
SAF 6.9 

KMD INF 
 

Alates 01.11.2014 peab käibemaksukohustuslane esitama koos käibedeklaratsiooniga (vorm KMD) ka 

käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF). Vorm KMD INF koosneb kahest osast: A osal kajastatakse 

väljastatud arvete ja B osal saadud arvete andmed. INF-failide tekitamiseks on SAF’is aruanne, mis 

käivitub Navigaatoris Raamatupidamine\Aruanded\KMD lisa INF (aruanne) viite alt. KMD INF aruande 

arvutamise eelduseks on, et müügiarvetel on sisestatud käibemaksu tunnus, millel on täidetud KMD 

INF maksumäär (20; 9; 20erikord; 9erikord), ja/või KMD INF A osa erisuse tunnus ning ostuarvetel 

leidub maksusumma või on sisestatud käibemaksu tunnus, millel on täidetud KMD INF B osa erisuse 

tunnus. Tehingute summa piirmäär on määratud valikuga Abi\valikud\üldised\eksport\ KMD INF 

summa alates (vaikimisi 1000.- €). 

Silmas tuleb pidada, et KMD INF aruandesse võetakse andmed ainult ostu ja müügiarvetelt ning 

laekumisi ja muid raamatupidamiskandeid ei arvestata. 

 

1. Maksud ja maksumäärad. 
 

 

KMD INF A osasse leitakse kõik müügiarved, millel leidub käibemaksutunnus, kus on täidetud valik 

„Maksumäär KMD INF A“. Tavakorra kohaselt on see 20 või 9, erikorra alusel tuleb määrata „Erisus 

KMD INF A“ 01 või 02. Erisuse 01 puhul saab maksumäär olla 20erikord või 9erikord, erisuse 02 puhul 

saab maksumäär olla vaid 20. 

KMD INF B osasse leitakse kõik ostuarved, millel leidub käibemaksu summa või käibemaksutunnus, 

kus on täidetud väli „Erisus KMD INF B“. 



2. Valikud. 
Tehingute summa piirmäära (vaikimisi 1000.- €) saab muuta Abi\Valikud\Üldised\Eksport osas 

valikuga  „KMD INF summa alates“ 

 

Kellel on baasvaluutaks määratud eurost erinev valuuta ja EUR arvestus toimub paralleelselt 

arvestusvaluutas, siis sellisel juhul tuleb määrata valik „KMD INF arvestusvaluutas“ JAH. 

 

3. Aruandesse mitte vajalike firmade märgistamine. 
KMD INF aruandel ei pea kajastama tehinguid välisfirmadega ega tehinguid eraisikute ning 

isikustamata jae klientidega. Selleks on firma kaardil peidetud väli „Keela KMD INF“.  

 

 

4. KMD lisa INF aruande arvutamine, eksport ja esitamine. 
 

KMD lisa INF aruanne avaneb Navigaatoris Raamatupidamine\Aruanded\KMD lisa INF (aruanne) viite 

alt. Aruande parameetrite täitmisel peab silmas pidama, et aruande arvutamisel kajastuksid kõik ostu 

ja müügiarved, mida peab deklareerima KMD INF vormil. Oluline on täita deklareerimisele kuuluv 

Tehingute periood. Eraldi saab välja arvutada nii A osa, kui ka B osa, valides „Väljundi tüüp“ vastavalt 

„Debitoorsed“ või „Kreditoorsed“, valiku tühjaks jätmisel leitakse aruande tulemusse nii müügi, kui 

ka ostuarved.  Andmete üle arvutamiseks tuleb muuta aruandel mõnda parameetrit ja seejärel 

aruanne salvestada, vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+W või valida dokumendi menüüst „Arvuta 

aruanne“. 



 

Vajutades „Arvuta KMD lisa INF“ nuppu, avatakse KMD INF koostamise ekraan. 

 

Vastavalt eelnevas aknas valitud Väljundi tüübile kuvatakse siin kas A osa kirjed, B osa kirjed või 

mõlema osa kirjed korraga(veerg A/B).  Vajadusel saab valida eksportimiseks sobivad kirjed. Andmete 

korduval eksportimisel peab silmas pidama, et EMTA lehel andmete failist laadimisel ei lisata juurde 

uusi andmeid, vaid kustutatakse eelnevalt sisestatud sama perioodi andmed ära.  Seega alati enne 

eksporti peab olema veendunud eksporditavate andemete õigsuses ja komplektsuses.  

 

KMD lisa INF aruande eksportimiseks tuleb valida „Süsteem“ menüüst 

„Eksport“ ning avanenud aknas näidata faili salvestamise asukoht ning 

faili nimi. 

 



 

 

Import EMTA lehel 

 

 

 

5. Mida peab meeles pidama. 
 

1. KMD INFO aruandesse leitakse ainult read SAFi ostu-müügiarvete põhjal 

2. Jälgi, et aruanne valiks õiged dokumendid 



3. Ettemaksude puhul peab alati tegema ettemaksuarve 

4. A-osasse leitakse kõik müügiarved, kus eksisteerib maks, millel maksumäär on täidetud 

5. B-osasse leitakse kõik ostuarved, kus eksisteerib maksusumma või on maks, kus erisus on 

12 

6. 1000€ määra kontrollitakse firma regnr järgi 

 

6. KMD INF ridadel 
Selleks, et oleks lihtsam sisestada aruandevate isikute kuluaruandeid ehk avansiaruandeid, on 

ostuarve päisesse lisatud väli „KMD INF ridadel“ ning ridadesse „Kuupäev“ ja „Dok.nr“ 

 

Päises nimetatud valiku JAH väärtuse korral leitakse KMD INF aruandele tehingupartnerid dokumendi 

ridadest „Firma“ veerust. Aruande B osa üheks kirjeks liidetakse kokku dokumendi ridadelt leitud 

sama firma reg. numbriga, sama kuupäevaga ning sama dokumendi numbriga read.  

Sama võimalus on lisatud ka müügiarvetele, et lihtsustada koonddokumentide sisestamist ja 

deklareerimist. 

 

7. Erisused ja näited 

A osa 

7.1. Erisus koodiga 01 
Vastavalt KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatav käive.  

§ 41.  Kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügi 

käibemaksuga maksustamise erikord 

§ 42.  Avalikul enampakkumisel müüdud kasutatud kauba, originaalkunstiteose, kollektsiooni- ja 

antiikeseme müügi käibemaksuga maksustamise erikord 

Kui erisus 01, siis maksumäär saab olla 20erikord või 09erikord 

 



 

 

Erisus 01 kasutatud kaup 

Näide: Isik võõrandas oktoobris erikorra alusel kasutatud sõiduauto hinnaga 2000 eurot. Sõiduauto 

soetusmaksumus oli 1500 eurot – seega maksustatav väärus (kasumimarginaal) on 416,67 eurot 

(2000-1500=500 eurot; 500:1,2= 416,67 eurot). Arve väljastati 21.10.2014, arvele on märgitud 

sõiduauto maksumus 2000 eurot. 

Teeme müügiarve 

 



Kirjed KMD INF aruandel 

 

 

 

Erisus 01 kasutatud kaup + tavakaup 

Müügiarve 

 

 

Kirjed KMD INF aruandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erisus 01 kasutatud kaup + tavakaup+ 0% (maksuvaba) rida 

Müügiarve 

 

 

Kirjed KMD INF aruandel 

 

 

 

7.2.  Erisus koodiga 02 
Erisus 02 § 411.  Kinnisasja, metallijäätmete ja kulla käibemaksuga maksustamise erikord 

Kui erisus 02, siis maksumäär peab olema 20 

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehingu kohta tuleb väljastada eraldi arve, millel peab olema 

märge „pöördmaksustamine”. 

 

 



 

Näide: Isik võõrandas oktoobris metallijäätmeid summas 1400 eurot. Arve on väljastatud 13.10.2014. 

Teeme müügiarve 

 

Millel on vastav trükis „Müügiarve ümbrikusse  + 20% km“ 

 

 

Kirjed KMD INF aruandel 

 

 

 

 



7.3. Erisus koodiga 03 
Erisus 03- Arve sisaldab muu hulgas 0% määraga maksustatavat või maksuvaba käivet või käibena 

mittekäsitatavaid tehinguid või toiminguid 

Teeme müügiarve  

 

 

Kirjed KMD INF aruandel 

 

 

 

B osa 

7.4. Erisus koodiga 11 
 

Sisendkäibemaksu osaline maha arvamine vastavalt KMS §-le 32 või § 28 lõikele 4 

Erisus 11-Proportsionaalne/osaline tagasiarvestus (autod 50% jne) 

 

 

 

 



Maksud 

 

 

Teeme ostuarve, mille dokumendi menüüs käivitame käibemaksu tagasiarvestuse  , 

mille tulemusena lisatakse dokumendile 2 rida vastavalt 

maksul kirjeldatud proportsioonile. Esimene neist lisab osa 

käibemaksu summast kauba kulule ning teine vähendab 

sama summa ületuses käibemaksu. 

 

Kirjed KMD INF aruandel 

 

 
 

 



7.5. Erisus koodiga 12 
 

KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamine, mil kauba võõrandaja asemel 
arvestab kauba soetaja tehingu kohta väljastatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt 
tasumisele kuuluva käibemaksusummana. 
 

Erisus 12 Pöördkäibemaks  variant 1, maksu % on 0 

Kinnisasjad, metallijäätmed ja väärismetall; KMS § 411. 

Näide: Isik soetas oktoobris metallijäätmeid summas 1500 eurot (s.h käibemaks 250 eurot). Arve on 

väljastatud 21.10.2014. 

Maksu kirjeldus 

 

Teeme ostuarve 

 

 

Kirjed KMD INF aruandel 

  

 



 

Erisus 12 Pöördkäibemaks  variant 2, maksu % täidetud 

Maksu kirjeldus 

 

Teeme ostuarve 

 

Kirjed KMD INF aruandel 

 


