Käibemaksutagastusega müügi ehk
tax-free müügi käsitlus Merit Aktiva
pilveversioonis
Käesolevas näites on käsitletud kauba müüki eraisikule, kes on ühendusevälise riigi füüsilise
isikuna kauba Euroopa Liidust välja viinud ning küsinud käibemaksu tagasi.

1.

Jaemüük erakliendile.

Koostage müügiarve Eesti eraisikule, arvel käibemaks 20%.

Müük toimub jaanuaris ning kajastub tavalise müügina jaanuari käibedeklaratsioonil.
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2.

Sellel kuul, kui saate nõuetele vastava ja tolli kinnitusega käibemaksutagastusega
kviitungi, peate vähendama 20% käivet tax-free müügisumma võrra ning deklareerima
müügi ekspordina.

Selleks, et tax-free müüki Aktiva pilveversioonis kajastada, lisage programmi:
o käibemaksutagastusega müügi tulu konto,
o käibemaksutagastusega müügi artikkel,
o Euroopa Liidu välise riigi kliendi kaart.

2.1. Lisage kontoplaani käibemaksutagastusega müügi tulukonto (nt 3021).
Bilansi/kasumiaruande rida – Müügitulu
Rahavoogude aruande rida – Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
KM – 0%
Käibe deklareerimine – Müügikäive
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2.2. Lisage uus müügiartikkel „käibemaksutagastusega müük“.
Liik – Kaup
Aktiivsus – Ostu- ja müügiarvetes
Müügikonto ja Ostukonto – Käibemaksutagastusega müük (nt 3021)

2.3. Lisage Euroopa Liidu välise riigi kliendi jaoks uus kliendi kaart.
Riik – märkige riik, mis ei kuulu Euroopa Liitu
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Vormistage vastavasisuline müügiarve.
Klient – ühendusevälise riigi füüsiline isik
Artikli ridadel:
o kauba müük, kogus -1, KM 20%, konto 3000
o käibemaksutagastusega müük, kogus 1, KM 0%, konto 3021 – käibemaksutagastusega
müük
o käibemaksutagastusega müük, kogus 1, KM -, konto 2450 – muud kreditoorsed võlad
Arve summa on kokku 0.
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3.

Teile esitatakse käibemaksutagastamise teenuse eest arve teenuse osutajalt.
Arvel näidatakse teenuse summa, mis on mitteresidendile tagastamisele kuuluvast
käibemaksust kinni peetud ja sellelt teenuselt arvestatud käibemaks. Saadud teenuselt
tasumisele kuuluv käibemaks on võimalik sisendkäibemaksuna tagasi küsida ja summa
deklareeritakse käibedeklaratsiooni real 5.
Vormistage ostuarve.
Artikli ridadel:
o Maksutagastusega seotud teenustasu, KM 20%, konto
käibemaksutagastusega müük
o Maksutagastus, KM -, konto 2450 – muud kreditoorsed võlad

3021

–

Arvel valige makseviisiks „Väikesaldode mahakandmine“, summa maksutagastusega seotud
teenustasu hind (käibemaksuta).
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4.

Oma olemuselt on see teenus osutatud mitteresidendist füüsilisele isikule ja osutatud
teenuse summa on võrdne sisseostetud teenuse maksumusega ja deklareeritakse 0%
käibena ka real 3 (KMS §15 lg 4 p7). Vormistage teenuse osutajale müügiarve.

Artikliks valige müügiarvel „käibemaksutagastusega müük“, KM 0%, hinnaks maksutagastusega seotud teenustasu hind, konto 3021 – käibemaksutagastusega müük.
Märkige arve kogu summas laekunuks kasutades makseviisina „Väikesaldode mahakandmine“,.

Käibedeklaratsioonil kajastuvad tehingud ridadel 3. ja 3.2. Käibedeklaratsiooni reale 3.2.1.
tuleb summa käsitsi sisestada (deklaratsioonil informatiivne väli, millele saate ise summa
kirjutada).
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