the supplier know or
should he have known
(under normal commercial
circumstances) that the
supply is made ...
Place – the country of departure
of the journey within the EU
via a telephone box,
an internet café, a
wi-fi hot spot or
similar and
Is the physical
presence of the
customer required
at the location?

yes

via a fixed land line?

Is it located on board a means of
transport travelling within the EU?

yes

no

yes

Place – where the
telephone box or
similar is located

Place – where the
fixed land line is
installed
Rebuttable:
Place – country of SIM
card used to receive
the service

via mobile networks?

yes

via a decoder or a
viewing card without
the use of a fixed land
line?

yes

Place – where the decoder is located or the
viewing card is sent to be used

with hotel
accommodation or
similar?

yes

Place – where the
hotel is located

1) if desired by the
supplier with 3
items of noncontradictory
evidence;

2) by a tax
administration in
case of indications
of abuse or misuse

no

The supplier could not and
should not have known whether
the supply was made via any of
the above mentioned channels

Place – identified
with 2 items of noncontradictory
evidence

Rebuttable by a tax
administration in case of
indications of abuse or
misuse

Evidence:
Billing address
IP address
Bank details
SIM card country code
Location of fixed land line
Other commercially relevant information

7.5.2.

Mida tähendab WiFi ala?

Vt sõnastiku punkt 1.6.
7.5.3.

Kas ettemakstud teenused on hõlmatud füüsilises kohas osutatavate teenuste
eeldusega?

Ei, kuna tavaliselt ei nõua nende teenuste osutamine kliendi füüsilist kohalolekut. Nii et
kui juurdepääs nt WiFi aladele ei ole piiratud konkreetse kohaga, ei ole see hõlmatud
artikliga 24a.
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7.5.4.

Milline eeldus on ülimuslik eelduste võimaliku vastuolu puhul?

Võib esineda juhtumeid, mille puhul artiklites 24a ja 24b sätestatud erinevad eeldused
satuvad vastuollu. Kuna kõik eeldused puudutavad telekommunikatsiooni-, ringhäälinguja elektroonilisi teenuseid, võib ehk tekkida teatav segadus, millist eeldust tuleks kasutada.
Esimese sammuna, enne vastust küsimusele, kas eelduste vahel on vastuolu, ja kui on, siis
milline neist on ülimuslik, tuleks teenuse osutamist faktiliselt hinnata. Sellega seoses on
nõutav, et teenuseosutaja kasutaks kogu saadaolevat teavet. See kohustus laieneb ka
teabele, mida ta oleks pidanud teadma (vt ka 9. peatükk).
Probleem tekib üksnes siis, kui üks ja sama telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või
elektrooniliste teenuste osutamine vastab kahe eraldi eeldusega hõlmatud tingimustele.
Tavatelefoniliini kaudu osutatavate teenuste (mida reguleeritakse artikli 24b punktiga a)
puhul, kui nõutav on ka dekooder (mida reguleeritakse artikli 24b punktiga c), on
käibemaksu rakendusmääruses selgelt sätestatud, et ülimuslik on tavatelefoniliini eeldus.
Lisaks kehtib viimane alati ka olukordades, mille puhul esineb kahtlus, kas kohaldada
tuleks ühte konkreetsetest eeldustest (mis sisalduvad artiklis 24a ja artikli 24b punktides
a–c) või üldist eeldust (artikli 24b punkt d).
Näiteks võib lõpptarbija osta rakenduste poest oma mobiiltelefonikonto kaudu rakenduse
(mis lisatakse mobiiltelefoniarvele või arvestatakse krediidist maha) ning rakenduste pood
tasub oma teenuse pealt käibemaksu. Kas rakenduste pood saab selles olukorras kasutada
artikli 24b punkti b konkreetset eeldust või peaks ta kasutama artikli 24b punkti d üldist
eeldust? Kui rakenduste poel on või tal oleks pidanud olema (tavapärases
kaubandusolukorras) teavet SIM-kaardi kohta (mis praktikas võib tähendada, et
telekomioperaator peab oma teavet jagama) ja ta teab või oleks pidanud teadma, et see
rakendus toimetati kohale mobiilsidevõrkude kaudu, peaks ta kohaldama konkreetset
eeldust. Muul juhul on rakenduste pood kohustatud leidma kaks eraldi tõendit, mis ei ole
vasturääkivad, nagu artikli 24b punktis d nõutud.
Kokkuvõtteks – kui teenuseosutajal ei ole ja ta ei oleks saanud hankida teavet, mis oleks
vastanud konkreetse eelduse kohaldamise tingimustele, peaks ta kasutama üldist eeldust
(vt ka 9. peatükk).
7.5.5.

Kuidas tuleks käsitada SIM-kaardi kaudu osutatavaid teenuseid, kui
mobiiltelefoni suunakood hõlmab ka territooriume, mille suhtes ei kohaldata ELi
käibemaksu?

Maksustamine põhineb vastavalt artikli 24b punktis b sätestatud eeldusele SIM-kaardi
suunakoodil. Mõnede territooriumide puhul, mis jäävad väljapoole käibemaksudirektiivi
kohaldamisala, on olemas eraldi suunakoodid, aga mõnede puhul mitte. Nende viimaste
puhul võib eeldus hõlmata nendel territooriumidel kasutatavat krediiti, mille suhtes
kohaldatakse ELi käibemaksu.
On raske mõista, kuidas saab eelduse puhul seda probleemi vältida, kuna krediidi
müümise hetkel ei ole teada, kus täpselt seda krediiti kasutatakse (näiteks Hispaania
maismaal või Kanaari saartel).
Teenuseosutaja saaks eelduse ümber lükata juhul, kui tal on kolm eraldi tõendit, mis ei ole
vasturääkivad ja millega saab põhjendada, et klient kuulub tegelikult väljapoole ELi. Seda
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hõlmaks aga käibemaksudirektiivi artiklis 59a sätestatud teenuste tegeliku kasutamise ja
neist kasusaamise eeskirja mis tahes kasutamine.
7.5.6.

Kuidas mõista viidet tavatelefoniliinile?

Mõistet „tavatelefoniliin” ei tohiks mõista liiga piiravalt, et hõlmata uute tehnoloogiate
arengut.
Vt sõnastiku punkt 1.6.
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8.

EELDUSTE ÜMBERLÜKKAMINE (ARTIKKEL 24D)

8.1.

Asjakohane säte

Asjakohase sätte leiate käibemaksu rakendusmäärusest:
• artikkel 24d (3.b alajagu)
Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
8.2.

Taustteave

Et muuta selgemaks maksustamislahendus seoses ettevõtjalt tarbijale osutatavate
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenustega (1. jaanuarist 2015), on
kehtestatud eeldused koha kohta, kuhu klient kuulub. Need sisalduvad 3.a alajao artiklites
24a ja 24b.
8.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Kõik 3.a alajaos sisalduvad eeldused on ümberlükatavad. Enamik eeldusi on kehtestatud
selleks, et anda teenuseosutajatele juhiseid maksustamiskoha kohta olukordades, mille
puhul on praktikas võimatu välja selgitada koht, kuhu klient kuulub, või ei saa seda
kindlalt välja selgitada.
See ei muuda põhieeskirja, mille kohaselt maksustatakse teenuseid kohas, kus klient asub,
kus on tema alaline elu- või asukoht või peamine elukoht. Kui saadaval on teave kliendi
tegeliku asukoha väljaselgitamiseks, säilib seega ka võimalus eeldus ümber lükata.
Sellega seoses on vaja selgust, mida oleks vaja eelduse ümberlükkamiseks ja kes saaks
seda teha.
8.4.

Milleks on see säte vajalik?

Artiklis 24d selgitatakse, et eelduse saab ümber lükata teenuse osutaja ja teatud
tingimustel ka maksuhaldur. Kliendil ei ole võimalik eeldust ümber lükata: tegeliku
maksustamiskoha kindlaksmääramise eest vastutab teenuse osutaja, kellel on kohustus
maksta osutatud teenuste pealt käibemaksu õigele maksuhaldurile. Sättega täpsustatakse
ka seda, mitut tõendit on eelduse ümberlükkamiseks vaja.
8.4.1.

Teenuseosutaja teostatav ümberlükkamine

Kui eeldus ei ole juba seotud tõendite teenuseosutaja poolse kogumisega oma kliendilt, on
ümberlükkamine võimalik kolme eraldi tõendi alusel, mis ei ole vasturääkivad. See on
asjakohane artikli 24a ja artikli 24b punktide a, b ja c eelduste korral. Need on konkreetsed
eeldused.
Kui nendest eeldustest ükskõik millise puhul on teenuseosutajal piisavalt tõendeid
osutamaks, et klient asub mujal, et tema alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on
mujal, saab ta eelduse ümber lükata.
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Teenuseosutaja ei ole kohustatud eeldust ümber lükkama. Ehkki võib olla ka
vastupidiseid tõendeid, võib teenuseosutaja otsustada kliendi asukoha kindlaksmääramisel
tugineda eeldusele ja jätta vastupidised tõendid tähelepanuta.
Teenuse osutamise puhul, mis ei ole hõlmatud konkreetse eeldusega, on kliendi asukoha
kindlakstegemisel vaja tõendeid. Seda käsitletakse artikli 24b punkti d üldise eeldusega.
Kui ei kohaldata ei artiklit 24a ega artikli 24b punkte a–c, eeldatakse, et klient asub või
tema alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on koht, mille teenuseosutaja on teinud
kindlaks kahe enda kogutud eraldi tõendi alusel, mis ei ole vasturääkivad. Seades artikli
24b punktis d vajalike tõendite arvuks kaks eraldi tõendit, võimaldab üldine eeldus juba
praegu teha kohandusi, kui saadaval on üle kahe eraldi tõendi. Seega on artiklis 24d
sätestatud ümberlükkamine asjakohane üksnes konkreetsete eelduste puhul.
8.4.2.

Maksuhalduri teostatav ümberlükkamine

Et selgitada kliendi asukohas või alalises asu- või elukohas või peamises elukohas
maksustatavate ettevõtjalt tarbijale osutatavate teenuste maksustamislahendust, on
kehtestatud eeldused. Teenuseosutajale on oluline teada, et ta saab tugineda eeldusele.
Õiguskindluse tagamiseks on maksuhalduri võimalused eeldus ümber lükata piiratud
olukordadega, kui on tõendeid teenuseosutaja poolsete väär- või kuritarvituste kohta.
See võib hõlmata juhtumeid, mille puhul teenuseosutaja määrab oma toimimisviisi tõttu
teenuste osutamise koha valesti kindlaks oma klientide sellise hulga puhul, mis ei ole
ebaoluline, isegi kui see ei anna tingimata tulemuseks teenuseosutaja või tema klientide
selget maksueelist. See aga viitab üksnes teenuseosutaja tahtlikule tegevusele või
hooletusele ega hõlma seega tegelikke vigu.
Näiteks võib väär- või kuritarvituseks pidada seda, kui virtuaalse mobiilsidevõrgu
operaator,16 kes on asutatud madala käibemaksumääraga liikmesriigis A, turustab
mobiiltelefoniteenuseid kõrge käibemaksumääraga liikmesriigis B ning väljastab ja müüb
neile klientidele liikmesriigi A suunakoodiga SIM-kaarte.
Maksuhaldur saab mis tahes eelduse ümber lükata, kui on tõendeid, et teenuse osutaja
puhul esineb väär- või kuritarvitusi. See hõlmab üldist eeldust, mis võimaldab
teenuseosutajal teha kliendi asukoht kindlaks kahe eraldi tõendi alusel, mis ei ole
vasturääkivad. Kui nende tõenditega manipuleeritakse, võib maksuhaldur otsustada
eelduse ümber lükata.
Eraldi ei ole nimetatud tõendeid, mida maksuhaldur saaks kasutada eelduse
ümberlükkamiseks. Eraldi tõendite loetelu on esitatud artiklis 24f, aga arvestades, et
eelduse saab ümber lükata üksnes väär- või kuritarvituste ilmnemisel, ei piira see
maksuhalduri poolset tõendite kasutamist.
Mõnedel juhtudel võib kliendi tegelikku asukohta puudutavate tõendite esitamine ja
kontrollimine kujutada endast ebaproportsionaalset koormust või tekitada probleeme
seoses andmekaitsega. Seetõttu tuleks ümberlükkamist kasutada võimalikult vähe.
Eelkõige tuleks seda silmas pidada, kui teenus on juhuslikku laadi, hõlmab tavaliselt

16

Virtuaalse mobiilsidevõrgu operaator (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) on traadita
kommunikatsiooniteenuse pakkuja, kes ei ole selle traadita võrguinfrastruktuuri omanik, mille abil tema
klientidele teenuseid osutatakse.
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väikeseid rahasummasid ja eeldab kliendi füüsilist kohalolekut, nagu artikli 24a eeldusega
hõlmatud teenuste osutamise korral.
8.5.

Sellest sättest tulenevad üksikasjalikud küsimused

8.5.1.

Kas teenuseosutajal on nõutav veel tõendeid otsida, kui kohaldatakse eeldust?

Artiklites 24a ja 24b nähakse ette eeldused, mida kohaldatakse seoses kliendi asukohaga.
Teenuseosutaja võib tugineda asjakohasele eeldusele, et määrata kindlaks kliendi asukoht
(tingimusel, et selle eelduse nõuded on täidetud), välja arvatud juhul, kui ta otsustab
eelduse artikli 24d kohaselt ümber lükata.
Teenuseosutaja ei pea lisatõendeid otsima ega võtma ette juba saadaolevate eraldi tõendite
uurimist, välja arvatud juhul, kui ta ise otsustab seda teha. Artiklis 24d nõutakse kolme
eraldi tõendi kasutamist, mis ei ole vastukäivad, üksnes siis, kui ta otsustab eelduse ümber
lükata. Kummalgi juhul (eelduse kasutamine või selle teenuseosutaja poolne
ümberlükkamine) saab maksuhaldur lükata teenuseosutaja tehtud hinnangu ümber üksnes
siis, kui on tõendeid, et teenuse osutaja puhul ilmneb väär- või kuritarvitusi.
8.5.2.

Kas eeldused saab alati ümber lükata?

Reeglina saab kõiki 3.a alajao eeldusi vastavalt artiklile 24d ümber lükata.
Eelduste ümberlükkamine on aga piiratud. Eelkõige kehtib see artikli 24a kohaldamisel.
Artikliga 24a nähakse ette, et kui telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilisi
teenuseid osutatakse teatud füüsilistes kohtades, kus teenuseosutajal on äärmiselt raske
teada, kes klient on, või kontrollida, kuhu ta tegelikult kuulub, siis eeldatakse, et kliendi
asukoht on seesama koht.
Artiklit 24a tuleks lugeda koos määruse nr 1042/2013 põhjendusega 10, mille kohaselt
võib see tekitada ebaproportsionaalset koormust või andmekaitseprobleeme, kui teenus on
juhuslikku laadi, hõlmab tavaliselt väikeseid rahasummasid ja eeldab kliendi füüsilist
kohalolekut.
Paljudel artikliga 24a hõlmatud juhtudel on kõik nendes kohtades osutatud teenused
praktikas juhuslikku laadi ja väga väikese väärtusega. Seetõttu lepiti kokku, et tavaliselt
tuleks nende juhtude suhtes kohaldada de minimis reeglit17. Sellega peaks olema tagatud,
et ettevõtjatele ei panda ebaproportsionaalset koormust, kuna muul juhul peaksid nad
kontrollima seoses iga nendes kohtades osutatud teenusega, kas leidub tõendeid eelduse
ümberlükkamiseks.
8.5.3.

Kas maksukohustuslasele teenuste osutamise korral on võimalik artikli 24a
eeldus ümber lükata?

Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamine maksustatakse
kohas, kus on maksukohustuslase asukoht. Kui teenuseosutaja osutab neid teenuseid
teenuseosutaja kohas ja kui nende teenuste saamiseks on nõutav maksukohustuslase

17

Mõistet „de minimis” kasutatakse üldiselt, et kirjeldada midagi, mis on arvessevõtmiseks liiga väike või
tähtsusetu. See mõiste pärineb ladinakeelsest fraasist „de minimis non curat lex”, mis tähendab, et
seadus ei tegele tühiasjadega.
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füüsiline kohalolek, kohaldatakse nagunii artikli 24a eeldust ja teenuseosutaja peaks
saama sellele tugineda.
Selle eelduse ümberlükkamiseks tuleb seda sätet lugeda koos artikli 24d lõikega 1.
Artikli 24d lõikega 1 osutatakse üksnes käibemaksudirektiivi artiklile 58, et loetleda kolm
hõlmatud teenuseliiki – telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilised teenused.
See viide ei piira selle kohaldamist üksnes mittemaksukohustuslastega (lõpptarbijatega)
ning hõlmab seega ka maksukohustuslasi, kuivõrd see puudutab artiklit 24a.
Seega saaks eelduse ümber lükata, kui klient esitab teenuseosutaja jaoks vastuvõetavaid
piisavaid tõendeid, kuigi sellise ümberlükkamise ulatus oleks piiratud, arvestades, et seda
eeldust käsitataks de minimis reeglina (vt ka punkt 8.5.2).
8.5.4.

Kas artikli 24a eelduse saab ümber lükata, kui liikmesriik kohaldab
käibemaksudirektiivi artikli 59a teenuste tegeliku kasutamise ja neist
kasusaamise eeskirja?

Teenuste tegeliku kasutamise ja neist kasusaamise eeskiri (käibemaksudirektiivi
artiklis 59a) on erand üldeeskirjadest, mille kohaselt tuleks teenuste osutamise koht
määrata kindlaks vastavalt käibemaksudirektiivi artiklitele 44, 45, 56, 58 ja 59 (artikli 58
puhul kehtib see alates 1. jaanuarist 2015).
Käibemaksudirektiivi artiklis 59a on sätestatud, et topeltmaksustamise, maksustamata
jätmise ja konkurentsi moonutamise vältimiseks võivad liikmesriigid käsitada teenuste
osutamise kohta teisiti. Seetõttu võivad liikmesriigid käsitada nende territooriumil asuvat
mõne sellise teenuse või kõigi selliste teenuste osutamise kohta väljaspool ELi asuva
kohana, kui teenuste tegelik kasutamine ja neist kasusaamine toimub väljaspool ELi, ja
vastupidi.
Artiklis 24a sätestatud eeldus võimaldab teenuseosutajal eeldada, et klient asub või tema
alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on kohas, kus teenuseid osutatakse ja kus
klient on isiklikult kohal, kuna nende teenuste saamiseks on nõutav tema füüsiline
kohalolek.
Kuna nende teenuste saamiseks on vajalik kliendi füüsiline kohalolek, siis tuleb eeldada
ka seda, et neid teenuseid tegelikult kasutatakse ja tarbitakse selles kohas. Mujal
kasutatavad ja tarbitavad teenused on tõenäoliselt täiendavad teenused, mida osutab
füüsilises kohas teenust osutavast teenuseosutajast erinev teenusepakkuja. Need teenused
(näiteks internetist allalaadimised), millele osutatakse kui OTT-teenustele (vt sõnastiku
punkt 1.6), ei ole selle eeldusega hõlmatud.
Võttes arvesse olemasolevat eeldust teenuste tegeliku kasutamise ja nendest kasusaamise
kohta kohas, kus neid osutatakse, on olukorrad, kus selle eelduse saaks ümber lükata
põhjusel, et neid kasutatakse ja neist saadakse tegelikult kasu mujal, väga piiratud, kui
neid üldse esineb.
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9.

TÕENDID

KLIENDI
ASUKOHA
KINDLAKSTEGEMISEKS
ÜMBERLÜKKAMISEKS (ARTIKKEL 24F)

9.1.

Asjakohased sätted

JA

EELDUSTE

Asjakohase sätte leiate käibemaksu rakendusmäärusest:
• artikkel 24d ( 3.c alajagu)
Kui osutatakse mõnele käibemaksu rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud viidet sellele
konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
9.2.

Taustteave

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektrooniliste teenuste osutamine kõikidel juhtudel kliendi asukohas või alalises asu- või
elukohas või peamises elukohas.
Ettevõtjalt tarbijale osutatavate teenuste maksustamise selgitamiseks on kehtestatud
ümberlükatavad eeldused kliendi asukoha kohta.
9.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Konkreetsed eeldused koos juhistega selle kohta, mis on maksustamiskoht, on kehtestatud
olukordadeks, kui tegelikult on võimatu selgitada välja koht, kuhu klient kuulub, või ei saa
seda kindlalt välja selgitada. Teenuseosutaja saab kõik konkreetsed eeldused ümber lükata
kolme eraldi tõendi alusel, mis ei ole vasturääkivad.
Kui ei kohaldata konkreetset eeldust, siis eeldatakse, et kliendi asukoht või tema alaline
elu- või asukoht või peamine elukoht on koht, mille teenuseosutaja on sellena kindlaks
teinud kahe eraldi tõendi alusel, mis ei ole vasturääkivad.
Sellega seoses oli vaja selgitada, milliseid tõendeid saaks kasutada kliendi asukoha
kindlakstegemiseks või eelduse ümberlükkamiseks.
9.4.

Milleks on see säte vajalik?

Artiklis 24f loetletakse telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektrooniliste teenuste
puhul tõendid, mida teenuseosutaja peaks eelkõige kasutama oma kliendi asukoha või
alalise asu- või elukoha kindlakstegemisel või mida ta saaks kasutada väljaselgitamisel,
kuhu see klient tegelikult kuulub.
Säte on asjakohane juhul, kui artikli 24b punkti d kohaselt eeldatakse, et klient kuulub
kohta, mille teenuseosutaja on sellena kindlaks teinud kahe mittevasturääkiva eraldi tõendi
alusel. Samuti võib see olla asjakohane juhul, kui teenuseosutaja sooviks kolme
mittevasturääkiva tõendi alusel ühe konkreetsetest eeldustest ümber lükata.
Tõendite loetelu on illustreeriv: sõna „eelkõige” on lisatud, tagamaks liikmesriikide ja
ettevõtjate täieliku teadlikkuse sellest, et loetelu on näitlik ja mitteammendav. Ettevõtjad
kasutavad erinevaid ärimudeleid ja tõendid, mida nad oma klientide kohta koguvad,
võivad olla erinevad.
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Sel põhjusel sisaldab loetelu ka viidet „muule ärilisest seisukohast olulisele teabele”. See
võimaldab kasutada kliendi asukoha määratlemisel ja eelduste ümberlükkamisel
tõenditena ka muid andmeid, mida ei ole konkreetselt loetelusse lisatud.
Üks eraldi tõend ei sobi kõigile ettevõtjatele ja kõigis olukordades ei ole tingimata
asjakohane kasutada ühtesid ja samu tõendeid. Seetõttu ei ole eelistatud ühte või teist
loetelusse lisatud eraldi tõendit. See peaks andma ettevõtjatele piisavalt paindlikkust, nii et
muutused, millega nad 2015. aasta saabudes silmitsi seisavad, oleksid veidi väiksemad.
9.5.

Sellest sättest tulenevad üksikasjalikud küsimused

9.5.1.

Mida hõlmab „muu ärilisest seisukohast oluline teave”?

Artikli 24f tõendite loetelu sisaldab viidet muule ärilisest seisukohast olulisele teabele.
Selle punktiga võetakse arvesse asjaolu, et ettevõtjatel on väga erinevad ärimudelid, ja
võimaldatakse neil paindlikumalt neid sätteid praktikas kohaldada.
Ei saa välistada, et esineb juhtumeid, mille puhul ainsad saadaolevad tõendid on need,
millele viidatakse kui ärilisest seisukohast olulisele teabele. See ei tähenda, et kliendi
asukoha kindlakstegemiseks on iseenesest piisav ainult üks tõend. Pigem võib ärilisest
seisukohast oluline teave tervikuna (kaks või enam eraldi tõendit) pakkuda kokkuvõttes
üldiselt toetavat tõendust nii kliendi kohta kui selle kohta, kuhu klient kuulub.
Sellises olukorras peab teenuseosutaja oma valiku tegemisel võtma arvesse saadaoleva
teabe usaldusväärsust. Teenuseosutaja peab ka suutma põhjendada, miks see teave on talle
oluline.
Oleks võimatu nimetada kõiki erinevaid tõendeid, mida „äriliselt oluline teave” võiks
hõlmata. Nagu eespool öeldud, on ärimudelid väga erinevad ja üks tõend, mis neist ühele
oleks usaldusväärne, võib teisele olla väga ebausaldusväärne.
Mõned tõendid, mida saaks olenevalt konkreetse ettevõtja äritegevuse toimumise
asjaoludest kasutada „ärilisest seisukohast olulise teabena”, on järgmised:
1) ainulaadsed maksemehhanismid – kui klient kasutab ühte makseviisi, mis on omane
üksnes konkreetsele liikmesriigile, annab see täpset teavet selle liikmesriigi tuvastamiseks,
kus teenust osutati. Seda saaks võtta viitena selle kohta, kuhu klient kuulub.
2) Tarbijaga seotud varasemad ärisuhted – kui klient on loonud ettevõtjaga suhte, võivad
eelnevate tehingute andmed olla edaspidiste tehingute puhul usaldusväärseks näitajaks.
See teave hõlmab kliendi varasemat IP-aadressi, arveaadressi, peamist tarbimiskohta jne.
3) Kinkekaardi müügikoht – kui kinkekaart müüakse kliendile, kes on
jaekaubandusettevõttes füüsiliselt kohal, siis on tõenäoline, et klient asub ettevõttega
samas riigis.
4) Riigiga seotud kinkekaardid – kui kinkekaardid on riigiga seotud ja neid saab kasutada
üksnes neid väljastavas riigis (see piirang on kaardi esiküljel selgelt kirjas), viitab
liikmesriik, millega kaart on seotud, kohale, kuhu klient kuulub, samal viisil nagu kliendi
asukohana käsitatakse kohvikut või hotelli, mis müüb avalikus kohas juurdepääsu WiFile.
5) Kolmandast isikust makseteenuse pakkuja dokumendid – paljudes riikides kontrollivad
makseteenuse pakkujad enne tehingu heakskiitmist maksemeetodi puhul vähemalt
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arveaadressi. Andmekaitse- ja turvakaalutlustel seda teavet tavaliselt makseteenuse
pakkuja kliendiga (st elektrooniliste teenuste müüjatega) ei jagata. Kui aga makseteenuse
pakkuja jagab seda teavet teenuse osutajaga, saab seda teavet kasutada „ärilisest
seisukohast olulise teabena”.
6) Kliendi enese kinnitus – kui tellija esitab kinnituse (nt internetist tellimise protsessi
osana) oma riigi, pangaandmete (eelkõige teave selle kohta, kus pangakonto asub) ja
krediitkaardiandmete kohta, saab seda pidada „ärilisest seisukohast oluliseks teabeks”.
9.5.2.

Mida võidakse või ei võida käsitleda arveaadressina?

Artiklis 24f osutatakse arveaadressile, mida võidakse kliendi tegeliku asukoha
kindlakstegemisel või asjakohase eelduse ümberlükkamisel tõendina kasutada. Selle
eesmärk on aidata teenuseosutajal määrata täpselt kindlaks kliendi asukoht või alaline asuvõi elukoht või peamine elukoht.
Nendel põhjustel ei saa selles mõttes kasutada tõendina e-aadressi, millele e-arve
saadetakse ja mida paljud peavad arveaadressiks. Telekommunikatsiooni-, ringhäälinguvõi elektrooniliste teenuste puhul ei saa IP-aadressi küll arveaadressiks pidada, aga seda
tunnustatakse kehtiva tõendina, mida teenuseosutaja saab kasutada kliendi tuvastamisel.
Lisaks ei tohiks postiaadressi (postkasti numbrit) pidada piisavaks viiteks selle kohta, kus
on mittemaksukohustuslase asukoht. See peegeldab artikli 10 lõikes 3 maksukohustuslaste
puhul võetud lähenemisviisi.
9.5.3.

Milline on seos artikli 24f (tõendite loetelu) ja artikli 24d lõike 1 (konkreetse
eelduse teenuseosutaja poolne ümberlükkamine) vahel?

Artikli 24f tõendite loetelu on oluline üksnes juhul, kui teenuseosutaja sooviks ümber
lükata ühe artiklis 24a ja artikli 24b punktides a–c esitatud konkreetse eelduse koha kohta,
kuhu klient kuulub18. Artiklis 24f loetletud tõendeid võib eelduse ümberlükkamiseks
kasutada üksnes neil asjaoludel.
9.5.4.

Kui palju üksikasju on teenuseosutajal tõendite kontrollimisel vaja?

Artiklis 23 on sätestatud, et kliendi asukoha kindlakstegemisel peaks teenuseosutaja
tuginema kliendi esitatud faktilisele teabele ja ta peaks seda kontrollima, lähtudes
tavapärastest kaubandustegevuse turvanõuetest, nagu need, mis käsitlevad isiku
tuvastamist või maksete kontrollimist.
Tuleb tunnistada, et „tavapärased kaubandustegevuse turvanõuded” ei paku paljudel
juhtudel 100 % täpsust selle koha kindlakstegemisel, kuhu iga üksik klient kuulub.
Paljudel juhtudel on kliendil korrapärased suhted teenuseosutajaga. Nendes olukordades
tundub olevat mõistlik, et pärast klienti puudutava teabe esialgset põhjalikumat
teenuseosutaja teostatud kontrollimist (aadressi, krediitkaardi jne kontrollimine, eelkõige
konto registreerimisel ettevõtja juures) ei peaks viimaselt nõudma, et ta kontrolliks seda
iga tehingu korral uuesti. Edasiste (eelkõige korduvate) ostude korral peavad kliendid
esitama üksnes tellimuse ja teenuseosutaja peaks siis olema võimeline kasutama varem
esitatud ja kontrollitud teavet koha ja maksmise kohta.
18

Artikli 24a ja artikli 24b punktide a–c konkreetsete eelduste kohaldamisala kirjeldatakse
üksikasjalikumalt 7. peatükis.
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Ennetavat kontrollimist peaks sellegipoolest korrapäraselt tegema (vastavalt tavapärastele
kaubandustavadele), aga seda ei tuleks nõuda iga ostu puhul.
9.5.5.

Millal on vaja kahte ja millal kolme eraldi tõendit, mis ei ole vasturääkivad?

Kahte eraldi tõendit on vaja kõigil juhtudel, kui telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektrooniliste teenuste puhul ei saa kohaldada ühtegi konkreetset eeldust (mis sisalduvad
artiklis 24a ja artikli 24b punktides a–c19).
Kõik muud käibemaksudirektiivi artiklis 58 sisalduvad teenuse osutamised on hõlmatud
artikli 24b punktiga d, milles nõutakse kliendi asukoha kindlakstegemisel kahte eraldi
tõendit, mis ei ole vasturääkivad.
Kolm tõendit, mis ei ole vasturääkivad, on vajalikud üksnes juhul, kui teenuseosutaja
soovib ümber lükata ühe artiklis 24a ja artikli 24b punktides a–c esitatud konkreetse
eelduse.
Seega kui kohaldada saab ühte artiklis 24a ja artikli 24b punktides a–c esitatud konkreetset
eeldust, tehakse koht, kuhu klient kuulub, kindlaks vastavalt asjakohasele eeldusele, välja
arvatud juhul, kui teenuseosutaja soovib selle ümber lükata kolme eraldi tõendi abil, mis ei
ole vasturääkivad.
Juhtudel, kui konkreetset eeldust ei saa kohaldada, tuleks koht, kuhu klient kuulub, teha
kindlaks kahe eraldi tõendi abil, mis ei ole vasturääkivad.
Igal juhul tuleb meeles pidada, et eraldi tõendid peavad olema erinevad ega tohi üksteist
dubleerida. Näiteks kui klient annab arveaadressi ja hiljem kinnitab ise sama aadressi,
saab seda käsitleda ainult ühe tõendina. Sama kehtib juhul, kui klient annab oma
pangaandmed, mis omakorda osutavad ainulaadsele maksemehhanismile või mida
kinnitab makseteenuse pakkuja, või kui IP-aadress ja geograafilise asukoha määramine
osutavad ühele ja samale kohale. Nendel juhtudel käsitletakse seda nii, et teenuseosutajal
on ainult üks tõend.
9.5.6.

Mis juhtub, kui tõendid on vasturääkivad?

Võib juhtuda, et mõned ettevõtjad koguvad teavet neljast või enamast teabeallikast, mis
annab tulemuseks kaks (või enam) eraldi kogumit mittevasturääkivaid tõendeid, mis
osutavad kliendi võimalikele erinevatele asukohtadele. Tuleks rõhutada, et on
teenuseosutaja otsustada, milliseid tõendeid ta kogub, ja veelgi enam, milliseid tõendeid
peab ta juhul, kui kogutud teave on vasturääkiv, ärilisest seisukohast kõige
asjakohasemaks, et teha kõige täpsemalt kindlaks koht, kuhu klient kuulub.
Selleks puhuks on kriteeriumid selle koha kindlaksmääramiseks, kuhu klient kuulub,
lisatud artiklisse 24. Kui kõnealuseid teenuseid osutatakse mittemaksukohustuslasest
juriidilisele isikule, tuleks eelistada kohta, kus on tema juhatuse asukoht (punkt a). See
kehtib juhul, kui ei ole tõendeid, et neid teenuseid kasutatakse selle
mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku teises asukohas.

19

Artikli 24a ja artikli 24b punktide a–c konkreetsete eelduste kohaldamisala kirjeldatakse
üksikasjalikumalt 7. peatükis.
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Kui teenuseid osutatakse füüsilisele isikule, tuleks eelistada selle isiku peamist elukohta
(punkt b). Alalist elu- või asukohta tuleks kasutada üksnes juhul, kui on tõendeid, et
teenuseid kasutatakse seal.
Teenuseosutajal tuleb otsustada, millised tõendid on usaldusväärsemad, et määrata
kindlaks koht, kuhu klient oma konkreetse äritegevusega kuulub. Näiteks kui kohaldatakse
üleüldist hinnapoliitikat, st kliendi riigist olenemata kehtib kõigile sama hind, ei ole
tarbijatel stiimulit varjata kohta, kuhu nad maksustamisega seoses kuuluvad. Sellisel juhul
oleks kliendi esitatud arveaadress üsna usaldusväärne näitaja. Kui reisidel (puhkused,
ärireisid) tehtud ostude tõttu on kogunenud kaks erinevat kogumit tõendeid, osutub
kasulikuks ka teave varasemate ärisuhete kohta tarbijaga.
Kokkuvõttes tuleb vastuolude korral eelistada kohta, kus on kõige paremini tagatud
maksustamine teenuste tegeliku tarbimise kohas.
Kui tõendid on vastuolulised, tuleb teenuseosutajal korrapäraseid kontrolle sagedamini
teha.
9.5.7.

Mis juhtub, kui teenuseosutajal ei ole seoses artikli 24b punktiga d kahte eraldi
tõendit, mis ei ole vasturääkivad?

Juhul kui teenuseosutajal on raskusi kahe mittevasturääkiva tõendi hankimisega, et
määrata kindlaks koht, kuhu klient kuulub, peaks ta siiski jätkama täiendavate tõendite,
näiteks ärilisest seisukohast olulise teabe otsimist.
Kahtluste korral tuleks eelistada kohta, kus on kõige paremini tagatud maksustamine
nende osutatud teenuste tegeliku tarbimise kohas.
9.5.8.

Millised on artikli 24d lõikes 2 nimetatud tõendid teenuseosutaja poolsete väärvõi kuritarvituste kohta?

Ei ole võimalik loetleda tõendeid teenuseosutaja puhul esineda võivate väär- või
kuritarvituste kohta. Võimalusi on liiga palju.
Reeglina ei peaks ettevõtjad vastutama oma klientide poolsete väär- või kuritarvituste eest.
Aga iseenesest ei saa artikli 24d lõike 2 alt jätta välja olukordi, kus teenuseosutaja
kohaldab eeldust (üksnes) oma kliendi kasuks või kui teenuseosutaja kohaldab eeldust,
tuginedes oma kliendi esitatud valele teabele, kuigi ta teadis või oleks pidanud teadma, et
teave on vale.
Maksuhaldur võib eelduse ümber lükata ka juhtudel, kui on tõendeid väär- või
kuritarvitustest, näiteks kui teenuseosutaja on astunud samme eeldusega
manipuleerimiseks, et saada sooduskohtlemist. See võib hõlmata madalamat maksumäära,
aga mitte üksnes seda.
9.5.9.

Millisel määral võib teenuseosutaja tugineda kolmanda isiku (eelkõige
makseteenuse pakkuja) esitatud teabele?

Paljudel juhtudel tuginevad maksumaksjad täielikult kolmandatest isikutest
kaubanduspartnerite, nagu näiteks makseteenuse pakkujate ja teiste vahendajate tehtud
kontrollidele. On vajalik rõhutada, et teenuste osutamise koha korrektne kindlakstegemine
on teenuseosutaja ülesanne. Seega ei vabasta asjaolu, et kolmandad isikud on teostanud
kontrollid, teenuseosutajat tema vastutusest väär- või kuritarvituse juhtumite korral.
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9.5.10. Andmekaitse-eeskirjade kohaldamine
käibemaksumuudatustega

seoses

2015.

aastal

jõustuvate

Määruse nr 1042/2013 põhjenduses 17 on sätestatud, et „Käesoleva määruse kohaldamisel
võib olla asjakohane, et liikmesriigid võtavad vastu seadusandlikud meetmed, millega
piiratakse teatavaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ20 sätestatud
õigusi ja kohustusi, et kaitsta liikmesriigi või Euroopa Liidu olulisi majanduslikke või
rahanduslikke huve, sealhulgas raha-, eelarve- ja maksuküsimustes, kui sellised meetmed
on vajalikud ja proportsionaalsed, pidades silmas maksupettuste ja maksudest
kõrvalehoidumise ohtu liikmesriikides ning vajadust tagada nõuetekohane käibemaksu
kogumine käesoleva määruse alusel”.
Seega võib andmete töötlemine olla „vajalik vastutava töötleja21 seadusjärgse kohustuse
täitmiseks” (direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkt c) või see võib olla „vajalik vastutava
töötleja või andmeid saava kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud huvide
elluviimiseks [...]” (direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkt f).
Teisisõnu peab asjaomastel maksukohustuslastel olema võimalik töödelda oma klientide
isikuandmeid, tõendamaks maksuhaldurile, et nad on teenuse osutamise kohta käsitlevaid
käibemaksueeskirju korrektselt kohaldanud.
Igal juhul tuleks olukorras, kus andmekaitseõigused on teatavate töötlemistoimingute
võimaldamiseks piiratud, sellise töötlemise iseärasused ja eelkõige eesmärk Euroopa
andmekaitseinspektori nõuete kohaselt riiklikes õigusaktides kindlaks määrata ja need
selgelt sätestada.

20

21

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).
Vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punktile c on „vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik,
riigiasutus, esindused või mõni muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete
töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud
siseriiklike või ühenduse õigusnormidega, võib vastutava töötleja või tema ametissemääramise sätestada
siseriiklikus või ühenduse õiguses”.
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10.

TEENUSE
31C)

OSUTAMINE HOTELLIDES JA SAMALAADSETES KOHTADES (ARTIKKEL

10.1.

Asjakohane säte

Asjakohase sätte leiate käibemaksu rakendusmäärusest:
• artikkel 31c
Kui osutatakse mõnele käibemaksu käsitleva rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud
viidet sellele konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
10.2.

Miks oli vaja selgitusi?

Kõigi telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul on teenuse
osutamise koht alates 1. jaanuarist 2015 see koht, kuhu klient kuulub, olenemata sellest,
kas teenuseid osutatakse maksukohustuslasele (ettevõtjalt ettevõtjale) või
mittemaksukohustuslasele (ettevõtjalt tarbijale).
Kui neid teenuseid osutatakse hotellisektoris, võib kliendi staatust koos kohaga, kuhu
klient kuulub, olla raske kindlaks teha. Majutusteenuse osutaja puhul on olemas
kohustuste tekkimise risk, mis vajab leevendamist.
Asjaomaste ettevõtjate koormuse leevendamiseks ja tulude kindlustamiseks olid vajalikud
juhised, et selgitada teenuste osutamise kohaga seotud küsimusi, mis tekivad nende
teenuste pakkumisel koos majutamisega.
10.3.

Milleks on see säte vajalik?

Praktilise ja pragmaatilise lahenduse leiab artiklist 31c, milles selgitatakse, et kui
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilisi teenuseid pakutakse koos
majutamisega hotellisektoris või samasuguse ülesandega sektorites, siis käsitatakse, et
sellised teenused on osutatud nendes kohtades.
See kehtib üksnes juhul, kui neid teenuseid pakub oma nime all tegutsev majutusteenuse
osutaja koos majutusega, mida pakub sama teenuseosutaja. Artikli 31c kohaldamiseks
peavad need teenused olema eraldi osutatud ning kliendilt nõutakse eraldi maksmist.
See hõlmab hotellisektoris koos majutusega osutatud teenuseid, aga ka juhul, kui majutust
pakuvad muud samasuguse ülesandega sektorid, nagu näiteks puhkelaagrid või
kämpinguna kasutamiseks ettenähtud paigad. Need on sektorid, mis on loetletud
käibemaksudirektiivi artiklis 47.
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11.

VAHENDAJA TEOSTATAV PILETITE LEVITAMINE (ARTIKKEL 33A)

11.1.

Asjakohane säte

Asjakohase sätte leiate käibemaksu käsitlevast rakendusmäärusest:
• artikkel 33a
Kui osutatakse mõnele käibemaksu käsitleva rakendusmääruse artiklile, ei ole lisatud
viidet sellele konkreetsele õigusaktile ja nimetatakse üksnes seda artiklit.
11.2.

Taustteave

Kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus-, haridus-, meelelahutus- või muudele sellistele
üritustele sisenemine maksustatakse kohas, kus üritus tegelikult toimub. Näiteks kontserdi
puhul oleks see koht, kus kontsert esitatakse.
Maksustamiskoht on üks ja sama nii teisele ettevõtjale (ettevõtjalt ettevõtjale) kui ka
lõpptarbijale (ettevõtjalt tarbijale) osutatud teenuste puhul.
11.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Kui ürituse korraldaja müüb ürituse pileteid otse kliendile, kes soovib üritusel osaleda, on
selge, et piletitelt tasutav mis tahes käibemaks tuleb tasuda kohas, kus üritus tegelikult
toimub.
Korraldaja müüdud pileteid võib aga levitada vahendaja. Võib olla, et piletite müüki
vahendav maksukohustuslane ostab ja müüb pileteid tegelikult enda nimel ja enda eest.
Vahendaja võib aga tegutseda ka korraldaja nimel ja eest või enda nimel, aga korraldaja
eest.
Täiendavaid juhiseid oli vaja, tagamaks, et piletite levitamise viis ei tekitaks
maksustamisel segadust.
11.4.

Milleks on see säte vajalik?

Kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus-, haridus-, meelelahutus- või muudele sellistele
üritustele juurdepääsu tagavad piletid tuleks igal juhul maksustada kohas, kus üritus
tegelikult toimub, nagu on sätestatud käibemaksudirektiivi artiklites 53 ja 54. Samuti
peaks see kehtima juhul, kui pileteid levitab vahendaja.
Kui vahendaja tegutseb ürituse korraldaja nimel ja eest, teostab piletite tegelikku müüki
õiguslikus mõttes korraldaja.
Kui vahendaja sekkub piletimüüki, tegutsedes enda nimel ja enda eest, tegutseb ta pileteid
müües oma arvel kauplejana.
Vahendaja saab piletimüüki sekkuda ka oma nimel, aga ürituse korraldaja eest tegutsedes.
Sellisel juhul selgitatakse artiklis 33a, et pileteid müüvat vahendajat käsitatakse nii, et ta
on saanud teenust, mis seisneb üritusele juurdepääsu saamises, ja osutanud seda ise. See
on kooskõlas käibemaksudirektiivi artiklis 28 sätestatud juriidilise fiktsiooniga.
Kõigil kolmel juhul on selge, et piletite müük maksustatakse kohas, kus üritus tegelikult
toimub.
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11.5.

Sellest sättest tulenevad üksikasjalikud küsimused

11.5.1. Kus maksustatakse internetis broneeritud piletid?
Kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus-, haridus-, meelelahutus- või muudele sellistele
üritustele juurdepääsu tagavad piletid maksustatakse kohas, kus üritus tegelikult toimub.
Maksustamisel toimub käsitlemine ühetaoliselt, olenemata sellest, kuidas pileteid
levitatakse.
Kui pileteid levitatakse elektrooniliste vahenditega, ei muuda see osutatud teenuse laadi.
Ka internetis broneeritud piletid maksustatakse kohas, kus üritus tegelikult toimub. Seda
kinnitatakse ka artikli 7 lõike 3 punktiga t, kus välistatakse sellise teenuse osutamise
kuulumine elektrooniliste teenuste hulka (vt ka punkt 2.4.3.2).
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12.

ÜLEMINEKUMEETMED (MÄÄRUSE NR 1042/2013 ARTIKKEL 2)

12.1.

Asjakohane säte

• Määruse nr 1042/2013 artikkel 2
12.2.

Taustteave

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektrooniliste teenuste osutamine kõikidel juhtudel kliendi asukohas või alalises asu- või
elukohas või tema peamises elukohas.
See juba kehtib teenuste osutamisel ettevõtjalt lõpptarbijale, kuid üksnes juhul, kui
teenuseid osutatakse Euroopa Liitu või Euroopa Liidust (kuigi telekommunikatsiooni- ja
ringhäälinguteenuste puhul võetakse aluseks nende tegelik kasutamine ja neist
kasusaamine).
ELi sees maksustatakse selline teenuse osutamine 2014. aasta lõpuni liikmesriigis, kus
asub teenuseosutaja. Alates 2015. aastast maksustatakse ka selline teenuse osutamine
kliendi asukohas.
12.3.

Miks oli vaja selgitusi?

Aeg, millal tuleb maksta käibemaksu, otsustatakse selle järgi, millal tekib maksustatav
teokoosseis (kohustus) ja millal muutub käibemaks sissenõutavaks (kogumine).
Maksustatav teokoosseis on määratletud käibemaksudirektiivi artiklites 63 ja 64. Artikli
63 kohaselt tekib maksustatav teokoosseis kaubatarnete teostamise või teenuste osutamise
hetkest. Pidevate teenuse osutamistega seoses selgitatakse artiklis 64, et maksustatav
teokoosseos tekib pärast järjestikuste arvepidamiste või maksete tähtaja lõppu. Selleks
ajaks on teenus osutatud.
Kui käibemaksudirektiivi artikli 65 kohaselt tehakse ettemaks või kui liikmesriik on
otsustanud kasutada käibemaksudirektiivi artikli 66 võimalust, võib käibemaks siiski
muutuda sissenõutavaks enne või kohe pärast teenuse osutamist ehk teisisõnu enne või
kohe pärast maksustatava teokoosseisu toimumist.
Kui telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid osutatakse veidi
enne 1. jaanuari 2015, võib teenuse osutamise koha muudatus põhjustada
topeltmaksustamist või mittemaksustamist, kui liikmesriikide kohaldatavad eeskirjad
käibemaksu sissenõutavaks muutumise kohta on erinevad.
Topelt- ja mittemaksustamise olukordade vältimiseks ja selle maksustamismuudatuse
hõlbustamiseks tuli võtta üleminekumeetmeid nagu tavaliselt seoses sellega, millised selle
tähtaja paiku osutatud teenused kuuluvad uute eeskirjade alla ja millised mitte.
12.4.

Milleks on see säte vajalik?

Määruse nr 1042/2013 artiklis 2 tehakse selgeks, et teenuse osutamise koha
kindlaksmääramisel on otsustav hetk, millal tekkis maksustatav teokoosseis (ja kohustus).
See kehtib tavalise ja pideva teenuse osutamise kohta.
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Kui maksustatav teokoosseis tekib enne 1. jaanuari 2015, on teenuse osutamise koht
teenuseosutaja asukohas ja sama maksustatava teokoosseisu suhtes ei nõuta maksu sisse
kliendi liikmesriigis (artikli 2 punkt c). See kehtib, olenemata makse tegemise või arve
väljastamise ajast.
Kui maksustatav teokoosseis tekib 1. jaanuaril 2015 või pärast seda, on maksustamiskoha
kindlakstegemisel otsustavaks koht, kuhu klient kuulub (artikli 2 punkt b). Siin ei ole
oluline, millisel hetkel väljastati arve.
Kui aga kõnealuse teenuse osutamisega seoses on enne 1. jaanuari 2015 tehtud ettemaks,
nõutakse selle ettemaksu pealt käibemaks sisse teenuseosutaja asukohaliikmesriigis
vastavalt käibemaksudirektiivi artiklis 65 sätestatud eeskirjadele (artikli 2 punkt a). Mis
tahes makse puhul, mis tuleb veel tasuda ja tasutakse hiljem (1. jaanuaril 2015 või pärast
seda), makstakse käibemaks kohas, kuhu klient kuulub.
12.5.

Sellest sättest tulenevad üksikasjalikud küsimused

12.5.1. Ettemaksed, mis on tehtud enne teenuse osutamist
Kui ettemaks on tehtud enne 1. jaanuari 2015, nõuab teenuseosutaja käibemaksu sisse
vastavalt käibemaksudirektiivi artiklile 65. Kuna kehtivad eeskirjad on jõus ka
2014. aastal, muutub selle makse pealt tasutav käibemaks sissenõutavaks liikmesriigis, kus
asub teenuseosutaja.
Kui teenust osutatakse 1. jaanuaril 2015 või pärast seda, nähakse määruse nr 1042/2013
artikli 2 punktis b ette, et teenuste osutamise kohaks on koht, kus on kliendi asu- või
elukoht.
Võib mõelda, et kuna teenuse osutamise koht on kliendi liikmesriik, siis peaks
teenuseosutaja parandama ettemaksule viitavat arvet, saatelehte või kviitungit ning saama
teenuseosutaja liikmesriigis makstud käibemaksu tagasi ning nõudma käibemaksu sisse
kliendi liikmesriigilt.
See aga tähendaks tohutut koormust kõigile asjaosalistele: teenuseosutajatele, klientidele
ja maksuhalduritele, ning läheks vastuollu üleminekumeetmete kavandatud eesmärgiga.
Sel põhjusel lepiti käibemaksukomitees peaaegu ühehäälselt kokku juhised,22 mille
eesmärk on selgitada määruse nr 1042/2013 artiklis 2 toodud üleminekumeetmete
tõlgendamist seoses ettemaksetega.
Nendes juhistes selgitati kindlasõnaliselt, et kui ettemaks on tehtud enne 1. jaanuari 2015,
kohaldatakse kõigil juhtudel käibemaksudirektiivi artikli 65 eeskirja, nii et käibemaks
nõutakse makse kättesaamisel ja saadud summalt sisse teenuseosutaja
asukohaliikmesriigis.
Kui teenuse osutamine viiakse lõpule 1. jaanuaril 2015 või pärast seda, muutub käibemaks
sissenõutavaks kliendi liikmesriigis, aga üksnes summalt, mis ei ole hõlmatud ühegi
varasema ettemaksuga.
22

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/
guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf.
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Seega kui klient teeb ettemaksu enne 1. jaanuari 2015 teenuse hinna kogusummas,
nõutakse käibemaks sisse teenuseosutaja liikmesriigis ja kliendi liikmesriigis käibemaksu
sisse ei nõuta.
Kui klient teeb enne 1. jaanuari 2015 ettemaksu näiteks 40 protsendi ulatuses teenuse
koguhinnast, nõutakse käibemaks sisse teenuseosutaja liikmesriigis (sellelt 40 protsendilt).
Järelejäänud 60 protsendilt nõutakse käibemaks sisse kliendi liikmesriigis maksustatava
teokoosseisu tekkimise hetkel või kui teine ettemaks tehakse 1. jaanuaril 2015 või pärast
seda, aga enne teenuse osutamist.
Juhistes tehakse ka selgeks, et seda eeskirja kohaldatakse üksnes juhtudel, kui ettemaks on
tehtud teenuseosutaja tavapärase kaubandustava kohaselt ehk teisisõnu, kui teenuseosutaja
on seda põhimõtet selliste teenuste osutamise puhul ka varem kasutanud. Kui teenuse
osutamise asjaoludest nähtub, et ettemaks tehti üksnes eesmärgiga vältida maksustamist
kliendi liikmesriigis (näiteks kui lepinguga ei nõutud ettemaksu või kui see ületas lepingus
ettenähtud summa), saab see liikmesriik nõuda tehingult käibemaksu vastavalt määruse nr
1042/2013 artikli 2 punktis b sätestatud eeskirjale.
Samuti tuleks pidada meeles, et kuna maksustamine on jaotatud kahe liikmesriigi vahel,
peaks teenuseosutaja suutma kliendi liikmesriigile tõestada, et ettemaks tehti tegelikult
enne 1. jaanuari 2015 ja et sellelt summalt maksti käibemaks teenuseosutaja liikmesriigile.
Seega oleks asjakohane lisada teenuse osutamisel väljastatud arvele, saatelehele või
kviitungile viide ettemaksu tegemisel väljastatud arvele, saatelehele või kviitungile ning
selle ettemaksu tegemise kuupäev.
12.5.2. Milline mõju on arve väljastamisel teenuse osutamise kohale?
Arve väljastamise kuupäeval ei ole mingit mõju teenuse osutamise kohale.
Käibemaks nõutakse sisse kas teenuseosutaja liikmesriigis või kliendi omas, olenevalt
hetkest, millal tekib maksustatav teokoosseis või millal tehakse makse. Arve väljastamine
ei muuda seda eeskirja.
12.5.3. Milliseid tõendeid on vaja selle kohta, et maksustatav teokoosseis tekkis või et
makse tehti enne 1. jaanuari 2015?
Maksukohustuslaste kasutatavad tõendusvahendid seoses tavaliste tehingutega on samad,
mida kasutatakse tõendamisel, et maksustatav teokoosseis tekkis enne või pärast
1. jaanuari 2015. Sellega seoses ei nõuta spetsiaalseid tõendusvahendeid.
12.5.4. Näited
Ettemakstud teenused
1. näide:
ettemaks tehakse enne 1. jaanuari 2015 ning ka teenust osutatakse või
viiakse see lõpule enne seda kuupäeva. Käibemaks muutub siis sissenõutavaks enne
1. jaanuari 2015 teenuseosutaja liikmesriigis.
2. näide:
ettemaks tehakse enne 1. jaanuari 2015, aga teenust osutatakse või viiakse
see lõpule alles pärast seda kuupäeva. Sel juhul muutub käibemaks ettemaksu summalt
sissenõutavaks teenuseosutaja liikmesriigis selle makse tegemise hetkel. Ettemaksega
hõlmamata summalt muutub käibemaks sissenõutavaks kliendi liikmesriigis maksustatava
teokoosseisu tekkimise hetkel.
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3. näide:
nii ettemaks tehakse kui ka maksustatav teokoosseis tekib pärast
31. detsembrit 2014. Sel juhul muutub käibemaks sissenõutavaks 2015. aastal kliendi
liikmesriigis.
4. näide:
enne 1. jaanuari 2015 tehakse ettemaks 20 % ulatuses hinnast. Pärast
31. detsembrit 2014 tehakse teine ettemaks 40 % ulatuses hinnast. Teenuse osutamine
viiakse lõpule pärast teist ettemaksu. Esimeselt ettemaksult (20 % hinnast) muutub
käibemaks sissenõutavaks 2014. aastal teenuseosutaja liikmesriigis. Kui teenuse
osutamine on lõpule viidud, muutub käibemaks teiselt ettemaksult (40 % hinnast) ning
ülejäänud summalt (40 % hinnast) sissenõutavaks 2015. aastal kliendi liikmesriigis.
Pidev teenuse osutamine
5. näide:
pidev teenuse osutamine, mille puhul tuleks järjestikused arvepidamised
või maksed teha teatud tähtaja jooksul, toimub enne 1. jaanuari 2015. Sel juhul tuleks
käibemaks vastavalt arvepidamisele või maksele nõuda sisse liikmesriigis, kus asub
teenuseosutaja.
6. näide:
pidev teenuse osutamine, mille puhul tuleks järjestikused arvepidamised
või maksed teha teatud tähtaja jooksul, toimub 1. jaanuaril 2015 või pärast seda, isegi kui
teenuse osutamine algas 2014. aastal. Sel juhul on võimalik kolm stsenaariumi.
(a) Makse tehakse pärast tähtaja lõppu. Sel juhul – kuna maksustatav teokoosseis
tekkis 1. jaanuaril 2015 või pärast seda ja enne seda kuupäeva ei muuda miski
käibemaksu sissenõutavaks –, tasutakse käibemaks kliendi liikmesriigis.
(b) Teenuse eest makstakse kogu summa ette enne 1. jaanuari 2015. Sel juhul
nõutakse käibemaks sisse teenuseosutaja liikmesriigis, kuna makse muudab
käibemaksu sissenõutavaks.
(c) Ettemaks (deposiit) tehakse enne 1. jaanuari 2015. Kui tähtaeg lõpeb, tasub klient
teenuse osutamise eest ülejäänud summa. Sel juhul nõutakse käibemaks ettemaksu
summalt sisse teenuseosutaja liikmesriigis selle makse tegemise hetkel.
Ettemaksega hõlmamata summalt muutub käibemaks sissenõutavaks kliendi
liikmesriigis tähtaja lõppemise hetkel.
Teenuste osutamine, mille puhul arve väljastatakse enne teenuse osutamist
7. näide:
arve (või saateleht või kviitung, kui arve ei ole nõutav) ajalehe aastase
internetiühenduse eest (mis algab 2014 ja lõpeb 2015) väljastatakse 20. detsembril 2014.
Klient maksab arve 29. detsembril 2014. Sel juhul muutub käibemaks sissenõutavaks enne
1. jaanuari 2015, kuna makse tehti enne seda kuupäeva, nii et see nõutakse sisse
liikmesriigis, kus asub teenuseosutaja.
8. näide:
arve (või saateleht või kviitung, kui arve ei ole nõutav) ajalehe aastase
internetiühenduse eest (mis algab 2014 ja lõpeb 2015) väljastatakse 20. detsembril 2014.
Klient maksab arve 3. jaanuaril 2015. Sel juhul tekib maksustatav teokoosseis pärast
1. jaanuari 2015. Ka makse tehakse pärast seda kuupäeva. Käibemaks tuleb nõuda sisse
kliendi liikmesriigis, olenemata sellest, mis kuupäeval arve väljastati.
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Teenuse osutamine, mille puhul arve väljastatakse pärast teenuse osutamist
9. näide:
teenus viiakse lõpule enne 1. jaanuari 2015, aga arve väljastatakse ja makse
tehakse alles pärast seda kuupäeva. Sel juhul on maksustatav teokoosseis tekkinud enne
1. jaanuari 2015, nii et käibemaks tuleb tasuda teenuseosutaja liikmesriigis.
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13.

ASJAKOHASED ÕIGUSSÄTTED

13.1.

Käibemaksudirektiiv

Artikli 24 lõige 2
….
2.
„Telekommunikatsiooniteenused” on teenused, mis on seotud mis tahes laadi
signaalide, kirjutiste, kujutiste ja helide või teabe edastamise, saatmise või vastuvõtmisega
juhtme kaudu või raadio teel, optiliste või muude elektromagnetiliste süsteemide abil,
sealhulgas sellega seotud edastus- , saate- või vastuvõtumahtude kasutusõiguse
üleandmine või võimaldamine, mille hulka kuulub ülemaailmsetele teabevõrkudele
juurdepääsu võimaldamine.

Artikkel 44
Maksukohustuslasele, kes sellisena tegutseb, osutatavate teenuste osutamise kohaks on
nimetatud isiku ettevõtte asukoht. Juhul, kui neid teenuseid osutatakse maksukohustuslase
püsivale tegevuskohale, mis asub mujal kui tema ettevõtte asukohas, on nende teenuste
osutamise kohaks nimetatud püsiva tegevuskoha koht. Sellise ettevõtte asukoha või püsiva
tegevuskoha puudumisel on teenuste osutamise kohaks neid teenuseid saava
maksukohustuslase alaline elu- või asukoht või peamine elukoht.

Artikkel 45
Mittemaksukohustuslasele osutatavate teenuste osutamise kohaks on teenuse osutaja
ettevõtte asukoht. Juhul, kui neid teenuseid osutatakse teenuse osutaja püsivast
tegevuskohast, mis asub mujal kui tema ettevõtte asukohas, on nende teenuste osutamise
kohaks nimetatud püsiva tegevuskoha koht. Sellise ettevõtte asukoha või püsiva
tegevuskoha puudumisel on teenuste osutamise kohaks teenuse osutaja alaline elu- või
asukoht või peamine elukoht.

Artikkel 58
Mittemaksukohustuslasele osutatavate järgmiste teenuste osutamise kohaks on kõnealuse
isiku asukoht, alaline asu- või elukoht või peamine elukoht:
a)

telekommunikatsiooniteenused;

b)

raadio- ja televisiooniringhäälinguteenused;

c)

elektrooniliselt osutatavad, eelkõige II lisas nimetatud teenused.

Kui teenuse osutaja ja saaja suhtlevad elektronposti teel, ei tähenda see iseenesest, et
osutatav teenus on elektrooniliselt osutatav teenus.
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Artikkel 59a
Topeltmaksustamise, maksustamata jätmise ja konkurentsi moonutamise vältimiseks
võivad liikmesriigid seoses teenustega, mille osutamise kohta reguleeritakse artiklitega
44, 45, 56, 58 ja 59, käsitada:
a)

nende territooriumil asuvat mõne või kõigi selliste teenuste osutamise kohta
väljaspool ühendust asuva kohana, kui teenuste tegelik kasutamine ja neist
kasusaamine toimub väljaspool ühendust;

b)

väljaspool ühendust asuvat mõne või kõigi selliste teenuste osutamise kohta nende
territooriumil asuva kohana, kui teenuste tegelik kasutamine ja neist kasusaamine
toimub nende territooriumil.

II lisa
1)

Veebilehekülgede tarnimine ja majutamine (hosting), programmide ja seadmete
kaughooldus;

2)

tarkvara tarne ja ajakohastamine;

3)

piltide, teksti ja andmete tarne, andmekogude kasutamise võimaldamine;

4)

muusika, filmide ja mängude, sealhulgas hasart- ja õnnemängude tarne ning
poliitika-, kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus- ja meelelahutussaadete tarne;

(5)

kaugõppeteenuste osutamine.
13.2. Käibemaksu käsitlev rakendusmäärus

Artikkel 6a
1.
Telekommunikatsiooniteenused direktiivi 2006/112/EÜ artikli 24 lõike 2 tähenduses
hõlmavad eelkõige järgmist:
a)

laua- ja mobiiltelefoniteenused hääle, andmete ja videote ülekandmiseks, sh
videokomponendiga telefoniteenused (videofoniteenused);

b)

interneti kaudu osutatavad telefoniteenused, sh IP-kõne;

c)

kõnepost, kõne ootele panek, kõne edasisuunamine, helistaja kindlakstegemine,
konverentskõne ja muud kõnehaldusteenused;

d)

kaugotsinguteenused;

e)

audiotekstiteenused;

f)

faksi-, telegraafi- ja teleksiteenused;
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g)

internetiühendus, st veebiühendus;

h)

eravõrguühendused, mille kaudu
telekommunikatsiooniühendust.

pakutakse

ainult

kliendile

ette

nähtud

2.
Telekommunikatsiooniteenused direktiivi 2006/112/EÜ artikli 24 lõike 2 tähenduses
ei hõlma järgmist:
a)

elektrooniliselt osutatavad teenused;

b)

raadio- ja televisiooniringhäälinguteenused (edaspidi „ringhäälinguteenused”).

Artikkel 6b
1.
Ringhäälinguteenused hõlmavad audio- ja audiovisuaalteoseid sisaldavaid
teenuseid, nagu raadio- ja telesaated, mida edastatakse üldsusele saatekava alusel
kommunikatsioonivõrkude kaudu meediateenuse esitaja poolt ja tema toimetusvastutuse
all samaaegseks kuulamiseks või vaatamiseks.
2.

Lõige 1 hõlmab eelkõige järgmist:

a)

raadio- või televisioonivõrgu kaudu edastatavad või taasedastatavad raadio- või
televisioonisaated;

b)

interneti või muu sellise elektroonilise võrgu kaudu levitatavad raadio- või
telesaated (IP-striiming), kui neid nende edastamise või taasedastamise ajal raadiovõi televisioonivõrgus samaaegselt üle kantakse.

3.

Lõige 1 ei hõlma järgmist:

a)

telekommunikatsiooniteenused;

b)

elektrooniliselt osutatavad teenused;

c)

teabe esitamine konkreetsete tellitavate saadete kohta;

d)

ringhäälingu- ja edastamisõiguste ülekandmine;

e)

saate vastuvõtmisel kasutatavate tehniliste vahendite või rajatiste rentimine;

f)

interneti või mõne samalaadse elektroonilise võrgu kaudu levitatavad raadio- või
telesaated (IP-striiming), välja arvatud juhul, kui neid nende edastamise või
taasedastamise ajal raadio- või televisioonivõrgus samaaegselt üle kantakse.

82/90

Selgitavad märkused – avaldatud 3. aprillil 2014
Artikkel 7
1.
Direktiivis 2006/112/EÜ nimetatud „elektrooniliselt osutatavad teenused”
hõlmavad teenuseid, mida osutatakse interneti või muu arvutivõrgu kaudu ning mille
laadist tingituna osutatakse neid peamiselt automaatselt ja minimaalse inimsekkumisega
ning mida infotehnoloogia abita osutada ei saaks.
2.

Lõige 1 hõlmab eelkõige järgmisi juhtumeid:

a)

digitaaltoodete tarnimine üldiselt, sealhulgas tarkvara ja tarkvara muudatused või
täiustatud versioonid;

b)

teenused, mis pakuvad või toetavad ettevõtja või isiku esitlemist arvutivõrgus,
näiteks veebisaidil või veebileheküljel;

c)

teenused, mida arvuti automaatselt osutab interneti või muu arvutivõrgu kaudu
vastuseks teatavate andmete sisestamisele teenuse saaja poolt;

d)

tasu eest õiguse andmine panna kaup või teenus müüki internetipoena tegutseval
veebisaidil, kus potentsiaalsed ostjad teevad oma pakkumised automaatse
protseduuri kaudu ning kus mõlemale osapoolele antakse müügi toimumisest teada
automaatselt saadetava e-kirja teel;

e)

internetiteenuste pakett, milles telekommunikatsioonil on abistav ja teisejärguline
osa (st ei piirdu internetiühendusega ning sisaldavad muid elemente, nagu näiteks
leheküljed, millelt pääseb ligi uudistele, ilmateatele või reisiinfole; mängusaidid;
veebisaitide majutus, juurdepääs internetipõhistele suhtluskanalitele jne);

f)

I lisas loetletud teenused.

3.

Lõige 1 ei hõlma järgmist:

a)

raadio- ja televisiooniringhäälinguteenused;

b)

telekommunikatsiooniteenused;

c)

kaubad, mille tellimus esitatakse ja mille tellimust töödeldakse elektrooniliselt;

d)

CD-ROMid, disketid ja muud materiaalsed andmekandjad;

e)

trükised, näiteks raamatud, teabelehed, ajalehed või ajakirjad;

f)

CDd ja helikassetid;

g)

videokassetid ja DVDd;

h)

mängud CD-ROMil;

i)

e-posti teel kliente nõustavate spetsialistide, näiteks juristide ja finantskonsultantide
teenused;
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j)

koolitusteenused, mille puhul õpetaja edastab kursuse sisu interneti või muu
arvutivõrgu (kauglingi) kaudu;

k)

arvutiseadmete võrguvälised parandusteenused;

l)

võrguvälised andmebaasiteenused;

m)

reklaamiteenused, näiteks reklaam ajalehtedes, plakatitel ja televisioonis;

n)

kasutajatoe teenused telefoni teel;

o)

koolitusteenused, mis hõlmavad üksnes kirjavahetuse teel toimuvat õpet, näiteks
posti teel toimuvad kursused;

p)

tavapärased oksjoniteenused, mis vajavad otsest inimsekkumist, olenemata sellest,
kuidas pakkumisi tehakse;

t)

elektrooniliselt broneeritud kultuuri-, kunsti-,
meelelahutus- ja muude selliste ürituste piletid;

u)

elektrooniliselt broneeritud majutus-, autorendi-, restoraniteenused, reisijateveovõi muud sellised teenused.

spordi-,

teadus-,

haridus-,

I lisa
1)

2)

Direktiivi 2006/112/EÜ II lisa punkt 1:
a)

veebisaitide ja veebilehekülgede majutamine;

b)

programmide automaatne võrgupõhine kaughooldus;

c)

süsteemide kaughaldus;

d)

võrgupõhised andmebaasid, kus teatavaid andmeid salvestatakse ja otsitakse
elektrooniliselt;

e)

kettaruumi võrgupõhine tarne selle tellimisel.

Direktiivi 2006/112/EÜ II lisa punkt 2:
a)

juurdepääs tarkvarale (sealhulgas hanke- ning raamatupidamisprogrammid ja
viirusetõrjetarkvara) ning selle täienditele, või tarkvara ja täiendite
allalaadimine;

b)

ribareklaamide blokeerimiseks vajalik tarkvara (bannerblockers);

c)

allalaadimisdraiverid, näiteks tarkvara, mis ühendab arvuti välisseadmetega
(näiteks printeriga);
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(3)

4)

d)

veebisaitide filtrite automaatne võrgupõhine paigaldus;

e)

tulemüüride automaatne võrgupõhine paigaldus.

Direktiivi 2006/112/EÜ II lisa punkt 3:
a)

juurdepääs töölauateemadele ja nende allalaadimine;

b)

juurdepääs fotodele
allalaadimine;

c)

raamatute digiteeritud sisu ja muud elektroonilised trükised;

d)

võrguajalehtede ja -ajakirjade tellimine;

e)

veebipäevikud ja veebisaitide külastatavuse statistika;

f)

võrgu kaudu edastatavad uudised, liiklusteave ja ilmateade;

g)

võrgupõhine teave, mida tarkvara loob automaatselt kliendi sisestatud
andmete põhjal, näiteks õiguslike ja finants- andmete põhjal (sealhulgas
reaalajas pidevalt ajakohastatud börsiteave);

h)

reklaamipinna pakkumine,
veebileheküljel;

i)

otsingumootorite ja internetikataloogide kasutamine.

või

piltidele

või

sealhulgas

ekraanisäästuritele

ribareklaamid

ja

nende

veebisaidil

või

Direktiivi 2006/112/EÜ II lisa punkt 4:
a)

juurdepääs muusikale või selle allalaadimine arvutisse ja mobiiltelefoni;

b)

juurdepääs reklaamlauludele, katkenditele, helinatoonidele või muudele
helidele või nende allalaadimine;

c)

juurdepääs filmidele või nende allalaadimine;

d)

mängude allalaadimine arvutisse ja mobiiltelefoni;

e)

juurdepääs automaatsetele võrgumängudele, mis sõltuvad internetist või
samalaadsetest arvutivõrkudest ning kus mängijad ei asu üheaegselt samas
kohas.

f)

raadio- või televisioonivõrgu, interneti või mõne muu sellise elektroonilise
võrgu kaudu levitatavate raadio- või telesaadete vastuvõtmine kuulamiseks või
vaatamiseks kasutaja valitud ajal ja kasutaja isikliku taotluse alusel
meediateenuse osutaja pakutud saatevalikust, nt tellitavad tele- või
videosaated;
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5)

g)

interneti või mõne samalaadse elektroonilise võrgu kaudu levitatavate raadiovõi telesaadete vastuvõtmine (IP-striiming), välja arvatud juhul, kui neid
nende edastamise või taasedastamise ajal raadio- või televisioonivõrgus
samaaegselt üle kantakse;

h)

kommunikatsioonivõrkude kaudu selliste audio- ja audiovisuaalteoste
tarnimine, mida meediateenuse osutaja ei paku ja mis ei kuulu tema
toimetusvastutuse alla;

i)

meediateenuse osutaja audio- ja audiovisuaalväljundi edasitarnimine
kommunikatsioonivõrkude kaudu kellegi teise kui meediateenuse osutaja poolt.

Direktiivi 2006/112/EÜ II lisa punkt 5:
a)

õpe, mis on automaatne ja mille toimumine sõltub internetist või samalaadsest
arvutivõrgust ning mis nõuab piiratud inimsekkumist või ei nõua seda üldse,
sealhulgas virtuaalsed klassiruumid, välja arvatud juhul, kui internetti või
samalaadset arvutivõrku kasutatakse üksnes õpetaja ja õpilase vahelise
suhtlusvahendina;

b)

töövihikud, mida õpilane täidab võrgu kaudu ja mida hinnatakse automaatselt
ilma inimsekkumiseta.

Artikkel 9a
1.
Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 28 kohaldamisel, kui elektroonilisi teenuseid
osutatakse telekommunikatsioonivõrgu, mõne liidese või portaali, nt rakenduste veebipoe
kaudu, käsitatakse teenuste osutamises osalevat maksukohustuslast oma nime all, kuid
nimetatud teenuse osutaja eest tegutsevana, välja arvatud juhul, kui see
maksukohustuslane on sõnaselgelt märkinud, et viimane on teenuse osutaja, ning see
kajastub osaliste vahelistes lepingulistes kokkulepetes.
Selleks et käsitada elektrooniliselt osutatava teenuse osutajat maksukohustuslase poolt
sõnaselgelt märgitud nimetatud teenuse osutajana, peavad olema täidetud järgmised
tingimused:
a)

arvel, mille elektrooniliselt osutatavate teenuste osutamises osalev
maksukohustuslane on väljastanud või kättesaadavaks teinud, peavad olema
mainitud nimetatud teenused ja nende osutaja;

b)

kliendile väljastatud või kättesaadavaks tehtud saatelehel või kviitungil peavad
olema mainitud elektrooniliselt osutatavad teenused ja nende osutaja.

Käesoleva lõike tähenduses ei ole maksukohustuslasel, kes elektrooniliselt osutatavate
teenuste osutamise puhul kiidab heaks käibemaksu sissenõudmise kliendilt või kiidab
heaks teenuste osutamise või kehtestab teenuse osutamise üldtingimused, lubatud
sõnaselgelt märkida, et nende teenuste osutaja on teine isik.
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2.
Lõiget 1 kohaldatakse ka juhul, kui interneti kaudu osutatavaid telefoniteenuseid,
sealhulgas IP-kõne, osutatakse telekommunikatsioonivõrgu, liidese või portaali, näiteks
rakenduste veebipoe kaudu ja samadel tingimustel, mis on esitatud nimetatud lõikes.
3.
Käesolevat artiklit ei kohaldata maksukohustuslase suhtes, kes üksnes töötleb
makseid, mis on tasutud elektrooniliselt osutatavate teenuste või interneti kaudu
osutatavate telefoniteenuste, sealhulgas IP-kõne eest, ja ei osale nende elektrooniliselt
osutatavate teenuste või telefoniteenuste osutamises.

Artikkel 13a
Mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku asukoht, nagu on viidatud direktiivi
2006/112/EÜ artikli 56 lõike 2 esimeses lõigus ning artiklites 58 ja 59, on:
a)

juhatuse asukoht või

b)

mis tahes muu sellise tegevuskoha asukoht, mida iseloomustab inim- ja tehniliste
ressursside poolest piisavalt püsiv ja sobiv struktuur, mis võimaldab sellel
tegevuskohal saada ja seal kasutada sellele tegevuskohale vajalikke teenuseid.

Artikli 18 lõige 2
2.
Kui ei ole vastupidiseid andmeid, võib teenuse osutaja eeldada, et ühenduses asuval
kliendil on mittemaksukohustuslase staatus, kui ta tõendab, et asjaomane klient ei ole talle
esitanud oma isiklikku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit.
Olenemata vastupidisest teabest võib telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektrooniliselt osutatavate teenuste osutaja käsitada ühenduses asuvat klienti
mittemaksukohustuslasena seni, kuni kõnealune klient ei ole teenuse osutajale teatanud
oma individuaalset käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit.

Artikkel 24
Kui direktiivi 2006/112/EÜ artikli 56 lõike 2 esimese lõiguga või artiklitega 58 ja 59
hõlmatud teenuseid osutatakse mittemaksukohustuslasele, kes asub rohkem kui ühes riigis
või kelle alaline elu- või asukoht on ühes ja peamine elukoht teises riigis, peetakse
prioriteetseks järgmist:
a)

mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku puhul käesoleva määruse artikli 13a
punktis a osutatud asukoht, välja arvatud juhul, kui on tõendeid, et teenust
kasutatakse nimetatud artikli punktis b osutatud tegevuskohas;

b)

füüsilise isiku puhul peamine elukoht, välja arvatud juhul, kui on tõendeid, et teenust
kasutatakse kõnealuse isiku alalises elukohas.
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3.a alajagu
Eeldused kliendi asukoha suhtes
Artikkel 24a
1.
Direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 44, 58 ja 59a kohaldamisel, kui
telekommunikatsiooni- ja ringhäälinguteenuste või elektrooniliselt osutatavate teenuste
osutaja osutab neid teenuseid sellises kohas nagu taksofon, telefonikabiin, WiFi ala,
internetikohvik, restoran või hotelli vastuvõtuala, kus nimetatud teenuse osutaja poolt
teenuse osutamiseks on vaja teenuse saaja füüsilist kohalolekut nimetatud kohas,
eeldatakse, et kliendi asukoht, alaline asu- või elukoht või peamine elukoht on kõnealuses
kohas ja teenust kasutatakse ja tarbitakse ka tegelikult seal.
2.
Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud koht asub direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 37
ja 57 kohaselt ühenduses reisijaid vedava laeva või lennuki pardal või rongis, on
asukohariik reisijateveo lähteriik.

Artikkel 24b
Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 58 kohaldamisel, kui mittemaksukohustuslasele osutatakse
telekommunikatsiooni- ja ringhäälinguteenuseid või elektrooniliselt osutatavaid
teenuseid:
a)

tema lauatelefoniühenduse kaudu, eeldatakse, et kliendi asukoht, alaline asu- või
elukoht või peamine elukoht on tavatelefoni paigaldamise kohas;

b)

mobiilsidevõrgu kaudu, eeldatakse, et kliendi asukoht, alaline asu- või elukoht või
peamine elukoht on kõnealuste teenuste saamiseks kasutatud SIM-kaardi
mobiiltelefoni suunakoodiga identifitseeritud riigis;

c)

mille kasutamiseks on vaja kasutada dekoodrit või muud sellist seadet või
vaatamiskaarti ning mille puhul ei kasutata tema lauatelefoniühendust, eeldatakse,
et kliendi asukoht, alaline asu- või elukoht või peamine elukoht on kohas, kus
dekooder või muu selline seade asub, või kui see koht ei ole teada, siis kohas, kuhu
vaatamiskaart kasutamiseks saadetakse;

d)

muudes kui artiklis 24a ja käesoleva artikli punktides a, b ja c nimetatud
olukordades, eeldatakse, et kliendi asukoht, alaline asu- või elukoht või peamine
elukoht on koht, mille teenuse osutaja on sellena määratlenud, kasutades käesoleva
määruse artiklis 24f loetletud kahte eraldi tõendit, mis ei ole vasturääkivad.

3.b alajagu
Eelduste ümberlükkamine
Artikkel 24d
1.
Kui teenuse osutaja osutab direktiivi 2006/112/EÜ artikli 58 kohaselt teenust, võib
ta käesoleva määruse artiklis 24a või artikli 24b punktides a, b või c sätestatud eelduse
ümber lükata kolme tõendi alusel, mis ei ole vasturääkivad ja mis tõendavad, et kliendi
asukoht, alaline asu- või elukoht või peamine elukoht on mujal.
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2.
Maksuasutus võib artikli 24a, 24b või 24c alusel esitatud eelduse ümber lükata, kui
on tõendeid, et teenuse osutaja puhul esineb väär- või kuritarvitusi.

3.c alajagu
Tõendid kliendi asukoha kindlakstegemiseks ja eelduste ümberlükkamiseks
Artikkel 24f
Direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 58 sätestatud eeskirjade kohaldamisel ja käesoleva
määruse artikli 24b punktis d või artikli 24d lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisel
käsitatakse tõenditena eelkõige järgmisi andmeid:
a)

kliendi arveaadress;

b)

kliendi kasutatava seadme IP-aadress või geograafilise asukoha kindlaksmääramise
mis tahes meetod;

c)

pangaandmed, näiteks makse tegemiseks kasutatud pangakonto asukoht ja selles
pangas olev kliendi arveaadress;

d)

rahvusvahelise mobiiliabonendi identifitseerimiskoodi (IMSI) riigi mobiiltelefoni
suunakood (MCC), mis on salvestatud kliendi kasutataval abonendi identsusmooduli
kaardil (SIM-kaart);

e)

kliendi lauatelefoniühenduse asukoht, mille kaudu talle teenust osutatakse;

f)

muu ärilisest seisukohast oluline teave.

Artikkel 31c
Oma nime all tegutseva maksukohustuslase poolt koos hotellisektoris või samasuguse
ülesandega sektorites, nt puhkelaagrites või kämpinguna kasutamiseks ettenähtud
paikades, majutamisega pakutavate telekommunikatsiooni- ja ringhäälinguteenuste ning
elektrooniliselt osutatavate teenuste osutamise koha kindlakstegemiseks käsitatakse, et
sellised teenused on osutatud nendes kohtades.

Artikkel 33a
Kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus-, haridus- ja meelelahutus- või muudele sellistele
üritustele juurdepääsu tagavate piletite levitamine korraldaja eest, kuid oma nime all
tegutseva vahendaja või mõne muu oma nimel tegutseva maksukohustuslase kui
korraldaja poolt on hõlmatud direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 53 ja artikli 54 lõikega 1.
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13.3. Rakendusmäärus (EL) nr 1042/2013
Artikkel 2
Ühenduses asuva teenuse osutaja poolt seal asuvale, alalist elu- või asukohta omavale või
peamist elukohta omavale mittemaksukohustuslasele osutatavate telekommunikatsiooni-,
raadio- ja teleringhäälinguteenuste või elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes
kohaldatakse järgmist:
a)

enne 1. jaanuari 2015 tekkinud maksustatava teokoosseisu puhul on teenuse
osutamise kohaks koht, kus teenuse osutaja asub, nagu on sätestatud direktiivi
2006/112/EÜ artiklis 45, sõltumata sellest, millal nimetatud teenuste osutamine või
pidev osutamine on lõpule viidud;

b)

enne 1. jaanuari 2015 tekkinud maksustatava teokoosseisu puhul on teenuse
osutamise kohaks koht, kus on kliendi asukoht, alaline asu- või elukoht või peamine
elukoht, sõltumata sellest, millal nimetatud teenuste osutamine või pidev osutamine
algas;

c)

kui maksustatav teokoosseis tekkis enne 1. jaanuari 2015 liikmesriigis, kus teenuse
osutaja asub, ei nõuta sama maksustatava teokoosseisu suhtes maksu sisse kliendi
liikmesriigis 1. jaanuaril 2015 või pärast seda kuupäeva.
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