
Enammakstud käibemaksusummade tagastamine ja ümberkandmine  
 
1. Üldised põhimõtted 

• Käibedeklaratsioonid, millel on deklareeritud enammakstud käibemaks, suunatakse automaatselt 
kontrolli. 

• Kontrollimise ajal käibedeklaratsioone parandada ei saa. 
• Kontrollist vabanenud enammakse kantakse automaatselt maksumaksja ettemaksukontole. 
• Kontrollist vabanenud enammakstud käibemaksu arvelt tasutakse “tähtaeg saabunud” ja “tähtpäeva 

järgi võlas” olevad nõuded enammakse ettemaksukontole kandmise kuupäeval.  
• Maksuvõlalt ei arvestata intressi kontrollis oleva enammakstud käibemaksusumma ulatuses 

käibedeklaratsiooni esitamise kuupäevast arvates. 
• Ettemaksukontol oleva raha saamiseks maksumaksja pangakontole tuleb esitada taotlus. 
• Taotlusel märgitud enammakstud käibemaksusumma tagastatakse saaja pangakontole üldjuhul 30 

päeva jooksul käibedeklaratsiooni esitamise päevast loetuna. 
• Ettemaksukontol olevat raha ei pea igal juhul tagasi taotlema. Säästate aega ja pangaülekande tasu, 

kui jätate ettemaksukontol oleva tagastatud enammakse tulevikuperioodide kohustuste tasumiseks.  
• Maksukohustuslase rahalised kohustused tasutakse ettemaksukontolt kohustuste tekkimise 

järjekorras, kusjuures ühe ja sama tähtpäevaga nõuete täitmisel võetakse aluseks maksukorralduse 
seaduse § 105 lõikes 6 sätestatud maksuliigipõhine järjestus. 

 
 
2.  Kontrollimisel olevate summade jälgimine e-maksuametis/e-tollis. 
Kontrollimisel olevate summade jälgimiseks valige rubriigi “Nõuded ja kohustused” menüüpunkt EM konto 
saldo (Ettemaksukonto saldo): 
 

 
Menüüpunktis Nõuete saldod kajastub kontrollimisel olev tagastamisele kuuluv summa miinusmärgiga. 
3. Tagastustaotluse esitamine 
Enammakstud käibemaksu tagasisaamiseks oma pangakontole tuleb maksumaksjal esitada tagastustaotlus, mida 
saab teha rubriigi “Nõuded ja kohustused” menüüs Tagastus- ja ümberkandetaotlused, vajutades nupule “Lisa 
uus taotlus”. 
 
Rippmenüüs leiate kaks tagastustaotlust: 
a)  Tagastusnõude tagastustaotlus valige siis, kui enammakstud käibemaks on veel kontrollis 
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b) Ettemaksukonto vabade vahendite tagastustaotlus valige siis, kui enammakstud käibemaks on kontrollist 
vabanenud ja summa ettemaksukontole laekunud. 

 

 
 
Avanenud taotluse vormil sisestage tagastatav summa, raha saaja isiku- või registrikood ja pangakonto number. 
Maksumaksja võib taotleda summa tagastamist nii enda kui teise isiku pangakontole. 
Enne taotluse esitamist kontrollige kindlasti, kas pangakonto number kuulub isikule, kellele raha tagastamist 
taotlete. 
 

 
 
 
4. Tagastustaotluse tühistamine 

• Seni, kui enammakse on kontrollis, on maksumaksjal võimalik vajadusel e-maksuametis/e-tollis 
tagastustaotlus tühistada.  

• Kui tagastusotsus on juba kinnitatud olekus, siis tuleb taotluse tühistamiseks saata maksuhaldurile teade. 
      Teate saab saata e-maksuameti/e-tolli rubriigist  “Teated MTA-le” > Saada teade. 

 
 
5. Ümberkandetaotluse esitamine 
Maksumaksja võib taotleda ka enammakstud käibemaksusumma ümberkandmist. Ümberkandmine tähendab 
raha kandmist ühe isiku ettemaksukontolt teise isiku ettemaksukontole (näiteks võib taotleda maksu 
ümberkandmist ühiste käibemaksukohustuslaste vahel). 
NB! 2009. aastast pole vaja ega saa enam taotleda enammakse ümberkandmist teiste maksude võlgade katteks.  
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Ka ümberkandetaotlusi on kaks:  
a) Tagastusnõude tagastustaotlus valige siis, kui enammakstud käibemaks on veel kontrollis. 
b) Ettemaksukonto vabade vahendite ümberkandetaotlus esitage siis, kui enammaksud käibemaksusumma on 
kontrollist vabanenud ja ettemaksukontole laekunud:  

 
 
 
Avanenud taotluse vormil sisestage ümberkantav summa ning selle isiku registri- või isikukood, kelle 
ettemaksukontole summa ümberkandmist taotlete. Esitage taotlus, vajutades nupule “Lisa”: 
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