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Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 37 lõike 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määruses sätestatakse EÜ Komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted
nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993,
lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), sätestatud kirjaliku tollideklaratsiooni täitmise,
esitamise ja aktsepteerimise ning lihtsustatud tollideklaratsioonidega seonduvad täiendavad juhised.

(2) Määruse lisades sätestatakse tollideklaratsioonides kasutatavad koodid.

(3) Määrus ei reguleeri kirjalike tollideklaratsioonidega, mis esitatakse elektrooniliselt teel, seonduvat.

§ 2. Kirjalik tollideklaratsioon

(1) Kirjalik tollideklaratsioon (edaspidi tollideklaratsioon) käesoleva määruse mõistes on tollideklaratsioon,
mis esitatakse tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisades 31–34 sätestatud vormil, arvestades
õigusaktidest tulenevaid erisusi ning lihtsustusi.

(2) Juhul, kui nõutavad andmed ei mahu ettenähtud tollideklaratsiooni lahtrisse, märgitakse need
tollideklaratsioonile lisatavale valgele lehele, mis on tollideklaratsiooni lahutamatuks osaks.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

2. peatükk
TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMINE

§ 3. Importimisel täidetavad lahtrid

(1) Importimisel täidab isik järgmised tollideklaratsiooni lahtrid: 1-3, 5-9, 11, 12, 14, 15, 15a, 18-27, 29-39,
41-49, 54 ning lahtri A keskmise ja B alumise osa. Vastaval lisalehel täidetakse lahtrid 1-3, 8, 31-39, 41, 42,
44-47.
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(2) Tolliladustamisel täidab isik järgmised tollideklaratsiooni lahtrid: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 15a, 17, 19, 22, 23,
26, 29, 31-35, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 49, 54. Vastaval lisalehel täidetakse lahtrid 1, 3, 5, 8, 31-35, 37, 38, 41, 42,
44, 46.

[RTL 2005, 57, 806; 5.06.2005]

§ 4. Importimise tollideklaratsiooni täitmine

Kirjalik importimise tollideklaratsioon täidetakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel,
arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

Lahter 1 «Deklaratsioon»

Esimesse alajaotusse märgitakse tollideklaratsiooni liigi tähis vastavalt määruse lisale 1 ja teise alajaotusse
märgitakse rakendatava tollikäitlusviisi koodi esimene number vastavalt määruse lisale 2. Lahtri kolmas osa
jäetakse tühjaks.

Lahter 2 «Kaubasaatja/Eksportija»

Märgitakse selle isiku, kes oli kaupade võõrandaja vahetult enne nende toimetamist ühenduse
tolliterritooriumile, ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress. Juhul, kui tegemist ei ole kaupade
võõrandamisega, märgitakse kaupade saatja ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress.

Kui peale tolliladustamist teise ühenduse liikmesriigi tollilaos ei ole võimalik kindlaks teha kauba saatjat, siis
märgitakse lahtrisse saatjana teise ühenduse liikmesriigi tollilao nimetus.

Kui kauba saatjaid on mitu, märgitakse lahtrisse ”erinevad” ning kõigile tollideklaratsiooni eksemplaridele
lisatakse kauba saatjate loetelu eraldi lehel.

Juhul, kui tegemist on seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise  tolliprotseduurile järgneva
impordiprotseduuriga, on lahtri täitmine vabatahtlik.

Lahter 3 «Vormid»

Esimesse alajaotusse märgitakse tollideklaratsiooni lehe järjekorranumber ning teise alajaotusse
tollideklaratsiooni lehtede üldarv. Kui lisalehti ei kasutata, jääb lahter täitmata ja lahtrisse 5 märgitakse «1».

Lahter 5 «Kaubanimetused»

Märgitakse tollideklaratsioonis deklareeritavate kaubanimetuste koguarv, mis peab vastama kaubanimetuste
kirjeldamiseks kasutatud lahtrite arvule.

Lahter 6 «Pakkeüksused»

Märgitakse kaubasaadetise pakkeüksuste koguarv. Pakkeüksuste koguarv peab võrduma kõikide lahtris 31
kirjeldatud kaupade pakkeüksuste arvu summaga. Pakkeüksuseks ei loeta konteinerit või muud sarnast kaupade
transportimiseks kasutatavat ruumi/taarat (anumat, mahutit jms).

Lahter 7 «Viitenumber»

Lahtrisse märgitakse deklarandi viitenumber. Lahtri täitmine on vabatahtlik.

Lahter 8 «Kaubasaaja»

Märgitakse kaubasaaja, st isiku, kellele kaubad toimetatakse, nimi ja aadress. Lahtri parempoolsesse osasse
«Nr» märgitakse kaubasaaja registrikood järgmiselt:
1) Eesti juriidilise isiku korral äriregistri kood või käibemaksukohustuslase number;
2) teises ühenduse liikmesriigis registreeritud juriidilise isiku korral käibemaksukohustuslase registreerimise
number, mille ette märgitakse riigi kood (nt FI123456789);
3) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
4) Eesti füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) korral isikukood. Juhul kui FIE on käibemaksukohustuslane,
siis käibemaksukohustuslase number;
5) välisriigi füüsilise isiku korral riigi kood koos isikukoodiga. Juhul kui isikukood puudub, siis märgitakse riigi
kood koos passi numbriga.

Riigi tähtkood märgitakse vastavalt määruse lisale 3.

Kui kaup ladustatakse tollilaos, märgitakse kauba ladustaja nimi ja aadress.

Lahter 9 «Finantstehingute eest vastutav isik»
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Alkoholiseaduses sätestatud juhtudel märgitakse lahtri viimasele reale:
1) importija registreeringu number;
2) tootenäidiste kohta, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile tunnused #1822 ja #IRAR; tarbijapakendisse
pakendamata alkoholi kohta, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborisse tunnused #1823 ja #IRAR; Riiklikule
Alkoholiregistrile esitatavate tootenäidiste kohta tunnused #1824 ja #IRAR;

Juhul, kui kaubale rakendatakse vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri ja kaup toimetatakse edasi teise
ühenduse liikmesriiki (tollikäitlusviisi kood 42), märgitakse kauba sihtkoht, kauba saaja nimi ja aadress ning
saaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Juhul, kui kaup tolliladustatakse, märgitakse mitteühenduse isikust kauba saaja korral tema nimi ja aadress.

Lahter 11 «Kauplev riik»

Kui lähteriik ei ole kauplev riik, märgitakse riigi, kus asub tehingu sõlminud välisriigi isik, tähtkood vastavalt
määruse lisale 3.

Lahter 12 «Tolliväärtuse lisainfo»

Märgitakse lahtris 44 märgitud kauba importimisega seotud veokulud, veoga seotud laadimis-, lossimis-,
teisaldamis- ja kindlustuskulud, kui neid ei ole arvatud tegeliku hinna sisse. Summa märgitakse Eesti kroonides.

Lahter 14 «Deklarant/Esindaja»

Märgitakse deklarandi nimi ja aadress. Lahtri parempoolsesse osasse «Nr» märgitakse deklarandi kood lahtri 8
täitmist puudutava osa alusel. Nime ja aadressi ei märgita, kui deklarant ning kaubasaaja on sama isik.

Lahter 15 «Lähte-/Ekspordiriik»

Märgitakse selle riigi nimi, kust kaubad on algselt lähetatud toimetamiseks Eestisse kas otse või mõne teise riigi
kaudu.

Lahter 15a «L-/E-riigi kood»

Märgitakse lahtrisse 15 märgitud riigi tähtkood vastavalt määruse lisale 3.

Lahter 18 «Transpordivahend saabumisel. Riik»

Märgitakse selle transpordivahendi tunnus, millele kaubad on vahetult laaditud siis, kui nad esitatakse
tolliformaalsuste teostamiseks sihttolliasutusele. Mereteed pidi sisenenud kauba korral märgitakse lahtrisse aluse
nimi, õhutranspordi korral lennu number ja kuupäev, maanteetranspordi korral veoki registreerimisnumber ja
raudteevaguni korral vaguni number. Juhul kui kauba veoks kasutatakse nii veokit kui ka haagist, märgitakse
lahtrisse nii veoki kui haagise registreerimisnumber. Transpordivahendi riikliku kuuluvuse märkimine on
vabatahtlik. Posti, torujuhtmetranspordi või elektriülekandeliinide kaudu toimuva kauba impordi korral lahtrit ei
täideta.

Lahter 19 «Konteiner»

Märgitakse «0», kui kaupa ei veeta konteineris, või «1», kui kaup on või on olnud laaditud konteinerisse
sisenemisel ühenduse tolliterritooriumile.

Lahter 20 «Tarnetingimused»

Märgitakse Incoterms kood vastavalt määruse lisale 4 ning selle geograafilise koha nimi, kus kauba müüja
või omaniku kaubaga seonduvad kohustused lõpevad. Lahtri täitmine on vabatahtlik, kui tollideklaratsioon
esitatakse füüsilise isiku kauba kohta. Lahtrit ei täideta juhul, kui kaubale on eelnevalt rakendatud
tollikäitlusviisi või kaup on müüdud tollioksjonil.

Lahter 21 «Aktiivne transpordivahend piiril. Riik»

Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse riigi, kus aktiivne transpordivahend, millega kaup ületab Eesti piiri
importimisel vahetult välisriigist, on registreeritud, tähtkood vastavalt määruse lisale 3.

Raudteetranspordi, posti, torujuhtmetranspordi ja elektriülekandeliinide korral (lahtris 25 transpordiliigid
20, 50, 70) jääb lahter täitmata. Kombineeritud või mitme erineva transpordivahendi kasutamisel on aktiivne
transpordivahend see, mis veab teisi transpordivahendeid.
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Lahtrit ei täideta, kui rakendatavale tollikäitlusviisile on eelnenud mõni importimisel rakendatavatest
tollikäitlusviisidest.

Lahter 22 «Valuuta. Summa»

Lahtri vasakpoolsesse osasse märgitakse kaubaarvelt valuuta tähtkood vastavalt määruse lisale 5. Lahtri
parempoolsesse osasse märgitakse kaubaarvelt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuse kogusumma samas
valuutas. Kui tehing on sõlmitud välisvaluutas, mida Eesti Pank ei konverteeri, märgitakse lahtrisse kauba
maksumus eurodes ning valuuta tähtkoodiks märgitakse «EUV». Ümberarvestus eurodesse arve esitamise
päeval kehtinud vastava riigi keskpanga kursi alusel näidatakse tollideklaratsiooni eksemplari 6 tagaküljel.

Kui deklarant kasutab kiiresti riknevate kaupade importimisel ühikuväärtuse süsteemi ning deklareeritav väärtus
on esitatud Eesti kroonide asemel eurodes, siis märgitakse valuuta tähtkoodiks «EUW».

Kui kauba reimpordil esitatakse teenuste eest arve kaubaarvel olevast erinevas valuutas, märgitakse lahtrisse
kauba maksumus Eesti kroonides.

Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba maksumus Eesti
kroonides.

Lahter 23 «Vahetuskurss»

Märgitakse lahtris 22 märgitud, Eesti Panga poolt konverteeritud välisvaluuta kurss Eesti krooni suhtes EÜ
Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–
50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), artiklis 35 ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 168–172
ning 175, samuti «Tolliseaduse» §-s 27 sätestatud korras.

Lahter 24 «Tehingu liik»

Märgitakse lepingus või mõnes muus dokumendis märgitud tehingu liik vastavalt määruse lisale 6.

Lahter 25 «Transpordiliik piiril»

Märgitakse aktiivse transpordivahendi, millega kaubad tuuakse ühenduse tolliterritooriumile, liigi kood vastavalt
määruse lisale 7. Transpordiliigi määrab aktiivne transpordivahend.

Kui määruse kohaselt ei ole täidetud tollideklaratsiooni lahtrit 21, on lahtri täitmine vabatahtlik.

Lahter 26 «Transpordiliik riigis»

Kui kaubale ei rakendata tolliformaalsusi ühenduse piiril ja need transporditakse tolliformaalsuste teostamiseks
ühenduse tolliterritooriumil asuvasse teise tolliasutusse, märgitakse vastavalt määruse lisale 7 selle
transpordivahendi liigi kood, millega kaubad sellesse tolliasutusse transporditakse. Kui kaubale rakendatakse
tollikäitlusviisi ühendusse saabumise kohas, jäetakse lahter täitmata.

Lahter 27 «Mahalaadimiskoht»

Märgitakse kaupade sisenemistolliasutuse kood vastavalt määruse lisale 19.

Lahter 29 «Sisenemistolliasutus»

Märgitakse selle Eestis asuva tolliasutuse nimi ja kood, kus aktsepteeritakse tollideklaratsioon või
ülddeklaratsioon, vastavalt määruse lisale 8.

Kauba importimisel pärast mõne muu tollikäitlusviisi rakendamist märgitakse lahtrisse tolliasutuse, mille
järelevalve all asub kaup importimisele vahetult eelneva tolliprotseduuri lõpetamisel, nimi ja kood vastavalt
määruse lisale 8.

Posti, torujuhtmetranspordi, õhutranspordi ja elektriülekandeliinide korral märgitakse deklarandi asukohajärgse
tolliasutuse nimi ja kood vastavalt määruse lisale 8.

Lahter 30 «Kauba asukoht»

Märgitakse deklarandi poolt soovitud kaupade kontrollimise koht, nt mahalaadimiskoht või ajutise ladustamise
koht.

Lahter 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid – Pakkeüksuste arv ja
liik»

Esimesele ja teisele reale märgitakse pakendite markeering. Puistekauba korral jäävad read täitmata.
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Kolmandale reale märgitakse pakkeüksuste arv ja pakendi liigi kood vastavalt määruse lisale 9. Pakkeüksuste
arvuks märgitakse «1», kui kaubad on pakkimata või kaupu ei ole võimalik loendada (puistekaup).

Lahtri keskosasse märgitakse konteineri/konteinerite number, kui kaupa transporditakse konteineris.

Lahtri alumisse osasse märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel peab olema võimalik kaupa identifitseerida
ning määrata tariifne klassifikatsioon.

Kui kaubale on eelnevalt rakendatud majandusliku mõjuga tolliprotseduuri, märgitakse lisaks tollideklaratsiooni,
millega kaup majandusliku mõjuga tolliprotseduurile deklareeriti, aktsepteerimise number märkide # vahele ja
kuupäev.

Kauba kirjelduse viimasele reale märgitakse märkide # vahele maanteetranspordivahendi VIN-kood.

Viimase rea parempoolsesse osasse märgitakse tariifsele klassifikatsioonile vastav täiendav mõõtühik vastavalt
määruse lisale 10, v.a juhul, kui tollideklaratsioon esitatakse elektroonilisel teel.

Lisalehtede kasutamata lahtrid kriipsutatakse diagonaalis läbi.

Lahter 32 «Kauba nr»

Märgitakse kaubanimetuse järjekorranumber tollideklaratsioonil. Kaubanimetuste koguarv peab vastama lahtris
5 märgitule.

Lahter 33 «Kauba kood»

Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba vähemalt kümnekohaline tariifne klassifikatsioon, kusjuures lahtri
esimesse alajaotusse märgitakse kaheksakohaline kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik ning teine alajaotus
täidetakse vastavuses TARIC alamrubriigiga (kaks kohta, mis on seotud sihtkohas täidetavate ühenduse
meetmetega).

Järgmistesse alajaotustesse märgitakse võimalikud lisakoodid järgmiselt:
1) 3. ja 4. alajaotusesse: TARIC-u neljakohaline lisakood;
2) 5. alajaotusesse: riiklike meetmetega seotud neljakohaline lisakood vastavalt määruse lisale 11.

Kui tollideklaratsioon esitatakse erisätete alusel imporditavale kaubale, võib kasutada määruse lisas 12 toodud
lühikoodi. Sellisel juhul märgitakse lahtrisse 31 kauba kirjeldus samast lisast ning tollideklaratsioonile lisatakse
kaupade nimekiri.

Lahter 34 «Päritoluriigi kood»

Lahtri «a» osasse märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba päritoluriigi tähtkood vastavalt määruse lisale 3.
Ühendusevälisest riigist tagasisaadetud või ühendusevälise tollistaatusega ühenduse päritolu kaupade korral
märgitakse lahtrisse selle ühenduse liikmesriigi kood vastavalt määruse lisale 3.

Määruse lisas 12 sätestatud lühikoodide kasutamisel erisätete alusel imporditavate kaupade korral võib märkida
päritoluriigiks lähteriigi koodi juhul, kui kauba päritoluriigid on erinevad või kui päritoluriiki on võimatu
määrata.

Seestöötlemise ja tollikontrolli all töötlemisele järgneva impordi korral märgitakse valmistootes sisalduva
importkauba päritolu kood. Kui valmistoode koosneb erinevate päritoluga toodetest, märgitakse suurema
osakaaluga importkauba päritolukood.

Tollikontrolli all töötlemisele järgneva impordi korral märgitakse töödeldud toote päritolu kood vastavalt
päritolureeglitele.

Lahter 35 «Brutomass (kg)»

Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba brutomass kilogrammides,mille võib märkida kuni tuhandiku täpsusega
(näiteks 1234 grammi kaaluva kauba korral võib kauba brutomassiks märkida 1.234). Brutomass on kauba mass
koos pakendiga, välja arvatud konteinerid ja muu veokil kasutatav varustus mahutavusega üle 1 m3.

Lahter 36 «Soodustus»

Märgitakse kolmekohaline tollimaksusoodustuse kood vastavalt määruse lisale 13.

Lahter 37 «Protseduur»
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Esimesesse alajaotusesse märgitakse neljakohaline kood, mis koosneb kaubale rakendatava tollikäitlusviisi
koodist ning eelnevalt rakendatud tollikäitlusviisi koodist vastavalt määruse lisadele 2 ja 14.

Kui esialgseks tollikäitlusviisiks oli välistöötlemine, seestöötlemine või tollikontrolli all töötlemine ja kaup
on enne vabasse ringlusse lubamist paigutatud tolliladustamise või ajutise importimise tolliprotseduurile või
vabatsooni, märgitakse vabasse ringlusse lubamisel eelnevaks tollikäitlusviisiks esialgse tollikäitlusviisi kood.

Näiteks: välistöötlemise tolliprotseduuriga eksporditud ja reimportimisel tolliladustamisele suunatud toote
vabasse ringlusse lubamine = 6121 (mitte 6171). (Esimene toiming: välistöötlemine = 2100; teine toiming:
tolliladustamine = 7121; kolmas toiming: vabasse ringlusse lubamine = 6121).

Lisas 2 tähega “a” tähistatud koode ei kasutata neljakohalise koodi esimese kahe numbrina, neid võib kasutada
eelnevale menetlusele osutamiseks.

Näiteks: 4045 = eelnevalt teises ühenduse liikmesriigis seestöötlemisele (peatamissüsteem) suunatud kauba
vabasse ringlusse.

Teise alajaotusesse märgitakse vajadusel tolliprotseduuri riiklik lisakood vastavalt määruse lisale 15. Kui
riiklikku lisakoodi ei kohaldata, märgitakse lahtrisse “000”.

Lahter 38 «Netomass (kg)»

Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba netomass kilogrammides, mille võib märkida kuni tuhandiku täpsusega
(näiteks 987 grammi kaaluva kauba korral võib kauba brutomassiks märkida 0.987).Netomass on kauba mass
ilma pakendi massita.

Lahter 39 «Kvoot»

Kui taotletakse tariifikvooti või tariifilage, märgitakse lahtrisse vastav kuuekohaline järjekorranumber vastavalt
Eesti tollitariifistikule.

Lahter 41 «Täiendav kogus»

Täidetakse juhul, kui lahtris 33 märgitud tariifsel klassifikatsioonil on kombineeritud nomenklatuuris lisaks
netokaalule märgitud täiendav mõõtühik vastavalt määruse lisale 10. Märgitakse kauba kogus vastavalt
täiendavale mõõtühikule.

Lahter 42 «Kauba maksumus»

Märgitakse lahtris 31 nimetatud kauba maksumus kaubaarve järgi lahtrisse 22 märgitud valuutas.

Lahter 43 «Hindamise viis»

Lahtri täitmine on kohustuslik, kui tollile esitatakse tolliväärtuse deklaratsioon.

Märgitakse tolliväärtuse määramise meetodi number vastavalt ühenduse tolliseadustikule järgmiselt:

1 – tehinguväärtuse meetod (artikkel 29
(1));

2 – identsete kaupade tehinguväärtuse
meetod (artikkel 30 (2)(a));

3 – sarnaste kaupade tehinguväärtuse
meetod (artikkel 30 (2)(b));

4 – tuletatud väärtuse meetod (artikkel
30 (2)(c));

5 – arvutatud väärtuse meetod (artikkel
30 (2)(d));

6 – lisameetod (artikkel 31).

Lahter 44 «Lisateave/esitatud dokumendid /sertifikaadid ja load»

Teisele reale märgitakse kauba importimisel veo-, kindlustus- ja muud kulud ühenduse tolliterritooriumile
sisenemise kohani, kui need ei sisaldu kauba hinnas, ning kulud ühenduse territooriumil.

Koos tollideklaratsiooniga esitatavate lisadokumentide koodid vastavalt määruse lisale 16 ja Eesti
tollitariifistikule ning iga lisadokumendi number ja kuupäev sisestatakse elektroonilisse andmetöötlussüsteemi
(edaspidi andmetöötlussüsteem) tollideklaratsiooni lisainformatsiooni aknasse. Tollideklaratsiooni
lisadokumentide aknast tehtud deklarandi poolt allkirjastatud väljatrükk lisatakse tollideklaratsioonile.

Leht 6 / 69 Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a...



Kui pärast seestöötlemist või ajutist importi rakendatakse peatamismenetlusega tolliprotseduuri või paigutatakse
kaup vabatsooni, märgitakse eelviimase rea vasakpoolsesse osasse «ST/P-kaup», kui eelnev protseduur
oli peatamismenetlusega seestöötlemine, «ST/T-kaup», kui eelnev protseduur oli tagasimaksesüsteemiga
seestöötlemine, «AI-kaup», kui eelnev protseduur oli ajutine importimine.

Kui peatamissüsteemiga seestöötlemisel oleva importkauba suhtes rakendatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid,
märgitakse eelmises lõigus nimetatud juhul eelviimasele reale «Kaubanduspoliitika».

Viimase rea parempoolsesse osasse märgitakse kauba seestöötlemise või tolli kontrolli all töötlemise
tolliprotseduuri rakendamisel ja kauba importimisel pärast töötlemist tolli poolt isikule antud töötlemisloa
number. Välistöötlemise standardvahetussüsteemi alusel asendustootele vabasse ringlusse lubamise
tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse täiendavalt tunnus «#S» ja välistöötlemise standardvahetussüsteemi
alusel asendustoote eelneval sisseveol, tunnus «#SE».

Viimase rea parempoolsesse osasse märgitakse maksumärkide saatelehe number, mille alusel maksumärgid
väljastati.

Lahter 45 «Hinnatäpsustus»

Märgitakse «1». Lahtri täitmine on vabatahtlik.

Lahter 46 «Statistiline väärtus»

Lihtsustatud tollideklaratsiooni korral märgitakse lahtrisse kauba tolliväärtus, mis on teada tolliformaalsuste
teostamise ajal.

Lisadeklaratsiooni ja täieliku tollideklaratsiooni korral märgitakse lahtrisse kauba tolliväärtus koos lahtris
44 märgitud täiendavate kuludega kuni ühenduse tolliterritooriumile sisenemise kohani,millest on lahutatud
lahtris 44 märgitud mahaarvamised. Kauba väärtus märgitakse Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks.

Lahter 47 «Maksude arvestus»

«Liik» – märgitakse maksuliigi või riigilõivu kood vastavalt määruse lisale 17. Tasandusintressi tasumisele
kuulumise korral märgitakse tähis «TIN».

«Maksu alus» – märgitakse maksuliigi või järelevalvetoimingute riigilõivu kohta kauba väärtus või kogus,
mis on aluseks maksusumma või järelevalvetoimingute riigilõivu määramisel. Veergu märgitakse «1», kui
maksusumma või riigilõiv on fikseeritud summa.

«Määr» – märgitakse maksuliigi maksumäär või järelevalvetoimingute riigilõivu määr.

«Summa» – märgitakse maksuliigi maksusumma või järelevalvetoimingute riigilõivu summa Eesti kroonides
ümardatuna täiskroonideks. Kui kaubale kohaldatakse impordimaksude vabastust, märgitakse veergu «0».

«MV» – märgitakse makseviisi tähis, “0”, “1” või “3”, mis tähendavad vastavalt:

“0” maks arvutatakse välja tagatise määramiseks;

“1” maks arvutatakse välja ja kuulub tasumisele;

“3” maks ei kuulu tasumisele ega tagamisele.

Riigilõiv järelevalvetoimingute eest märgitakse lahtrisse pärast impordimakse.

Viimasele reale märgitakse tasumisele kuuluv impordimaksude ja järelevalvetoimingute riigilõivu summa
kokku.

Lisalehel märgitakse lahtri alumisse parempoolsesse osasse «KOKKUVÕTE» lisalehel märgitud
impordimaksude ja järelevalvetoimingute riigilõivu summa maksuliikide ja riigilõivu lõikes. Viimasele reale
märgitakse lisalehel märgitud impordimaksude ja järelevalvetoimingute riigilõivu summa kokku.

Lahter 48 «Tähtajapikendusega tasumine»

Märgitakse deklarandi või kaubasaaja deposiidi- või krediidikonto number.

Lahter 49 «Tolliladu»
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Märgitakse kaubale tolliladustamise tolliprotseduuri rakendamisel tolli poolt laole omistatud registreerimiskood.
Kui kaubale on eelnevalt rakendatud tolliladustamise tolliprotseduuri teises ühenduse liikmesriigis, märgitakse
selle liikmesriigi tähtkood vastavalt määruse lisale 3.

Kaubale ajutise importimise tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse lahtri parempoolsesse osasse
tolliprotseduuri rakendamise lubatud aeg päevades.

Lahter 54 «Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri»

Märgitakse tollideklaratsiooni täitmise koht (linn, asula), kuupäev, deklarandi kood lahtri 8 täitmist puudutava
osa alusel ja nimi ning deklarandi esindaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning allkiri. Kaudse
esindamise korral märgitakse täiendavalt deklarandi esindajale väljastatud tunnistuse number.

Lahter B «Arvestuse täpsustus»

Viimasele reale märgitakse tasumisele kuuluva maksusumma kokku Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks.

[RTL 2005, 57, 806; 5.06.2005]

§ 5. Eksportimisel täidetavad lahtrid

(1) Eksportimisel täidab isik järgmised tollideklaratsiooni lahtrid: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 15a, 17, 17a,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 49, 54, A.

(2) Lisalehel täidetakse järgmised lahtrid: 1–3, 31–35, 37–38, 40–41, 44, 46.

§ 6. Eksportimise tollideklaratsiooni täitmine

Kirjalik eksportimise tollideklaratsioon täidetakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel
ning arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

Lahter 1 «Deklaratsioon»

Esimesse alajaotusse märgitakse tollideklaratsiooni liigi tähis vastavalt määruse lisale 1 ja teise alajaotusse
märgitakse rakendatava tollikäitlusviisi koodi esimene number vastavalt määruse lisale 2. Lahtri kolmas osa
jäetakse tühjaks.

Lahter 2 «Kaubasaatja/Eksportija»

Märgitakse kaubasaatja nimi ja aadress. Lahtri parempoolsesse osasse «Nr» märgitakse kaubasaatja registrikood
järgmiselt:
1) Eesti juriidilise isiku korral äriregistri kood või käibemaksukohustuslase number;
2) teises ühenduse liikmesriigis registreeritud juriidilise isiku korral käibemaksukohustuslase registreerimise
number, mille ette märgitakse riigi kood (nt FI123456789);
3) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
4) Eesti FIE korral isikukood. Juhul kui FIE on käibemaksukohustuslane, siis käibemaksukohustuslase number;
5) välisriigi füüsilise isiku korral riigi kood koos isikukoodiga. Juhul kui isikukood puudub, siis märgitakse riigi
kood koos passi numbriga.

Riigi kood märgitakse vastavalt määruse lisale 3.

Kui kaup eksporditakse tollilaost, märgitakse lahtrisse ladustaja nimi ja aadress.

Lahter 3 «Vormid»

Esimesse alajaotusse märgitakse tollideklaratsiooni lehe järjekorranumber ning teise alajaotusse
tollideklaratsiooni lehtede üldarv. Kui lisalehti ei kasutata, jääb lahter täitmata ja lahtrisse 5 märgitakse «1».

Lahter 5 «Kaubanimetused»

Märgitakse tollideklaratsioonis deklareeritavate kaubanimetuste koguarv, mis peab vastama kaubanimetuste
kirjeldamiseks kasutatud lahtrite arvule.

Lahter 6 «Pakkeüksused»

Märgitakse kaubasaadetise pakkeüksuste koguarv. Pakkeüksuste koguarv peab võrduma kõikide lahtris 31
kirjeldatud kaupade pakkeüksuste arvu summaga.
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Lahter 7 «Viitenumber»

Lahtrisse märgitakse deklarandi viitenumber. Lahtri täitmine on vabatahtlik.

Lahter 8 «Kaubasaaja»

Märgitakse kaubasaaja nimi ja aadress. Kaubasaaja on kaupade lõplik vastuvõtja sihtriigis. Kui lõplik vastuvõtja
pole teada, märgitakse viimane teadaolev vastuvõtja. Lahtri parempoolsesse osasse «Nr» võib märkida
kaubasaaja registrikoodi, kui ta on registreeritud isik ning registrikood on kaupade eksportimisel teada. Kui
kaubasaajaid on mitu, märgitakse lahtrisse «erinevad», ning kõigile tollideklaratsiooni eksemplaridele lisatakse
kaubasaajate loetelu eraldi lehel.

Lahter 9 «Finantstehingute eest vastutav isik»

Täidetakse juhul, kui taotletakse eksporditoetust põllumajandustoodetele. Märgitakse toetuse taotleja PRIA-
s registreerimise number ja muud andmed, mille esitamise kohustus tuleneb ühist põllumajanduspoliitikat
käsitlevatest määrustest ning mida ei märgita muudesse lahtritesse.

Lahter 13 «ÜPP»

Ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate põllumajandustoodete eksportimisel märgitakse ekspordiliigi kood
vastavalt määruse lisale 18. Muudel juhtudel jääb lahter tühjaks.

Lahter 14 «Deklarant/Esindaja»

Märgitakse deklarandi nimi ja aadress. Lahtri parempoolsesse osasse «Nr» märgitakse deklarandi kood lahtri 2
täitmist puudutava osa alusel. Nime ja aadressi ei märgita, kui deklarant ning kaubasaatja on sama isik.

Lahter 15 «Lähte-/Ekspordiriik»

Märgitakse selle riigi nimi, kust kaubad tegelikult eksporditakse või lähetatakse. Kui kaubad tuuakse ekspordi
tolliformaalsuste teostamiseks Eestisse mõnest teisest ühenduse liikmesriigist, märgitakse selle ühenduse
liikmesriigi nimi, kust kaubad lähetati.

Lahter 15a «Lähte-/Ekspordiriik»

Märgitakse lahtrisse 15 märgitud riigi tähtkood vastavalt määruse lisale 3.

Lahter 17 «Sihtriik»

Märgitakse selle lõpliku sihtriigi nimi, mis on eksportimise hetkel teada.

Lahter 17a «Sihtriigi kood»

Märgitakse lahtrisse 17 märgitud riigi tähtkood vastavalt määruse lisale 3.

Lahter 18 «Transpordivahend lähetamisel. Riik»

Märgitakse transpordivahendi liik ning registreerimisnumber või nimi, millele kaubad on vahetult laaditud
nende esitamiseks eksporditolliasutusele, kus viiakse läbi tolliformaalsused. Mereteed pidi väljuva kauba korral
märgitakse lahtrisse aluse nimi, õhutranspordi korral lennu number ja kuupäev, maanteetranspordi korral veoki
registreerimisnumber ja raudteevaguni korral vaguni number. Juhul kui kauba veoks kasutatakse nii veokit kui
ka haagist, märgitakse lahtrisse nii veoki kui haagise registreerimisnumber.

Lahtri parempoolsesse osasse «Riik» märgitakse riigi, kus transpordivahend on registreeritud, tähtkood vastavalt
määruse lisale 3. Kui kaupa veetakse veoki ja haagisega, mis on registreeritud eri riikides, märgitakse lahtrisse
nii veoki kui ka haagise registreerimisnumber, kuid riigi tähtkood märgitakse selle riigi järgi, kus veok on
registreeritud. Transpordivahendi riikliku kuuluvuse märkimine on vabatahtlik.

Posti, torujuhtmetranspordi ja elektriülekandeliinide korral (lahtris 25 transpordiliigid 50, 70), jääb lahter
täitmata. Raudteetranspordi korral ei märgita riigi koodi.

Lahter 19 «Konteiner»

Märgitakse «0», kui kaupa ei veeta konteineris, või «1», kui kaup on või oletatavasti saab olema konteineris
väljumisel ühenduse territooriumilt.

Lahter 20 «Tarnetingimused»
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Märgitakse Incoterms kood vastavalt määruse lisale 4 ning selle geograafilise koha nimi, kus kauba müüja
või omaniku kaubaga seonduvad kohustused lõpevad. Lahtri täitmine on vabatahtlik, kui tollideklaratsioon
esitatakse füüsilise isiku kauba kohta. Lahtrit ei täideta juhul, kui kaubale on eelnevalt rakendatud
tollikäitlusviisi või kaup on müüdud tollioksjonil.

Lahter 21 «Aktiivne transpordivahend piiril. Riik»

Märgitakse aktiivne transpordivahend, millega kaup eeldatavalt ületab ühenduse välispiiri. Kombineeritud
või mitme erineva transpordivahendi kasutamisel on aktiivne transpordivahend see, mis veab teisi
transpordivahendeid. Mereteed pidi väljuva kauba korral märgitakse lahtrisse aluse nimi, õhutranspordi korral
lennu number ja kuupäev, maanteetranspordi korral veoki registreerimisnumber ja raudteevaguni korral vaguni
number. Juhul kui kauba veoks kasutatakse nii veokit kui ka haagist, märgitakse lahtrisse nii veoki kui haagise
registreerimisnumber.

Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse riigi, kus aktiivne transpordivahend on teadaolevalt registreeritud,
tähtkood vastavalt määruse lisale 3.

Raudteetranspordi, posti, torujuhtmetranspordi ja elektriülekandeliinide korral (lahtris 25 transpordiliigid 20, 50,
70) riigi koodi ei märgita.

Lahtrit ei täideta, kui rakendatavale tollikäitlusviisile on eelnenud mõni eksportimisel rakendatavatest
tollikäitlusviisidest.

Lahter 22 «Valuuta. Summa»

Lahtri vasakpoolsesse osasse märgitakse kaubaarvelt Eesti Panga poolt konverteeritava valuuta tähtkood
vastavalt määruse lisale 5.

Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse kaubaarvelt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuse kogusumma
samas valuutas. Kui tehing on sõlmitud välisvaluutas, mida Eesti Pank ei konverteeri, märgitakse lahtrisse
kauba maksumus eurodes ning valuuta tähtkoodiks märgitakse «EUV». Ümberarvestus eurodesse arve esitamise
päeval kehtinud vastava riigi keskpanga kursi alusel näidatakse tollideklaratsiooni eksemplari 1 tagaküljel. Kui
kauba taasväljaveo tollikäitlusviisi rakendamisel pärast kauba ajutise sisseveo tolliprotseduuri rakendamist
esitatakse teenuste eest arve kaubaarvel olevast erinevas valuutas, märgitakse lahtrisse kauba maksumus Eesti
kroonides.

Lahter 23 «Vahetuskurss»

Märgitakse lahtris 22 märgitud, Eesti Panga poolt konverteertud välisvaluuta kurss Eesti krooni suhtes ühenduse
tolliseadustiku artiklis 35 ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 168–172 ning 175, samuti
«Tolliseaduse» §-s 27 sätestatud korras.

Lahter 24 «Tehingu liik»

Märgitakse lepingus või mõnes muus dokumendis märgitud tehingu liik vastavalt määruse lisale 6.

Lahter 25 «Transpordiliik piiril»

Märgitakse aktiivse transpordivahendi, millega kaup eeldatavalt ühenduse tolliterritooriumilt välja viiakse, liigi
kood vastavalt määruse lisale 7. Transpordiliigi määrab aktiivne transpordivahend.

Lahter 26 «Transpordiliik riigis»

Siseriiklik transpordiliik märgitakse juhul, kui eksporditolliasutus ei ole samaaegselt ka ühendusest väljumise
tolliasutus. Märgitakse selle transpordivahendi liigi kood vastavalt määruse lisale 7, millega kaubad
väljumistolliasutusse transporditakse. Kui kaubale rakendatakse tollikäitlusviisi ühendusest väljumise kohas,
jäetakse lahter täitmata.

Lahter 27 «Laadimiskoht»

Kui kaupadele taotletakse eksporditoetust, märgitakse tolliasutuse, mille piirkonnas toimub kauba
pealelaadimine transpordivahendile nende esitamiseks eksporditolliasutusele, tähtkood vastavalt määruse lisale
8 ja nimi ning riigi tähtkood vastavalt määruse lisale 3.

Muudel juhtudel märgitakse eeldatava väljumistolliasutuse kood vastavalt määruse lisale 19.

Lahter 29 «Väljumistolliasutus»

Lahtrisse märgitakse selle Eestis asuva tolliasutuse, kus toimub tollideklaratsiooni või ülddeklaratsiooni
aktsepteerimine, nimi ja kood vastavalt määruse lisale 8.

Lahter 30 «Kauba asukoht»
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Märgitakse koht, kus kaupu saab kontrollida enne nende laadimist transpordivahendile. Näiteks lao kood.

Lahter 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid – Pakkeüksuste arv ja
liik»

Esimesele ja teisele reale märgitakse pakendite markeering. Puistekauba korral jäävad read täitmata.

Kolmandale reale märgitakse pakkeüksuste arv ja pakendi liigi kood vastavalt määruse lisale 9. Pakkeüksuste
arvuks märgitakse «1», kui kaubad on pakkimata või kaupu ei ole võimalik loendada (puistekaup).

Lahtri keskosasse märgitakse konteineri/konteinerite number, kui kaupa transporditakse konteineris.

Lahtri alumisse osasse märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel peab olema võimalik kaupa identifitseerida
ning määrata tariifne klassifikatsioon.

Kui kaubale on eelnevalt rakendatud majandusliku mõjuga tolliprotseduuri, märgitakse lisaks tollideklaratsiooni,
millega kaup majandusliku mõjuga tolliprotseduurile paigutati, aktsepteerimise number ja kuupäev.

Kauba kirjelduse viimasele reale märgitakse märkide # vahele maanteetranspordivahendi VIN-kood.

Viimase rea parempoolsesse osasse märgitakse tariifsele klassifikatsioonile määratud täiendav mõõtühik
vastavalt määruse lisale 10, v.a juhul, kui tollideklaratsioon esitatakse elektroonilisel teel.

Lisalehtedel kasutamata lahtrid kriipsutatakse diagonaalis läbi.

Lahter 32 «Kauba nr»

Märgitakse kaubanimetuse järjekorranumber tollideklaratsioonil. Kaubanimetuste koguarv peab vastama lahtris
5 märgitule.

Lahter 33 «Kauba kood»

Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba kaheksakohaline kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik. Järgnevad
alajaotused jäävad tühjaks.

Teatud mittetariifsete meetmete korral ja eksporditoetuste taotlemisel põllumajandustoodetele jääb teine
alajaotus täitmata ning kolmandasse ja neljandasse alajaotusesse märgitakse vastava mittetariifse meetme
rakendamiseks vajalik lisakood või põllumajandustoodete ekspordi korral lisakood vastavalt EÜ Komisjoni
määruse 3846/87/EMÜ, millega kehtestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste nomenklatuur (EÜT L
366, 24.12.1987, lk 1–62), lisale 1.

Kui tollideklaratsioon esitatakse erisätete alusel eksporditavale kaubale, võib kasutada määruse lisas 12 toodud
lühikoodi. Sellisel juhul märgitakse lahtrisse kauba kirjeldus samast lisast ning tollideklaratsioonile lisatakse
kaupade nimekiri.

Lahter 34 «Päritoluriigi kood»

Lahtri “a” osasse märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba päritoluriigi tähtkood vastavalt määruse lisale 3.
Määruse lisas 12 sätestatud lühikoodide kasutamisel erisätete alusel eksporditavate kaupade korral võib märkida
päritoluriigiks lähteriigi koodi juhul, kui kauba päritoluriigid on erinevad või kui päritoluriiki on võimatu
määrata. Lahtri täitmine on kohustuslik, kui taotletakse eksporditoetust põllumajandustoodetele.

Lahter 35 «Brutomass (kg)»

Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba brutomass kilogrammides,mille võib märkida kuni tuhandiku täpsusega
(näiteks 1234 grammi kaaluva kauba korral võib kauba brutomassiks märkida 1.234). Brutomass on kauba mass
koos pakendiga, välja arvatud konteinerid ja muu veokil kasutatav varustus mahutavusega üle 1 m3.

Lahter 37 «Protseduur»

Esimesesse alajaotusesse märgitakse neljakohaline kood, mis koosneb kaubale rakendatava tollikäitlusviisi
koodist ning eelnevalt rakendatud tollikäitlusviisi koodist vastavalt määruse lisadele 2 ja 14.

Kui esialgseks tollikäitlusviisiks oli seestöötlemine või tollikontrolli all töötlemine ja kaup on enne
reeksporti tolliladustatud, ajutiselt imporditud või paigutatud vabatsooni, märgitakse reekspordil eelnevaks
tollikäitlusviisiks esialgse tollikäitlusviisi kood.

Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a... Leht 11 / 69



Näiteks: seestöötlemise tolliprotseduuri alusel (peatamissüsteem) imporditud ja seejärel tolliladustamisele
suunatud kauba reeksport = 3151 (mitte 3171). (Esimene toiming: seestöötlemine = 5100; teine toiming:
tolliladustamine = 7151; kolmas toiming: reeksport = 3151).

Teise alajaotusesse märgitakse vajadusel tolliprotseduuri riiklik lisakood vastavalt määruse lisale 15. Kui
riiklikku lisakoodi ei kohaldata, märgitakse lahtrisse «000».

Lahter 38 «Netomass (kg)»

Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba netomass kilogrammides, mille võib märkida kuni tuhandiku täpsusega
(näiteks 987 grammi kaaluva kauba korral võib kauba brutomassiks märkida 0.987).Netomass on kauba mass
ilma pakendi massita.

Lahter 41 «Täiendav kogus»

Täidetakse juhul, kui lahtris 33 märgitud tariifsel klassifikatsioonil on kombineeritud nomenklatuuris lisaks
netokaalule märgitud täiendav mõõtühik vastavalt määruse lisale 10. Märgitakse kauba kogus vastavalt
täiendavale mõõtühikule.

Lahter 42 «Kauba maksumus»

Märgitakse lahtris 31 nimetatud kauba maksumus kaubaarve järgi lahtris 22 märgitud valuutas.

Lahter 44 «Lisateave /esitatud dokumendid /sertifikaadid ja load»

Koos tollideklaratsiooniga esitatavate lisadokumentide koodid vastavalt määruse lisale 16 ja Eesti
tollitariifistikule ning iga lisadokumendi number ja kuupäev sisestatakse andmetöötlussüsteemi
tollideklaratsiooni lisainformatsiooni aknasse. Tollideklaratsiooni lisadokumentide aknast tehtud deklarandi
poolt allkirjastatud väljatrükk lisatakse tollideklaratsioonile.

Kauba taasväljaveo tollikäitlusviisi rakendamisel pärast ajutise importimise tolliprotseduuri rakendamist
märgitakse lahtrisse eelneva tollideklaratsiooni number.

Kauba välistöötlemise ja ekspordi tolliprotseduuride rakendamisel pärast töötlemist märgitakse tolli poolt isikule
antud töötlemisloa number ja seestöötlemise tolliprotseduuri rakendamisel ekvivalentkauba väljaveol tunnus
«#E» ning seestöötlemise tolliprotseduuri rakendamisel ekvivalentkauba eelneval väljaveol tunnus «#EE».

Viimase rea parempoolsesse osasse märgitakse maksumärkide saatelehe number, mille alusel maksumärgid
väljastati.

Kui ühise põllumajanduspoliitika raames taotletakse põllumajandustoodetele eksporditoetust, on kohustuslik
reale «Litsentsi nr» märkida «I», kui eksporditakse imporditud kaupu, ja «E», kui eksporditakse ühenduse
päritoluga kaupu.

Kui deklarant soovib, et kaupade ühendusest väljumise kinnitusmärkega tollideklaratsiooni eksemplar 3
tagastataks talle või tema esindajale ühendusest väljumise kohas, tehakse lahtrisse märge «RET.EXP».

Lihtsustatud deklaratsioonile tehakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 280 lõikes 3 nimetatud
märge, näiteks «Simplified exportation» või «Lihtsustatud eksport».

Lahter 46 «Statistiline väärtus»

Märgitakse kauba väärtus Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks.

Lihtsustatud tollideklaratsiooni korral märgitakse lahtrisse kauba statistiline väärtus, mis on teada
tolliformaalsuste teostamise ajal.

Lahter 49 «Tolliladu»

Märgitakse kaubale tolliladustamise tolliprotseduuri rakendamisel tolli poolt laole omistatud registreerimiskood.

Lahter 54 «Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri»

Märgitakse tollideklaratsiooni täitmise koht (linn, asula), kuupäev, deklarandi kood lahtri 2 täitmist puudutava
osa alusel ja nimi ning deklarandi esindaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning allkiri. Kaudse
esindamise korral märgitakse täiendavalt deklarandi esindajale väljastatud tunnistuse number.

Lahter A «Lähte / Eksporditolliasutus»

Ekspordi tollideklaratsioonil täidab lahtri kas tolliametnik või lihtsustatud protseduuri korral heakskiidetud
eksportija.
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Kohapeal toimuva tollivormistuse korral märgib heakskiidetud eksportija lahtrisse ühenduse tolliseadustiku
rakendussätete lisas 62 toodud eritempli.

Muudel juhtudel täidab lahtri tolliametnik.

[RTL 2005, 57, 806; 5.06.2005]

§ 7. Transiidi tollideklaratsiooni täitmine

Transiidi tollideklaratsioon täidetakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete kohaselt, arvestades järgmisi
erisusi:
1) transiidi tollideklaratsiooni ning EDI transiidideklaratsiooni korral märgitakselahtrisse 33 «Kauba
kood»vähemalt harmoneeritud süsteemi alamrubriik. Kaubagrupi 27 osas märgitakse vähemalt kombineeritud
nomenklatuuri alamrubriik;
2) EDI-transiitdeklaratsiooni korral marsruutrongiga või vagunite grupiga (edaspidi- grupisaadetis) veetava
kauba deklareerimisel:

Lahter 5 «Kaubanimetused»

Märgitakse kaubanimekirjas deklareeritavate vagunite koguarv, mis peab vastama marsruutrongi või
grupisaadetise vagunite koosseisus olevate ühel kaubasaatelehel märgitud vagunite arvule. Ühe transiidi
tollideklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui mitme SMGS kaubasaatelehe alusel veetakse üht ja sama kaupa
ühelt saatjalt ühele saajale, ühest lähtepunktist ühte sihtpunkti, kusjuures vagunite arv peab vastama nendel
kaubasaatelehtedel näidatud vagunite koguarvule.

Lahter 18 «Transpordivahend lähetamisel»

Märgitakse marsruutrongi või grupisaadetist sisaldava rongi identifitseerimistunnus.

Rongi koosseisu identifitseerimistunnus koosneb rongi numbrist, indeksist ja kuupäevast ning on järgmise
struktuuriga:

RRRR/LLLL/XXX/SSSS/AAKKPP, kus
– RRRR rongi number;
– LLLL lähte formeerimisjaama kood;
– XXX koosseisu jrk number;
– SSSS sihtjaama kood;
– AA aasta kaks viimast numbrit;
– KK kuu;
– PP päev.

Lahter 35 «Brutomass (kg)»

Märgitakse kaubanimekirja kantud brutomasside summa.

Lahter 32 «Kauba nr» kaubanimekirjal

Märgitakse vagunite, mille koguarv on märgitud lahtris 5, järjekorranumber kaubanimekirjal. Vagunite
järjekorra numbrite arv peab vastama marsruutrongi koosseisus olevate ja kaubasaatelehel või mitmel
kaubasaatelehel näidatud vagunite arvule.

Lahter 31.1 «Markeering» kaubanimekirjal

Märgitakse vaguni kaheksakohaline identifitseerimisnumber. Iga vaguni järjekorra numbri kohta ainult üks
vaguni identifitseerimisnumber.

Lahter 35 «Brutomass (kg)» kaubanimekirjal

Märgitakse igas konkreetses vagunis olev kauba brutomass.

3) Kui EDI-transiidideklaratsiooni ei ole Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi tehnilisest rikkest tulenevalt
võimalik esitada, on asendustoimingu raames lubatud transiidi tollideklaratsiooni lisalehena esitada
marsruutrongiga või grupisaadetisegaveetava kauba deklareerimisel tollideklaratsiooni iga eksemplari 1, 4 ja
5 juures määruse lisas 20 sätestatud vormi “Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele”. Asendustoimingu
korral täidetakse transiidi tollideklaratsioon ja lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele järgmiselt:

Tollideklaratsioonil:
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Lahter 18 “Transpordivahend lähetamisel

Märgitakse vagunite arv marsruutrongis või grupisaadetises järgmiselt: “ ..... vagunit”.

Lahter 31 “Pakkeüksused ja kaubakirjeldus. Markeering – Konteinerite numbrid - Pakkeüksuste arv ja
liik”

Märgitakse lisaks Eesti kroonides tollivõlast tulenev maksusumma, mis võib tekkida, kui kaubad viiakse
ebaseaduslikult tollijärelevalve alt välja.”;

Lisalehel:

Lahter AA

Täidab tolliametnik.

Märgitakse tollideklaratsiooni number

Veerg 1

Märgitakse vagunite järjekorra number.

Veerg 2

Märgitakse transpordivahend lähetamisel: vaguni kaheksakohaline identifitseerimisnumber; pakkeüksuste
markeering, arv ja liik; kauba kirjeldus; esitatud dokumendid: kood – nimetus, number/v.a  kuupäev.

Veerg 3

Märgitakse vähemalt kauba harmoneeritud süsteemi alamrubriik. Kaubagrupi 27 osas märgitakse vähemalt
kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik.

Veerg 4

Märgitakse kauba netomass kilogrammides.

Veerg 5

Täidab tolliametnik.

Ametlikuks kasutamiseks.

[RTL 2005, 57, 806; 5.06.2005]

3. peatükk
KIRJALIKU TOLLIDEKLARATSIOONI ESITAMINE JA AKTSEPTEERIMINE

§ 8. Kirjaliku tollideklaratsiooni esitamine

(1) Kirjalik tollideklaratsioon esitatakse õigusaktides sätestatud juhtudel tollikäitlusviisi rakendamiseks selleks
pädevale tolliasutusele.

Lisaks kirjalikule tollideklaratsioonile võib selles sisalduvaid andmeid tollieeskirjades ettenähtud korras tollile
edastada elektroonilisel teel.

(2) Lisadokumente koos tollile jääva tollideklaratsiooni eksemplariga säilitatakse tollis, kui tollieeskirjades ei
ole ette nähtud teisiti. Deklarandi soovil tagastab toll lisadokumendi, säilitades tollis selle koopiat.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

§ 9. Tollideklaratsiooni menetlemine

(1) Toll registreerib esitatud tollideklaratsiooni andmed andmetöötlussüsteemis. Andmetöötlussüsteem annab
tollideklaratsioonile registreerimisnumbri, mille toll märgib tollideklaratsiooni lahtrisse 7. Tollideklaratsioonis
sisalduvate andmete edastamisel elektroonilisel teel registreerib deklarant tollideklaratsiooni andmed,
märgib registreerimisnumbri tollideklaratsioonile ning esitab selle aktsepteerimiseks tollile. Kui 15
kalendripäeva jooksul ei ole registreeritud andmete alusel tollideklaratsiooni aktsepteeritud, loetakse andmed
mitteregistreerituks.

Leht 14 / 69 Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a...

./903467
./837796


(2) Toll aktsepteerib registreeritud tollideklaratsiooni pärast selles sisalduva informatsiooni nõuetele vastavuse
ning tollieeskirjades ettenähtud asjassepuutuvate lisadokumentide olemasolu kontrolli, kui on tagatud kauba
esitamine tollile. Andmetöötlussüsteem annab tollideklaratsioonile aktsepteerimisnumbri, mille toll märgib
tollideklaratsiooni lahtrisse A, transiidi tolliprotseduuri rakendamisel aga lahtrisse C. Tollideklaratsioonile
aktsepteerimisnumbri andmisega loetakse kaup tollikäitlusviisile allutatuks.

(3) Toll kinnitab aktsepteeritud tollideklaratsiooni pärast selle kontrollimist või kontrollimisest loobumist,
kui tollivõlast tulenev maksusumma on tasutud või tagatud. Maksusumma sularahas tasumise korral kinnitab
toll tollideklaratsiooni enne maksusumma tasumist. Andmetöötlussüsteem annab tollideklaratsioonile
kinnitamisnumbri, mille toll märgib tollideklaratsiooni lahtrisse B, transiidi rakendamisel aga lahtrisse I.

§ 10. Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimine tolli poolt

(1) Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollitakse vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 68 üldjuhul
kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates. Põhjendatud juhtudel võib toll
nimetatud tähtaega pikendada. Deklarandi soovil peab toll tähtaja pikendamist kirjalikult põhjendama.

(2) Kui aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimise tulemusena on toll tuvastanud, et deklareeritud
andmed ei ole õiged, teeb toll kontrollimise tulemusel kindlakstehtud andmete alusel vastavad parandused
andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni andmetes ning väljatrüki andmetöötlussüsteemis parandatud
tollideklaratsioonist. Toll lisab väljatrüki deklarandi tollideklaratsiooni eksemplarile.

(3) Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimise kohta teeb toll tollideklaratsioonile märke. Kauba
läbivaatuse kohta märgitakse täiendavalt läbivaatusakti number ja kuupäev.

§ 11. Märge kauba vabastamise kohta

Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 249 lõikes 2 nimetatud märkuseks kauba vabastamise kohta
loetakse tollideklaratsioonile kinnitamisnumbri märkimine. Kui maksusumma tasutakse sularahas, tehakse
tollideklaratsioonile eraldi märge kauba vabastamise kohta.

§ 12. Märge tollijärelevalve alla jätmise kohta

Kui vabastatud kaup jääb tollieeskirjades ettenähtud juhtudel vabasse ringlusse lubamisel tolli järelevalve alla,
teeb toll tollideklaratsioonile märke kauba tollijärelevalve alla jätmise kohta.

4. peatükk
MITTETÄIELIK TOLLIDEKLARATSIOON

§ 13. Mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamine

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 253 lõikes 1 sätestatud mittetäieliku tollideklaratsiooni saab
esitada ainult paberkandjal ning selle esitamise taotluseks loetakse mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamist
tollile.

(2) Toll ei aktsepteeri mittetäielikku tollideklaratsiooni, kui deklarandil puudub nõutav keeldude või
piirangutega seotud luba.

(3) Puuduv lisadokument tuleb esitada ning andmed tollideklaratsioonis täpsustada kümne kalendripäeva
jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates. Tolli poolt määratud kümnest kalendripäevast pikem
tähtaeg märgitakse tollideklaratsiooni lahtrisse C.

(4) Kehtetu - RTL 2005, 9, 81- jõust. 1.02.2005.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

§ 14. Mittetäielikus tollideklaratsioonis sisalduvad andmed

(1) Mittetäielikul tollideklaratsioonil peavad olema täidetud kõik tollideklaratsiooni nõutavad lahtrid, kuid need
võivad tolli loal sisaldada eeldatavaid andmeid.

(2) Mittetäieliku tollideklaratsiooni lahtri 1 esimesse alajaotusesse märgitakse deklaratsiooni liigi tähise järele
tähis «B» ning teine alajaotus täidetakse vastavalt tollieeskirjadele.

5. peatükk
LIHTSUSTATUD TOLLIDEKLARATSIOONID
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1. jagu
Üldsäte

§ 15. Lihtsustatud tollideklaratsioonid

(1) Lihtsustatud tollideklaratsioonide esitamise, selle kasutamise loa taotlemise ja väljastamise ning
lisadeklaratsiooni esitamisel lähtutakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete 1. osa 9. jaotises
sätestatud korrale käesoleva peatüki 2. jaost, arvestades majandusliku mõjuga tolliprotseduuride ning ekspordi
tolliprotseduuri kohta käesolevas määruses sätestatud erisusi.

(2) Ühe taotlusega on võimalik taotleda luba lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamiseks mitme tollikäitlusviisi
ning mitme eri liiki lihtsustuse rakendamiseks.

(3) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni ja asendusdokumendi esitamise luba väljastatakse isikule vaid juhul, kui
on tagatud tõhus kontroll keeldude ja piirangutega seotud kaupadele tollikäitlusviisi rakendamisel ning kaupu
imporditakse/eksporditakse kaubanduslikul eesmärgil ja pidevalt.

(4) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni ja andmetöötlussüsteemis asendusdokumendi lahtri 1 esimesse
alajaotusesse märgitakse deklaratsiooni liigi tähise järele tähis «C» või asendusdokument või tähis «G»,
kui kaupa deklareeritakse kohapeal toimuva tollivormistusega. Lahtri 1 teine alajaotus täidetakse vastavalt
tollieeskirjadele.

2. jagu
Vabasse ringlusse lubamine

1. alajagu

Üldsätted

§ 16. Lisadeklaratsioonide liigid

(1) Üldine lisadeklaratsioon tuleb esitada kauba kohta, mis on deklareeritud ühe lihtsustatud
tollideklaratsiooniga. Üldine lisadeklaratsioon tuleb esitada loal märgitud tolliasutusele viie kalendripäeva
jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

(2) Perioodiline lisadeklaratsioon tuleb esitada § 20 lõike 3 punktis 3 nimetatud ajavahemiku (edaspidi
ajavahemik) jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks.
Perioodilise lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei tohi ületada viit kalendripäeva ajavahemiku lõppemise
päevast arvates. Perioodilise lisadeklaratsiooniga deklareeritakse mitme lihtsustatud tollideklaratsiooni kaubad,
kusjuures erinevates saadetistes olnud kaupu ei saa ühe kaubana deklareerida.

(3) Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon tuleb esitada ajavahemiku jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga
deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks. Kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei
tohi ületada viit kalendripäeva ajavahemiku lõppemise päevast arvates. Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon sisaldab
koondandmeid ajavahemikul deklareeritud kauba kohta, näiteks kauba müüja, kauba TARIC alamrubriik
ja päritoluriik on samad ning tollimaksud ei ole perioodi jooksul muutunud. Juhul kui perioodi jooksul on
maksumäärad muutunud, tuleb vormistada erinevad lisadeklaratsioonid. Lisadeklaratsiooni koondandmed
märgib toll loale.

(4) Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni korral ei tohi ajavahemik ületada seitset kalendripäeva.

Ajavahemikku hakatakse arvestama esimese lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise kuupäevast
arvates.

(5) Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamisel peavad kõik keeldude ja piirangutega seotud
nõuded olema täidetud enne kauba vabasse ringlusse lubamist.

(6) Kui lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritakse eri tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid kaupu ning
nende kohta esitatakse kokkuvõtlik lisadeklaratsioon, võib toll lubada kaupade klassifitseerimist kõrgeima
määraga maksustatava kauba tariifse klassifikatsiooni alla. Kui erinevate kaupade maksumäär on sama, võib toll
lubada kaupade klassifitseerimist selle kauba tariifse klassifikatsiooni alla, mille väärtus on kõige suurem.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

§ 17. Taotluse esitamine

(1) Loa saamiseks esitab deklarant ettenähtud andmeid sisaldava taotluse sellele maksu- ja tollikeskusele, mille
piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi teostab.

(2) Tollil on õigus nõuda täiendavaid dokumente taotluses esitatud andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks.
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[RTL 2005, 80, 1135- jõust. 22.07.2005]

§ 18. Taotluses sisalduvad andmed

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 260 lõikes 2 nimetatud mittetäieliku tollideklaratsiooni
(edaspidi osaliselt täidetud tollideklaratsioon) või äri- või haldusdokumendi (edaspidi asendusdokument)
kasutamise taotlusele märgitakse:
1) deklarandi nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
2) rakendatav tollikäitlusviis ning lihtsustatud tollideklaratsiooni liik, mille kasutamiseks luba taotletakse, ning
selle kasutamise vajaduse põhjendus;
3) kaupade loetelu koos TARIC alamrubriigiga;
4) soovitav lisadeklaratsiooni liik, esitamise tähtaeg ning perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni
kasutamise korral ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta
lisadeklaratsioon esitatakse;
5) kaudse esindamise korral esindatava nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
6) tollivõla limiidi arvestus vastavalt «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel kehtestatud tagatise esitamise,
kasutamise ja vabastamise korrale ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alustele.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise taotlusele märgitakse:
1) deklarandi nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
2) rakendatav tollikäitlusviis ja lihtsustatud tollideklaratsiooni liik, mille kasutamiseks luba taotletakse, ja selle
kasutamise vajaduse põhjendus;
3) kaupade loetelu koos TARIC alamrubriigiga;
4) soovitav lisadeklaratsiooni liik, esitamise tähtaeg ning perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni
kasutamise korral soovitav ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba
kohta lisadeklaratsioon esitatakse;
5) kaudse esindamise korral esindatava nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
6) tollivõla limiidi arvestus vastavalt «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel kehtestatud tagatise esitamise,
kasutamise ja vabastamise korrale ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alustele.

(3) Asendusdokumendi kasutamise taotlusele lisatakse näidisandmeid sisaldav asendusdokument. Kohapeal
toimuva tollivormistuse kasutamise taotlusele lisatakse arvestuskande näidis ning arvestuskande tegemise
sise-eeskiri, mis peab sisaldama andmeid kauba arvestusse kandmise koha või kohtade (ladu, aadress vms) ja
arvepidamiseks kasutatava arvutiprogrammi kohta. Sise-eeskirjas täpsustatakse muuhulgas kaubasaadetisele
omistatavate viitenumbrite genereerimise põhimõtted.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

§ 19. Otsuse tegemine loa väljastamise kohta

(1) Toll teeb kirjaliku otsuse loa väljastamise või sellest keeldumise kohta «Tolliseaduse» § 6 kohaselt.

(2) Loa väljastamise otsus sisaldab tolli poolt määratud tagatise suurust.

(3) Kui taotletakse luba asendusdokumendi kasutamiseks ja asendusdokument ei vasta käesoleva määruse § 22
lõikes 3 sätestatud nõuetele, võib toll teha otsuse väljastada deklarandile osaliselt täidetud tollideklaratsiooni
kasutamise luba.

§ 20. Loa väljastamine

(1) Loa väljastab taotluse vastu võtnud maksu- ja tollikeskus pärast tagatise esitamist deklarandi poolt.

(2) Luba on üldjuhul tähtajatu ja hakkab kehtima loa väljastamise päevale järgneval päeval.

(3) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse
tolliseadustiku rakendussätete artiklis 262 nimetatud andmetele:
1) rakendatav tollikäitlusviis;
2) tolliasutus, kuhu deklarant peab loas ettenähtud tähtpäevaks esitama lisadeklaratsiooni;
3) ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta esitatakse üks
lisadeklaratsioon, kui esitatav lisadeklaratsioon on perioodiline või kokkuvõtlik;
4) kaudse esindamise korral esindatava nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
5) vajadusel muud lihtsustusega seotud andmed;
6) asjakohasel juhul märge selle kohta, et osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumenti võib
esitada piiril paiknevas tolliasutuses.
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(4) Kohapeal toimuva tollivormistusega kauba deklareerimise kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse
tolliseadustiku rakendussätete artiklis 267 nimetatud andmetele:
1) rakendatav tollikäitlusviis ja lihtsustatud tollideklaratsiooni liik;
2) tolliasutus, kuhu deklarant peab loas ettenähtud tähtpäevaks esitama lisadeklaratsiooni;
3) kauba asukoht arvestuskande tegemisel;
4) lisadeklaratsiooni liik;
5) ajavahemik, mille jooksul kohapeal toimuva tollivormistusega deklareeritud kauba kohta esitatakse üks
lisadeklaratsioon, kui esitatav lisadeklaratsioon on perioodiline või kokkuvõtlik;
6) kaudse esindamise korral esindatava nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
7) kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni esitamise korral tolli poolt aktsepteeritavad koondandmed lisadeklaratsioonis;
8) vajadusel muud lihtsustusega seotud andmed.

(5) Asendusdokumendi kasutamise loale lisatakse tolli poolt aktsepteeritav asendusdokumendi näidis. Kohapeal
toimuva tollivormistuse kasutamise loale lisatakse tolli poolt aktsepteeritav arvestuskande näidis.

[RTL 2005, 80, 1135- jõust. 22.07.2005]

§ 21. Andmete muutumine

(1) Deklarant on kohustatud viivitamata kirjalikult teavitama tolli muudatustest andmetes, mis olid aluseks loa
väljastamise otsusele.

(2) Pärast lõikes 1 nimetatud muudatustest teavitamist teeb toll «Tolliseaduse» § 6 kohaselt uue otsuse loa
väljastamise või loa kehtetuks tunnistamise kohta.

2. alajagu

Osaliselt täidetud tollideklaratsioon ja asendusdokument

§ 22. Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis ja asendusdokumendis sisalduvad andmed

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis (eksemplarid 6 ja 8) täidetakse lahtrid 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a,
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 37, 38, 42, 44, 46 ja 54 vastavalt tollideklaratsiooni täitmist
puudutavatele tollieeskirjadele. Kui isik soovib osaliselt täidetud tollideklaratsiooni esitamisel taotleda kvooti,
tuleb lisaks eespool nimetatud lahtritele täita ka lahtrid 35, 36 ja 39.

(2) Tollideklaratsiooni lahtrisse 31 märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel on tollil võimalik kaupa
identifitseerida ja määrata kauba tariifne klassifikatsioon, ning andmed, mis on vajalikud tollivõlast tuleneva
maksusumma väljaarvutamiseks, kui need ei sisaldu lõikes 1 nimetatud lahtrites.

(3) Asendusdokument peab sisaldama vähemalt:
1) TARIC alamrubriiki ja kauba täpset kirjeldust, mille alusel on tollil võimalik kaupa identifitseerida ning
päritoluriiki;
2) andmeid, mis on vajalikud tollivõlast tuleneva maksusumma väljaarvutamiseks.

§ 23. Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni ja asendusdokumendi esitamine

(1) Deklarant esitab loas nimetatud tolliasutusele kauba ja osaliselt täidetud tollideklaratsiooni eksemplarid 6 ja
8 või asendusdokumendi kahes eksemplaris.

(2) Osaliselt täidetud tollideklaratsioonile ja asendusdokumendile tuleb lisada keeldude või piirangutega seotud
luba, mis on vajalik kauba vabasse ringlusse lubamiseks.

(3) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni eksemplar 8 või asendusdokumendi üks eksemplar tagastatakse
deklarandile pärast lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimist tolli poolt. Kauba vabastamise märkeks
loetakse tollideklaratsioonile kinnitamisnumbri märkimist.

(4) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni eksemplar 6 või asendusdokumendi teine eksemplar jääb tollile.

(5) Enne kauba vabastamist võib toll teostada kontrolli ühenduse tolliseadustiku artikli 68 ja käesoleva määruse
kohaselt.

(6) Toll võib loobuda osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi tollile jääva eksemplari
esitamise nõudest.

3. alajagu

Kohapeal toimuv tollivormistus
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§ 24. Impordikeelud ja -piirangud

Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 264 lõikes nimetatud tõhus kontroll impordikeeldude ja -
piirangute üle loetakse tagatuks juhul, kui keeldu või piirangut kehtestava õigusaktiga on kauba kohapeal
toimuva tollivormistuse läbiviimine lubatud.

§ 25. Kauba deklareerimine kohapeal toimuva tollivormistusega

(1) Ühenduse tolliseadustiku artiklis 266 nimetatud teade peab sisaldama:
1) kauba saabumise aega ja kuupäeva;
2) arvestusse kandmise aega ja kuupäeva;
3) saadetisele omistatud unikaalset viitenumbrit;
4) ajutise ladustamise laoarvestuse numbrit, kui kaubad on eelnevalt olnud ajutisel ladustamisel;
5) kauba kirjeldust, mis peab olema piisav kauba identifitseerimiseks;
6) kauba TARIC alamrubriiki;
7) tolliprotseduuri neljakohalist koodi;
8) kauba väärtust tõendava dokumendi numbrit;
9) kauba tolliväärtust ja kogust (pakkeüksuste arv, netokaal, kaubanimetuste arv jne);
10) litsentsinõudeid ja litsentsi(de) numbrit;
11) kauba vabastamiseks nõutavate lisadokumentide andmeid;
12) tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbrit.

(2) Toll võib teostada aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrolli kahe tunni jooksul arvestuskande tegemisest
teatamise hetkest arvates. Kui toll ei ole kahe tunni jooksul arvestuskande tegemisest teatamise hetkest arvates
deklarandile teatanud, et soovib nimetatud kontrolli teostada, loetakse kaup vabastatuks.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

4. alajagu

Lisadeklaratsioon

§ 26. Lisadeklaratsiooni täitmine ja esitamine

(1) Lisadeklaratsioon (tollideklaratsiooni eksemplarid 6 ja 8) täidetakse vastavalt tollideklaratsiooni täitmist
puudutavatele tollieeskirjadele. Lihtsustatud tollideklaratsioon ja lisadeklaratsioon peavad sisaldama samu
andmeid. Nimetatud deklaratsioonides on lubatud enne lisadeklaratsiooni esitamist muuta ainult järgmistes
lahtrites sisalduvaid andmeid:
1) tehingu liik (lahter 24);
2) maksustamiseks vajalikud andmed (lahtrid 20, 42, 46);
3) kauba asukoht (lahter 30);
4) maksude arvestus (lahter 47);
5) tollilao andmed (lahter 49).

(2) Lisadeklaratsioon koos §-s 25 nimetatud dokumentidega esitatakse tollile loal märgitud tähtpäevaks.
Lisadeklaratsioon esitatakse paberkandjal, tollieeskirjades ettenähtud korras võib lisadeklaratsiooni esitada või
selles sisalduvaid andmeid edastada elektroonilisel teel.

(3) Olenemata lisadeklaratsiooni esitamise tähtpäevast võib toll nõuda deklarandilt lisadeklaratsiooni esitamist
kalendrikuu viimasel tööpäeval enne maksumäära või impordimaksude määramisel rakendatava Eesti krooni
vahetuskursi muutumist.

(4) Lisadeklaratsiooni vastuvõtmisel kannab toll tollivõlast tuleneva maksusumma arvestusse ja deklarant tasub
selle «Tolliseaduse» § 65 lõike 3 alusel kehtestatud deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksu summa
arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise korra kohaselt.

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse lisadeklaratsiooni lahtrisse 48
maksude tasumiseks kasutatava krediidikonto number.

(5) Pärast lõikes 4 nimetatud toimingute tegemist tagastab toll deklarandile tollideklaratsiooni eksemplari 8 ja
deklarandi soovil lisadokumendid, säilitades tollis nende koopiad.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

§ 27. Lisadeklaratsiooniga koos esitatavad dokumendid
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(1) Koos lisadeklaratsiooniga esitatakse tollile osaliselt täidetud tollideklaratsioon või asendusdokument ning
tollieeskirjades ettenähtud lisadokumendid.

(2) Toll võib nõuda, et koos lisadeklaratsiooniga esitatakse tollile arvestuskannete aruandeid ja muid
asjassepuutuvaid dokumente.

3. jagu
Majandusliku mõjuga tolliprotseduurid ning ekspordi tolliprotseduur

1. alajagu

Majandusliku mõjuga tolliprotseduurid

§ 28. Tagatis

(1) Taotluse lihtsustatud tollideklaratsioonide esitamiseks võib esitada koos majandusliku mõjuga
tolliprotseduuri rakendamise loa taotlusega.

(2) Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamisel lihtsustatud tollideklaratsioonide esitamise korral ei
nõua toll täiendava tagatise esitamist.

§ 29. Lihtsustatud tollideklaratsioonid

(1) Lihtsustatud tollideklaratsioonide kasutamise luba ei väljastata, kui isik soovib kasutada sees- ja
välistöötlemise ning ajutise impordi rakendamiseks lihtsustatud korras väljastatud luba.

(2) Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride lõpetamisel on lubatud lihtsustatud tollideklaratsioone kasutada
ainult kaupade taasväljaveol ja ekspordil ning vabasse ringlusse lubamisel.

§ 30. Tolliladustamise, seestöötlemise, tollikontrolli all töötlemise ja ajutise importimise tolliprotseduurid

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loa taotlusele märgitakse §-s 16
nõutavad andmed järgmiste erisustega:
1) tolliladustamisel märgitakse nende kaupade loetelusse, mille kohta deklarant soovib lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitada, kaubagrupid;
2) tollivõla limiidi arvestust taotlusele ei märgita;
3) tolliladustamisel märgitakse taotlusele ühe või mitme tollilao pidamise loale märgitud tollilao
registreerimiskood (edaspidi tollilao registreerimiskood) ning töötlemisel või ajutisel importimisel märgitakse
taotlusele töötlemise või ajutise importimise loa number.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise loa taotlusele märgitakse §-s 16 nõutavad andmed järgmiste
erisustega:
1) tollivõla limiidi arvestust taotlusele ei märgita;
2) tolliladustamisel märgitakse taotlusele ühe või mitme tollilao registreerimiskood ning töötlemisel või ajutisel
importimisel märgitakse taotlusele töötlemise või ajutise importimise loa number.

§ 31. Loale märgitavad andmed

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse
tolliseadustiku rakendussätete artiklis 271 nimetatud andmetele:
1) tolliladustamisel ühe või mitme tollilao registreerimiskood ja kaubagrupid;
2) töötlemisel või ajutisel importimisel töötlemise või ajutise importimise loa number.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise loale märgitakse lisaks ühenduse tolliseadustiku
rakendussätete artiklis 274 nimetatud andmetele tolliladustamisel ühe või mitme tollilao registreerimiskoodi
ning töötlemisel või ajutisel importimisel töötlemise või ajutise importimise loa numbri.

§ 32. Välistöötlemise tolliprotseduur

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise loa taotlusele märgitakse lisaks
ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 262 ning määruse §-s 35 nimetatud andmetele kaupade loetelu
koos TARIC alamrubriikidega.

(2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise taotlusele ning lihtsustatud tollideklaratsioonide kasutamise
loale märgitakse täiendavalt välistöötlemise loa number.

§ 33. Lisadeklaratsioon
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Kauba paigutamisel tollilattu lihtsustatud tollideklaratsiooniga ei ole lisadeklaratsiooni vaja esitada.

2. alajagu

Ekspordi tolliprotseduur

§ 34. Tagatis

Ekspordi rakendamisel lihtsustatud tollideklaratsioonide kasutamise korral ei nõua toll tagatise esitamist.

§ 35. Taotluses sisalduvad andmed

Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi kasutamise taotlusele märgitakse ühenduse
tolliseadustiku rakendussätete artiklis 262 ja käesoleva määruse §-s 18 sätestatud andmed järgmiste erisustega:
1) nende kaupade loetelusse, mille kohta deklarant soovib lihtsustatud tollideklaratsiooni esitada, märgitakse HS
rubriigid;
2) tollivõla limiidi arvestust taotlusele ei märgita.

§ 36. Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis ja asendusdokumendis sisalduvad andmed

(1) Osaliselt täidetud tollideklaratsioonis (eksemplarid 1 ja 3) täidetakse lahtrid 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 42, 44 ja 54.

(2) Tollideklaratsiooni lahtrisse 31 märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel on tollil võimalik kaupa
identifitseerida ja määrata tariifne klassifikatsioon, ning andmed, mis on vajalikud tollivõlast tuleneva
maksusumma väljaarvutamiseks, kui need ei sisaldu lõikes 1 nimetatud lahtrites.

(3) Asendusdokument peab sisaldama vähemalt:
1) kaheksakohalist kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki ja kauba täpset kirjeldust, mille alusel tollil on
võimalik kaupa identifitseerida ja määrata kauba tariifne klassifikatsioon;
2) muid tolliformaalsuste teostamiseks vajalikke andmeid.

§ 37. Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni ja asendusdokumendi esitamine

(1) Deklarant esitab kauba ja osaliselt täidetud tollideklaratsiooni eksemplarid 1 ja 3 või asendusdokumendi
kahes eksemplaris eksporditolliasutusele.

(2) Osaliselt täidetud tollideklaratsioonile ja asendusdokumendile tuleb lisada keeldude või piirangutega seotud
luba, mis on vajalik kaubale ekspordi tolliprotseduuri rakendamiseks.

(3) Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni eksemplar 3 või asendusdokumendi üks eksemplar tagastatakse
deklarandile pärast lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimist tolli poolt. Kauba vabastamise märkeks
loetakse tollideklaratsioonile kinnitamisnumbri märkimist.

(4) Kui lihtsustatud tollideklaratsioon aktsepteeritakse piiril paiknevas tolliasutuses (eksporditolliasutus on ka
väljumistolliasutuseks), edastab toll osaliselt täidetud tollideklaratsiooni eksemplari 1 ja asendusdokumendi
teise eksemplari tolliasutusele, kuhu deklarant peab esitama lisadeklaratsiooni.

(5) Piiril paiknevas tolliasutuses teeb toll märke ekspordi tolliformaalsuste lõpetamise kohta ja tagastab
deklarandile osaliselt täidetud tollideklaratsiooni või asendusdokumendi.

(6) Kui kauba väljavedu tolliterritooriumilt toimub transiidi tolliprotseduuriga, teeb toll märke ekspordi
tolliformaalsuste lõpetamise kohta osaliselt täidetud tollideklaratsioonile või asendusdokumendile tolliasutuses,
kus kaubale rakendatakse transiidi tolliprotseduuri.

§ 38. Kauba toimetamine varudeks

(1) Kui kaup toimetatakse vee- või õhusõidukile varudeks, peab vee- või õhusõiduki kapten osaliselt täidetud
tollideklaratsioonile või asendusdokumendile tegema märke kauba vastuvõtmise kohta.

(2) Vee- või õhusõiduki kapteni asemel võib lõikes 1 nimetatud märke teha ka tema poolt volitatud isik.

§ 39. Kohapeal toimuva tollivormistus

Toll võib deklarandile arvestuskande tegemisest teatamise hetkest arvates teostada tollideklaratsiooni kontrolli
volitatud kaubasaatjana tegutsemise loale märgitud tähtaja jooksul. Kui toll ei ole selle tähtaja jooksul
deklarandile teatanud, et soovib nimetatud kontrolli teostada, loetakse kaup vabastatuks.
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§ 391. Ajavahemik lisadeklaratsiooni esitamisel

Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral ei tohi ajavahemik eksportimisel
ületada 30 kalendripäeva.

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

4. jagu
Lisadeklaratsioon

§ 40. Lisadeklaratsiooni esitamine

(1) Kui lisadeklaratsiooni esitamisel ei ole deklarant ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 286 kohaselt
tolli rahuldavalt tõendanud ekspordi toimumist, tunnistab toll lihtsustatud tollideklaratsiooni kehtetuks.

(2) Pärast määruse § 26 lõikes 4 nimetatud toimingute tegemist tagastab toll deklarandile tollideklaratsiooni
eksemplari 3 ja deklarandi soovil lisadokumendid, säilitades tollis nende koopiad.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 41. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.
Märkus: Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas ning nendega on võimalik tutvuda
Rahandusministeeriumis.

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 99

“Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks,

esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks” lisa 8

[RTL 2005, 57, 806; 5.06.2005 (jõustub 1.07.2005]

  TOLLIASUTUSTE KOODID

Tollisutuse nimetus Kood Tähtkood
PÕHJA MAKSU- JA
TOLLIKESKUS
Sadamate tollipunkt EE110 SAT
Sadamate tollipunkt Vanasadama
teeninduskeskus

EE111 VAS

Sadamate tollipunkt Keila
teeninduskeskus

EE115 KET

Sadamate tollipunkt Paldiski
teeninduskeskus

EE116 PAK

Sadamate tollipunkt Kopli
teeninduskeskus

EE114 KOS

Ülemiste tollipunkt EE130 LEN
Ülemiste tollipunkt Lennujaama
teeninduskeskus

EE131 LTK

Ülemiste tollipunkt Posti
teeninduskeskus

EE137 POP

Ülemiste tollipunkt Fosforiidi
teeninduskeskus

EE141 FOT

Ülemiste tollipunkt Raudtee
teeninduskeskus

EE142 RTK

Muuga tollipunkt EE120 MUS
Muuga tollipunkt Veose
teeninduskeskus

EE121 MTL

Muuga tollipunkt Kütuse
teeninduskeskus

EE122 MKT
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Muuga tollipunkt Vabatsooni
teeninduskeskus

EE123 MVT

Muuga tollipunkt
Piiriteeninduskeskus

EE124 PIT

LÄÄNE MAKSU- JA
TOLLIKESKUS
Pärnu maksu- ja tollibüroo EE330 PRN
Läänemaa maksu- ja tollibüroo EE340 HAT
Hiiu maksu- ja tollibüroo EE350 KAT
Saare maksu- ja tollibüroo EE360 KUT
Rapla maksu- ja tollibüroo EE337 RAK
Järva maksu- ja tollibüroo EE334 PAT
IDA MAKSU- JA TOLLIKESKUS
Narva maksu- ja tollibüroo EE510 NAT
Jõhvi maksu- ja tollibüroo EE512 KJT
Narva maksu- ja tollibüroo Sillamäe
teeninduskeskus

EE513 SIL

Rakvere maksu- ja tollibüroo EE540 RAT
Narva raudtee tollipunkt EE550 NRP
Narva maantee tollipunkt EE560 NSP
LÕUNA MAKSU- JA
TOLLIKESKUS
Tartu maksu- ja tollibüroo EE810 TAT
Tartu raudtee tollipunkt EE815 TAR
Jõgeva maksu- ja tollibüroo EE812 JOT
Viljandi maksu- ja tollibüroo EE830 VIL
Võru maksu- ja tollibüroo EE410 VOT
Põlva maksu- ja tollibüroo EE412 POL
Valga maksu- ja tollibüroo EE430 VAT
Luhamaa tollipunkt EE470 LUP
Koidula tollipunkt EE480 KOP
TIR-i lõpetav tolliasutus EETIR TIR

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 99

“Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks,

esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud

 tollideklaratsiooni esitamiseks” lisa 9

[RTL 2005, 57, 806; 5.06.2005 (jõustub 1.07.2005]

PAKKEÜKSUSED

Aerosool AE
Ampull, kaitsmata AM
Ampull, kaitstud AP
Komplekt SX
Pihusti AT
Kast BI
Toos CS
Terastoos SS
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Toos, isotermiline EI
Puldan CZ
Rõngas RG
Pallpakend, kokku pressitud BL
Pallpakend, kokku pressimata BN
Balloon, kaitsmata BF
Balloon, kaitstud BP
Kimp BE
Ämber BJ
Pütt TB
Pütt, kaanega TL
Vaat BA
Toiduainemahuti FT
Varb BR
Varvad kimbus/kobaras/puntras BZ
Suur vaat BU
Kanister CI
Kirn CC
Metallanum, sanga ja tilaga CD
Metallanum, silindriline CX
Metallanum, ristkülikukujuline CA
Mullpakend AI
Pool BB
Tikutoos MX
Plekktoos TN
Pesa NS
Korvpudel WB
Balloonpudel, kaitsmata CO
Balloonpudel, kaitstud CP
Kobar BH
Gaasipudel GB
Pudel, kaitsmata, sibulakujuline BS
Pudel, kaitsmata, silindriline BO
Pudel, kaitstud, sibulakujuline BV
Pudel, kaitstud, silindriline BQ
Lattkast CR
Tõstuk-furgoon LV
Puur CG
Puur, CHEP (Commonwealth Handling Equipment
Pool)

DG

Puuviljakast FC
Madal lattkast SC
Karp BX
Karkasskast SK
Teekast TC
Karp. CHEP (Commonwealth Handling Equipment
Pool), Eurobox

DH

Teraskarp 4A
Alumiiniumkarp 4B
Karp, looduslikust puidust 4C
Karp, looduslikust puidust, pudenemiskindlate seintega QQ
Karp, looduslikust puidust, tavaline QP
Karp, tehispuidust 4F
Pappkast, mitmekihiline DC
Vineerkarp 4D
Karp, puitkiudplaadist 4G
Plastkarp 4H
Karp, vahtplastist QR
Karp, tahkest plastist QS
Karp, kaubaalusega ED
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Puitkarp, kaubaalusega  EE
Pappkarp, kaubaalusega EF
Metallkarp, kaubaalusega EH
Plastkarp, kaubaalusega EG
Kast, vedelike jaoks BW
Laegas CF
Kapsel AV
Kaart CM
Pappkast CT
Pappkast, puistematerjali jaoks DK
Kassett CQ
Õllekast CB
Pudelikast, pudeliraamistik BC
Piimakast MC
Puitkast, puistmaterjali jaoks DM
Puitkast, mitmekihiline DB
Plastkast, puistmaterjali jaoks DL
Plastkast, mitmekihiline DA
Kirst CJ
Raam FR
Paak, silindriline TY
Paak, ristkülikukujuline TK
Suur kast CH
Meremehekast SE
Väike kast FO
Pakk PK
Postipakk PC
Konteiner, mõeldud ainult veoseadmeks CN
Korv BK
Puitkorv, sangaga HB
Pappkorv, sangaga HC
Plastkorv, sangaga HA
Torbik AJ
Karikas CU
Kann JG
Tõrs VA
Kauss BM
Silinder CY
Korvpudel, kaitsmata DJ
Korvpudel, kaitstud DP
Ühine määratlus ZZ
Võll SD
Rull SO
Läbipaistev pakend IE
Liitpakend, plastanum 6H
Liitpakend, plastanum alumiiniumkastis YD
Liitpakend, plastanum pappkastis YK
Liitpakend, plastanum vineerkastis YH
Liitpakend, plastanum tahkest plastist kastis YM
Liitpakend, plastanum teraskastis YB
Liitpakend, plastanum puitkastis YF
Liitpakend, plastanum alumiiniumsilindris YC
Liitpakend, plastanum papptrumlis YJ
Liitpakend, plastanum plastsilindris YL
Liitpakend, plastanum vineersilindris YG
Liitpakend, plastanum terassilindris YA
Liitpakend, klaasanum 6P
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Liitpakend, klaasanum alumiiniumkastis YR
Liitpakend, klaasanum pappkastis YX
Liitpakend, klaasanum teraskastis YP
Liitpakend, klaasanum puitkastis YS
Liitpakend, klaasanum vahtplastist pakendis  YY
Liitpakend, klaasanum tahkest plastist pakendis YZ
Liitpakend, klaasanum terassilindris YN
Liitpakend, klaasanum alumiiniumsilindris YQ
Liitpakend, klaasanum pappsilindris YW
Liitpakend, klaasanum vineersilindris YT
Liitpakend, klaasanum vitstest korvis YV
Esitluspakend, puidust IA
Esitluspakend, papist IB
Esitluspakend, metallist ID
Esitluspakend, plastist IC
Papppakend, haardeavadega IK
Vaakumpakendis VP
Polüetüleenkiles SW
Pakend, torukujuline IF
Paberpakend IG
Ümbrik EN
Terasümbris SV
Kate CV
Kimp TS
Leht ST
Leht, kalandreeritud SB
Leht, kiletatud SP
Vaheleht SL
Keskmine vaat TI
Võrk NT
Võrkkott RT
Plastvõrk, torukujuline NU
Riidevõrk, torukujuline NV
Filmipakk FP
Väike klaaspudel VI
Kitsakaelaline korvpudel FL
Laastkorv PJ
Tünn CK
Trummel DR
Terastrummel 1A
Terastrummel, eemaldatava kaanega QB
Terastrummel, ilma eemaldatava kaaneta QA
Alumiiniumtrummel 1B
Alumiiniumtrummel, eemaldatava kaanega QD
Alumiiniumtrummel, ilma eemaldatava kaaneta QC
Puittrummel 1W
Papptrummel 1G
Vineertrummel 1D
Raudtrummel DI
Plasttrummel IH
Plasttrummel, eemaldatava kaanega QG
Plasttrummel, ilma eemaldatava kaaneta QF
Väike vaat FI
Jaotaja DN
Pool CL
Keskmine mahuti puistematerjali jaoks WA
Keskmine tahkest plastist mahuti puistematerjali jaoks,
eraldiseisev, survestatud

ZH

Keskmine terasmahuti taarata vedellasti jaoks WK
Keskmine alumiiniummahuti taarata vedellasti jaoks WL

Leht 26 / 69 Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a...



Keskmine segamaterjalist mahuti taarata vedellasti
jaoks, sisemine mahuti elastsest plastist

ZR

Keskmine segamaterjalist mahuti taarata vedellasti
jaoks, sisemine mahuti tahkest plastist

ZQ

Keskmine tahkest plastist mahuti taarata vedellasti
jaoks, eraldiseisev

ZK

Keskmine tahkest plastist mahuti taarata vedellasti
jaoks, karkassiga

ZJ

Keskmine metallmahuti taarata vedellasti jaoks WM
Keskmine segamaterjalist mahuti tahke puistematerjali
jaoks, sisemine mahuti elastsest plastist

ZM

Keskmine segamaterjalist mahuti tahke puistematerjali
jaoks, sisemine mahuti tahkest plastist

ZL

Keskmine tahkest plastist mahuti tahke puistematerjali
jaoks, eraldiseisev

ZF

Keskmine tahkest plastist mahuti tahke puistematerjali
jaoks, karkassiga

ZD

Keskmine elastne mahuti puistematerjali jaoks 43
Keskmine terasmahuti puistematerjali jaoks WC
Keskmine terasmahuti puistematerjali jaoks,
survestatud üle 10 kpa

WG

Keskmine alumiiniummahuti puistematerjali jaoks WD
Keskmine alumiiniummahuti puistematerjali jaoks,
survestatud üle 10 kpa (0,1 baari)

WH

Keskmine looduslikust puidust mahuti puistematerjali
jaoks

ZW

Keskmine looduslikust puidust mahuti puistematerjali
jaoks, väliskattega

WU

Keskmine tehispuidust mahuti puistematerjali jaoks ZY
Keskmine tehispuidust mahuti puistematerjali jaoks,
vooderdisega

WZ

Keskmine vineermahuti puistematerjali jaoks ZX
Keskmine vineermahuti puistematerjali jaoks,
väliskattega

WY

Keskmine kilemahuti puistematerjali jaoks WS
Keskmine segamaterjalist mahuti puistematerjali jaoks,
sisemine mahuti elastsest plastist, survestatud

ZP

Keskmine segamaterjalist mahuti puistematerjali jaoks,
sisemine mahuti tahkest plastist, survestatud

ZN

Keskmine segamaterjalist mahuti puistematerjali jaoks ZS
Keskmine metallist, kuid mitte terasest mahuti
puistematerjali jaoks

ZV

Keskmine puitkiudplaadist mahuti puistematerjali jaoks ZT
Keskmine pabermahuti puistematerjali jaoks,
vaheseintega

ZA

Keskmine pabermahuti puistematerjali jaoks,
vaheseintega, veekindel

ZC

Keskmine tahkest plastist mahuti puistematerjali jaoks AA
Keskmine tahkest plastist mahuti puistematerjali jaoks,
karkassiga, survestatud

ZG

Keskmine riidest mahuti puistematerjalide jaoks,
sisevooderdise ja väliskatteta

WT

Keskmine riidest mahuti puistematerjalide jaoks,
väliskattega

WW

Keskmine riidest mahuti puistematerjalide jaoks,
sisevooderdisega

WV

Keskmine riidest mahuti puistematerjalide jaoks,
sisevooderduse ja väliskattega

WX

Keskmine plastist kootud mahuti puistematerjalide
jaoks, väliskattega

WQ
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Keskmine plastist kootud mahuti puistematerjali jaoks,
sisevooderdisega

WP

Keskmine plastist kootud mahuti puistematerjali jaoks,
sisevooderdise ja väliskattega

WR

Keskmine plastist kootud mahuti puistematerjali jaoks,
ilma sisevooderdise ja väliskatteta

WN

Keskmine metallmahuti puistematerjali jaoks WF
Keskmine metallmahuti puistematerjali jaoks,
survestatud üle 10 kpa (0,1 baari)

WJ

Keskmine elastne mahuti puistematerjali jaoks ZU
Palk LG
Palgid kimbus/kobaras/puntras LZ
Raamistatud lattkast FD
Purk JR
Kanister, silindriline JY
Teraskanister 3A
Teraskanister, eemaldatava kaanega QL
Teraskanister, ilma eemaldatava kaaneta QK
Plastkanister 3H
Plastkanister, eemaldatava kaanega QN
Plastkanister, ilma eemaldatava kaaneta QM
Kanister, ristkülikukujuline JC
Lahtiselt UC
Metallkang IN
Metallkangid kimbus/kobaras/puntras IZ
Partii  LT
Lafett SI
Reisikohver TR
Muhv SY
Kalakorv CE
Pakkimata või pakendamata NE
Matt MT
Pakkimata või pakendamata, mitu ühikut NG
Pakkimata või pakendamata, üks ühik NF
Kaubaalus PX
Kaubaaluse moodul, äärtega 80 x 100 cm PD
Kaubaaluse moodul, äärtega 80 x 120 cm PE
Kaubaaluse moodul, äärtega 80 x 60 cm AF
Kaubaalus, 100 x 110 cm AH
Kaubaalus, kast PB
Kaubaalus, polüetüleenkiles AG
Pakkimiskorv HR
Pakett PA
Riidenagi või -puu RJ
Kann PH
Rull BT
Laud BD
Plank PN
Lauad kimbus/kobaras/puntras BY
Plangud kimbus/kobaras/puntras PZ
Plaat PG
Plaadid kimbus/kobaras/puntras PY
Kandik PU
Puitkandik, kahekordne, kaaneta DX
Puitkandik, ühekordne, kaaneta DT
Pappkandik, kahekordne, kaaneta DY
Pappkandik, ühekordne, kaaneta DV
Plastkandik, kahekordne, kaaneta DW
Plastkandik, ühekordne, kaaneta DS
Polüstüreenkandik, ühekordne, kaaneta DU
Pott PT
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Kandetala GI
Kandetalad kimbus/kobaras/puntras GZ
Rest RK
Nõu, plastiga kaetud MW
Puitnõu AD
Pappnõu AB
Metallnõu MR
Pabernõu AC
Plastnõu PR
Klaasnõu GR
Rullik CW
Rull RO
Kott BG
Suur riidest kott SA
Keskmise suurusega kott ZB
Plastikkilekott XD
Džuutkott JT
Paberkott 5M
Paberkott, vaheseintega XJ
Paberkott, vaheseintega, veekindel XK
Riidest kott 5L
Riidest kott, pudenemiskindlate seintega XG
Riidest kott, veekindel XH
Riidest kott, ilma sisevooderdise ja väliskatteta XF
Plastist kootud kott 5H
Plastist kootud kott, pudenemiskindlate seintega XB
Plastist kootud kott, veekindel XC
Plastist kootud kott, ilma sisevooderdise ja väliskatteta XA
Suur kott, vaheseintega MS
Kott, vaheseintega MB
Kilekott EC
Kott, elastne pakend FX
Paun PO
Kotike SH
Muu NA
Pang PL
Aedik PF
Ritv RD
Ridvad kimbus/kobaras/puntras RZ
Lehtmetall SM
Lehed kimbus/kobaras/puntras SZ
Suur tünn TO
Aam HG
Puitaam 2C
Puitaam, korgiga QH
Puitaam, eemaldatava kaanega QJ
Ankur KG
Haspel RL
Toru TU
Toru, pihustiga TV
Toru, kokkupandav TD
Torud kimbus/kobaras/puntras TZ
Torujuhe PI
Torujuhtmed kimbus/kobaras/puntras PV
Kohver SU
Treilerkonteiner VK
Gaas (1031 millibaari ja 15 ºC) mahtkaubana VG
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Veeldatud gaas (anormaalsel temperatuuril/rõhul)
mahtkaubana

VQ

Vedelik mahtkaubana VL
Tahked peenosakesed (“pulbrid”) mahtkaubana VY
Tahked, teralised osakesed (“terad”) mahtkaubana VR
Tahked, suured osakesed (“tombukesed”) mahtkaubana VO

.

Rahandusminister
määrus

lisa 957269

Lisa 1

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 99

“Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks
ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks” lisa 1

 

 

 

DEKLARATSIOONI LIIK

 

IM Ühenduse tolliterritooriumile muudest
kui EFTA riikidest imporditud kaupadele
tolliprotseduuri rakendamine

CO Ühenduse kaubad, millele rakenduvad
uute liikmesriikide liitumisel eriliste
määrustega kehtestatud liitumisjärgsed
üleminekumeetmed;

 

eelfinantseeritavate ühenduse kaupade
tollilattu või vabatsooni paigutamine;

 

kaubavahetus ühenduse tolliterritooriumi
nende piirkondadega, millele rakendub EÜ
Nõukogu Kuues Direktiiv 77/388/EMÜ
kumuleeruvate käibemaksudega seotud
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne
maksubaas (EÜT L 145, 13.06.1977 lk 1
– 40) (edaspidi kuues direktiiv) ja nende
territooriumide või piirkondade vahel, millele
kuues direktiiv ei laiene.

EU Import EFTA riigist / eksport EFTA riiki
(Norra, Island, Šveits, Liechtenstein)

EX Kaupade eksport ühenduse tolliterritooriumilt
muusse kui EFTA riiki
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Rahandusminister
määrus

lisa 957291

Lisa 2

Rahandusministri27. aprilli 2004. a määruse nr 99

“Täiendavadjuhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks,

esitamiseksja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud

 tollideklaratsiooniesitamiseks” lisa 2

 

TOLLIKÄITLUSVIISIDE KOODID

 

 

00(a) Koodi kasutataksejuhul, kui kaubale on eelnevat
rakendatud transiidi tolliprotseduuri või kaupon olnud
ajutiselt ladustatud või eelnevat tollikäitlusviis ei
olerakendatud.

Näide:Venemaalt ühistransiidi tolliprotseduuriga
Eestisse imporditava kauba vabasse ringlusse
lubamisel on eelnevalt rakendatud tolliprotseduuri
kood 00.

01 Kauba vabasseringlusse lubamine koos
edasitoimetamisega direktiiviga nr
77/388mittehõlmatud ühenduse territooriumile või
territooriumile, mille suhtesrakendatakse tolliliidu
põhimõtteid.

Näide:ühendusevälisest riigist saabunud kaubad, mis
on lubatud Eestis vabasseringlusse toimetatakse edasi
lõplikku sihtkohta Türki.

10 Kauba eksport.

Selgitus:ühenduse tollistaatusega kaupade eksport
ühendusevälisesse riiki võidirektiiviga  nr 77/388
mittehõlmatud ühenduse tolliterritooriumile

21 Kaubavälistöötlemine.

Selgitus: välistöötlemine ühenduse tolliseadustiku
artiklite 145-160kohaselt ( Vt ka kood 22).

22 Tekstiilitoodetevälistöötlemine.

Näiteks:Nõukogu määruse nr  3036/94 alusel
välistöödeldavad tekstiilitooted.

23 Kauba eksporttaassisseveo kavatsusega.

Näiteks:näitustele ja  messidele mõeldud kaupade
ajutine eksportimine.

31 Kaubataasväljavedu.

Näiteks: majandusliku mõjuga tolliprotseduuril
(peatamissüsteem) olevate mitteühendusekaupade
taasväljavedu  ühendusevälisesse riiki .

40 Mitteühenduse  kauba  vabasse ringlusse lubamine.
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Selgitus: kaubad imporditakse ühendusevälisest riigist
ning tasutakse kõikimpordimaksud.

41 Kaubaseestöötlemine (tagasimaksesüsteem).

Selgitus:kaupade seestöötlemine, mille korral tasutakse
kõik  impordimaksud.

42 Kauba vabasseringlusse lubamine ja edasitoimetamine
teise ühenduse liikmesriiki.

Näiteks: Kaupdeklareeritakse Eestis vabasse
ringlusesse ning  toimetatakse ettenähtud tähtaja
jooksul tarbimiseks Rootsi, kus tasutakse käibemaks.

44(a) Kaubaseestöötlemine (tagasimaksesüsteem) teises
ühenduse liikmesriigis.

Näiteks: Kaupon  seestöötlemisel
tagasimaksesüsteemis  Belgias (4100).  Kaup
saadetakse edasi Eestisse nende vabasse ringlusse
lubamiseks (4044) või edasiseksseestöötlemiseks
tagasimaksesüsteemis (4144).

45 Kauba osalinevabasse ringlusse ja samaaegne
ladustamine aktsiisilaos.

Näiteks:ühendusevälisest riigist imporditud
sigarettidelt tasutakse käibemaks, kauplubatakse
vabasse ringlusse aktsiisilattu aktsiisimaksu
tasumisepeatamisega..

49 Kauba toimetamine direktiiviga nr77/388
hõlmatud territooriumile direktiiviga nr 77/388
mittehõlmatudterritooriumilt või territooriumilt, mille
suhtes rakendatakse tolliliidupõhimõtteid.

 

Näiteks:Martiniquest või Türgist saabunud kaubad
lubatakse tarbimisse Eestis.

51 Kaubaseestöötlemine (peatamissüsteem).

Selgitus:seestöötlemine (peatamissüsteem) vastavalt
ühenduse tolliseadustiku artikli114 lõike 1 punktile a ja
lõike 2 punktile a.

53 Kauba  ajutineimport.

Näiteks:näituseeksponaatide  ajutine importimine.
54(a) Kaubaseestöötlemine (peatamissüsteem) teises

ühenduse liikmesriigis.

Selgitus:selle koodiga registreeritakse ühendusesisest
kaubandust puudutav statistika.

Näiteks:ühendusevälise riigi päritoluga kaubale
vormistatakse seestöötlemisetollideklaratsioon
Belgias (5100). Peale seestöötlemist saadetakse
kaubadEestisse nende vabasse ringlusse lubamiseks
(4054) või edasiseksseestöötlemiseks (5154).

61 Kauba taassissevedu.

Näiteks:kaupade, mis olid eksporditud tassisseveo
kavatsusega (2300) näituseleUkrainas, tagasi Eestisse
vabasse ringlusse lubamine  (6123).

71 Kaubatolliladustamine.

Selgitus: mitteühenduse kaupade paigutamine
tolliladustamise tolliprotseduurile.

76 Eelfinantseeritava eksporditava kauba tollilattu või
vabatsoonipaigutamine.

Näiteks:ekspordiks mõeldud eelfinantseeritavate
kaupade tolliladustamine. (Komisjonimäärus nr
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565/80 artikkel 5 lg 2  sätestab põllumajandustoodetele
makstavateeksporditoetuste eelfinantseerimise korra).

77 Eelfinantseeritavaeksporditava töödeldud kauba
või põhitoodetest valmistatud kauba tollilattuvõi
vabatsooni paigutamine.

Näiteks:ekspordiks mõeldud töödeldud toodete
ja eelfinantseeritud põhitoodetestsaadud toodete
ladustamine. (Komisjoni Määrus 565/80/EMÜ artikkel
4 lg 2, missätestab põllumajandustoodetele makstavate
eksporditoetusteeelfinantseerimise korra).

78 Ühendusevälisekauba toimetamine II kontrollitüübi
vabatsooni.

91 Kaubatollikontrolli all töötlemine.
92(a) Kaubatollikontrolli all töötlemine teises ühenduse

liikmesriigis (kauba üleandmineteisele loa valdajale
Eestis)

Selgitus: selle koodiga registreeritakseühendusesisest
kaubandust puudutav statistika.

Näiteks:ühendusevälise riigi päritoluga kaupa
töödeldakse tollikontrolli all Belgias(9100). Peale
töötlemist lähetatakse kaubad Eestisse nende vabasse
ringlusselubamiseks (4092) või edasiseks töötlemiseks
(9192).

 
93 Hävitaminetollikontrolli all.

 

 

Märkus: (a)-gatähistatud koode kasutatakse ainult eelneva tolliprotseduuri tähistamiseks.

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957270

Lisa 3

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 3

RIIKIDE KOODID

 

AD Andorra
AE Araabia ühendemiraadid
AF Afganistan
AG Antigua ja Barbuda
AI Anguilla
AL Albaania
AM Armeenia
AN Hollandi Antillid
AO Angola
AQ Antarktis
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AR Argentina
AS Ameerika Samoa
AT Austria
AU Austraalia
AW Aruba
AZ Aserbaidžaan
BA Bosnia ja Hertsegoviina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Boliivia
BR Brasiilia
BS Bahama
BT Bhutan
BV Bouvet' saar
BW Botswana
BY Valgevene
BZ Belize
CA Kanada
CC Kookossaared (või Keelingi saared)
CD Kongo Demokraatlik Vabariik
CF Kesk-Aafrika Vabariik
CG Kongo Vabariik
CH Šveits
CI Cote d'Ivoire'i Vabariik
CI Ivory Coast
CK Cooki saared
CL Tšiili
CM Kamerun

CN  Hiina

CO   Colombia

CR   Costa Rica

CS   Serbia and Montenegro

CU   Kuuba

CV   Cabo Verde

CX   Jõulusaar

CY   Küpros

CZ   Tšehhi

DE   Saksamaa

DJ    Djibouti

DK  Taani

DM    Dominica

DZ   Alžeeria
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EC   Ecuador

EE   Eesti

EG   Egiptus

ER   Eritrea

ES    Hispaania (välja arvatud XC XL)

ET   Etioopia

FI    Soome

FJ    Fidži

FK   Falklandi saared

FM  Mikroneesia

FO   Fääri saared

FR   Prantsusmaa

GA  Gabon

GB   Suurbritannia

GD   Grenada

GE   Gruusia

GH  Ghana

GI    Gibraltar

GL   Gröönimaa

GM   Gambia

GN  Guinea

GQ  Ekvatoriaal-Guinea

GR  Kreeka

GS   Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

GT   Guatemala

GU  Guam

GW   Guinea Bissau

GY  Guyana

HK  Hongkong

HM   Heard ja McDonald

HN  Honduras

HR  Horvaatia

HT   Haiti

HU  Ungari
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ID    Indoneesia

IE    Iirimaa

IL    Iisrael

IN   India

10    Briti India ookeani ala

IQ    Iraak

IR    Iraan

IS    Island

IT   Itaalia

JM   Jamaica

JO   Jordaania

JP   Jaapan

KE    Kenya

KG    Kõrgõzstan

KH   Kambodža

KI    Kiribati

KM   Komoorid (välja arvatud Mayotte)

KN    Saint Kitts ja Nevis

KP   Põhja-Korea

KR    Lõuna-Korea

KW    Kuveit

KY   Kaimanisaared

KZ   Kasahstan

LA   Laos

LB    Liibanon

LC    Saint Lucia

LI    Liechtenstein

LK   Sri Lanka

LR    Libeeria

LS    Lesotho

LT   Leedu

LU   Luksemburg

LV   Läti

LY    Liibüa

MA    Maroko

MD   Moldova
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MG   Madagaskar

MH   Marshalli Saared

MK   Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia

ML   Mali

MM    Myanmar

MN    Mongoolia

MO   Macao

MP   Põhja-Mariaanid

MR   Mauritaania

MS    Montserrat

MT   Malta

MU    Mauritius

MV   Maldiivid

MW    Malawi

MX   Mehhiko

MY   Malaisia

MZ   Mosambiik

NA    Namiibia

NC   Uus-Kaledoonia

NE    Niger

NF Norfolk
NG Nigeeria
NI Nicaragua
NL Holland
NO Norra
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ Uus-Meremaa
OM Omaan
PA Panama
PE Peruu
PF Prantsuse Polüneesia
PG Paapua Uus-Guinea
PH Filipiinid
PK Pakistan
PL Poola
PM Saint-Pierre ja Miquelon
PN Pitcairn
PS Okupeeritud Palestiina territoorium
PT Portugal
PW Belau
PY Paraguay
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QA Katar
QQ Varud ja toiduained
QR Varud ja toiduained ühendusesisese kaubanduse piires
QS Varud ja toiduained kolmandate riikidega kauplemise

raames
QU Määratlemata riigid ja territooriumid
QV Ühendusesisese kaubanduse piires määratlemata riigid

ja territooriumid
QW Kolmandate riikidega kauplemise raames määratlemata

riigid ja territooriumid
QX Ärilistel ja sõjalistel kaalutlustel määratlemata riigid ja

territooriumid
QY Ärilistel ja sõjalistel kaalutlustel määratlemata riigid

ühendusesisese
 kaubanduse piires
QZ Ärilistel ja sõjalistel kaalutlustel määratlemata riigid

kolmandate riikidega kauplemise raames
RO Rumeenia
RU Venemaa Föderatsioon
RW Rwanda
SA Saudi Araabia
SB Saalomoni Saared
SC Seišellid
SD Sudaan
SE Rootsi
SG Singapur
SH Saint Helena
Sl Sloveenia
SK Slovakkia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
So Somaalia
SR Suriname
ST Sao Tom‚ ja Principe

Salv El Salvador
SY Süüria
SZ Svaasimaa
TC Turks ja Caicos
TD Tšaad
TF Prantsuse Lõunaalad
TG Togo
TH Tai
TJ Tadžikistan
TK Tokelau
TL Ida-Timor
TM Türkmenistan
TN Tuneesia
TO Tonga
TR Türgi
TT Trinidad and Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tansaania
UA Ukraina
UG Uganda
UM Ühendriikide hajasaared
US Ameerika Ühendriigid
UY Uruguay
UZ Usbekistan
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VA Vatikan
Vinc Saint Vincent
VE Venezuela
VG Briti Neitsisaared
VI Ühendriikide Neitsisaared
VN Vietnam
Vanu Vanuatu
WF Wallis ja Futuna
WS Samoa
WS Western Samoa
xc Ceuta
XL Melilla
YE Jeemen
YT Mayotte
YU Yugoslavia
ZA Lõuna-Aafrika Vabariik
ZM Sambia

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957271

Lisa 4

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 4

TARNETINGIMUS "INCOTERMS 2000"

 

EXW Ex Works (Hangitud tehasest)
FCA Free Carrier (Franko vedaja)
FAS Free Alongside Ship (Franko laeva kõrval)
FOB Free On Board (Franko laeva pardal)
CFR Cost and Freight (Hind ja prahiraha makstud)
CIF Cost, Insurance and Freight (Hind, kindlustus ja

prahiraha makstud)
CPT Carriage Paid To (Vedu makstud kuni)
CIP Carriage and Insurance Paid To (Vedu ja kindlustus

makstud kuni)
DAF Delivered At Frontier (Tarnitud piiril)
DES Delivered Ex Ship (Tarnitud laevalt)
DEQ Delivered Ex Quay (Tarnitud kailt)
DDU Delivered Duty Unpaid (Tarnitud, toll tasumata)
DDP Delivered Duty Paid (Tarnitud, toll tasutud)

 

Rahandusminister
määrus

Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a... Leht 39 / 69



lisa 957272

Lisa 5

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 5

RIIKLIK VALUUTADE KLASSIFIKAATOR

 

Valuuta Tähis
Austraalia dollar AUD
Bulgaaria levi BGN
Valgevene uus rubla BYR
Kanada dollar CAD
Šveitsi frank CHF
Hiina juaan (yuan renminbi) CNY
Küprose nael CYP
Tšehhi kroon (koruna) CZK
Taani kroon DKK
Euro EUR EUV EUW
Suurbritannia naelsterling GBP
Hongkongi dollar HKD
Horvaatia kuna HRK
Ungari forint HUF
Islandi kroon ISK
Jaapani jeen (yen) JPY
Lõuna-Korea von KRW
Leedu litt LTL
Läti latt LVL
Malta liir MTL
Norra kroon NOK
Uus-Meremaa dollar NZD
Poola zlott PLN
Rumeenia lei ROL
Venemaa rubla RUB
IMF arveldusühik SDR
Rootsi kroon SEK
Singapuri dollar SGD
Sloveenia talaar SIT
Slovakkia kroon SKK
Tai baht THB
Türgi liir TRL
Ukraina grivna UAH
USA dollar USD
Kuld XAU
Aserbaidžaani manatti AZM
Taiwani dollar TWD
Araabia Ühendemiraatide dirham AED

India ruupia INR
Lõuna-Aafrika rand ZAR
Indoneesia ruupia IDR
Kirgiisi som KGS
Moldova leu MDL
Usbekistani sumU UZS
Kasahstani tenge KZT
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Rahandusminister
määrus

lisa 957273

Lisa 6

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 6

TEHINGU LIIGID

1.   TEHINGUD OMANIKU VAHETUSEGA (RAHALISE VÕI MUU
KOMPENSATSIOONIGA) (v.a tehingud 21-23, 70 ja 80):

11       Ost-müük

12                                                                Proovisaadetis, katsepartii, komisjonimüük

13                                                                Bartertehing

14                                                                Reisijate isiklikud ostud

15                                                                Kapitalirent

2.TEHINGU LIIGI 11-15 ALL DEKLAREERITUD KAUPADE
ASENDAMINE

21                                                                 Kaupade tagasisaatmine

22                                Tagasisaadetud kaupade asendamine

23                                                                 Kaupade (nt garantii all olevate), mis pole tagasi saadetud,
asendamine

3.TEHINGUD OMANIKU VAHETUSEGA (RAHALISE VÕI MUU
KOMPENSATSIOONITA)

31                                                                Kaupade saatmine osaliselt või täielikult Euroopa Ühenduse
finantseeritud abiprogrammide raames

32                                                                Muud valitsusabi saadetised

33                                                                Muud abisaadetised (üksikisikutelt, valitsusvälistelt
organisatsioonidelt),
sealhulgas tagastamatu majandusabi

34                                                                Muud tehingud

4.TEHING EDASISE TÖÖTLEMISE VÕI REMONDI EESMÄRGIL (v.a
tehingu liik 70)

41                                                                 Töötlemine lepingu alusel

42                                Tasuline remont j a hooldus

43                                                                 Tasuta remont ja hooldus

5.TÖÖTLEMISELE VÕI REMONDILE JÄRGNEV TEHING (v.a tehingu liik

70)

51                                                                 Töötlemine lepingu alusel
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52                                Tasuline remont j a hooldus

53                                                                 Tasuta remont ja hooldus

6.TEHINGUD OMANIKU VAHETUSETA: LAEN, ÜÜR, RENT, LIISING (v.a
tehingu liigid 41-43, 51-53

61                Üür, rent, liising, laen

62                Muu kaupade ajutine kasutamine

7. MUUD TEHINGUD

70                Tehingud ühise kaitseprojekti või muu valitsustevahelise

tootmisprogrammi raames
80                Üldobjekti ehitamiseks või lepingu täitmiseks vajalikud ehitusmaterjalid

ja seadmed, kus iga saadetise kohta eraldi arvet ei ole, st maksustamine

toimub ühe arve alusel.
90                Muud

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957274

Lisa 7

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 7

TRANSPORDILIIGID

 

10 Meretransport
12 Raudteevagun merelaeval
16 Mootorsõiduk merelaeval
17 Haagis või poolhaagis merelaeval
18 Siseveesõiduk merelaeval
20 Raudteetransport
23 Sõiduk raudteevagunil
30 Maanteetransport
40 Õhutransport
50 Postisaadetis
70 Torujuhtmetransport, elektriülekandeliinid
80 Siseveetransport
90 Muud iseliikuvad transpordivahendid

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957276

Lisa 10

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99
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"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks

ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 10

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

TÄIENDAV MÕÕTÜHIK

 

Kood Kirjeldus Lühend    
ASV % mahust %vol    
CCT Kandejõud

tonnides
ct/l    

CEN sada t##kki 100 ps/t    
CTM Karaat

(meetermõõdustiku
karaat =
2x10-4kg)

c/k    

DHS Kilogramm
dihüdrostreptomütsiini

kg

dihüdrostreptomütsiini

   

DTN Hektokilogramm 100kg    
EUR Euro (kasutatakse

statistilise seire
jaoks)

EUV    

GFI Gramm
lõhustuvat
isotoopi

gl/i    

GRM Gramm g    
GRT Kogumahutavus GT    
HLT Hekto liiter h/l    
HMT Hekto meeter h/m    
KCC Kilogramm

koliinkloriidi
kgC5H14CINO    

KCL Tonn
kaaliumkloriidi

1000kgnetKCl    

KGM Kilogramm kg    
KLT 1000 liitrit 1000 l    
KMA Kilogramm

metüülamiine
kg met.am.    

KNI Kilogramm
lämmastikku

kgN    

KNS Kilogramm
vesinikperoksiidi

kg H2O2    

KPH Kilogramm
kaaliumhüdroksiidi
(kaustilist
kaaliumi)

kgKOH    

KPO Kilogramm
kaaliumoksiidi

kgK2O    

KPP Kilogramm
difosforpentaoksiidi

kg P2O5    

KSD Kilogramm
90% kuivaine
sisaldusega

kg 90%sdt    

KSH Kilogramm
naatriumhüdroksiidi
(kaustilist soodat)

kg NaOH    

KUR Kilogramm
uraani

kgU    

LPA Liiter puhast
(100%) alkoholi

1 alc. 100%    
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LTR Liiter I    
MIL 1000 tükki 1000 p/st    
MPR 1000 paari

(kasutatakse
statistilise seire
jaoks)

1000 pa    

MTK Ruutmeeter m2    
MTQ Kuupmeeter m3    
MTR Meeter m    
MWH 1000 kilovatt-

tundi
1000 kWh    

NAR Tüki arv p/st    
NCL Elementide arv ce/el    
NPR Paaride arv pa    
TJO Teradžauli

(ülemine
kütteväärtus)

TJ    

TNE Tonn TONN    
999 Jaehind x pakend JAEHxPAKEND    

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957277

Lisa 11

Rahandusministri27. aprilli 2004. a määruse nr 99

“Täiendavadjuhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks,

esitamiseksja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud

 tollideklaratsiooniesitamiseks” lisa 11

 

 

 

 

RIIKLIKUD  LISAKOODID

 

Lisakoodi esimene kohtmäärab ära lisakoodi liigi.

Riiklikud lisakoodideliigid on järgmised:

Q – kütuseaktsiis

X – alkoholiaktsiis

V - käibemaks

 

         

Kasutatavad riiklikudlisakoodid:
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Lisakood Lisakoodikirjeldus
Q001 diislikütus
Q002 eriotstarbelinediislikütus
Q003 raske kütteõli
Q004 põlevkivikütteõli
  
X901 tegelikualkoholisisaldusega kuni 6% mahust
X902 tegelikualkoholisisaldusega üle 6% mahust
X903 tegelikualkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10%

mahust
X904 tegelikualkoholisisaldusega üle 10% ja kuni 22%

mahust
X905 tegelikualkoholisisaldusega üle 22% mahust
X906 saadud ainultkääritamise teel
X907 saadud muul viisil, kuikääritamise teel (v. a koodid

X909 ja X910)
X908 tegelikualkoholisisaldusega üle 18%, kuid mitte üle

22% mahust
X909 saadud muul viisil kuikääritamise teel ja  tegeliku

alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10% mahustning
vahutav toode etanoolisisaldusega 6% kuni 13%
mahust

X910 saadud muul viisil, kuikääritamise teel ja  tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 6% mahust

X911 tegelikualkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10%
mahust või ainult kääritamise teel saadudtegeliku
alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 15% mahust

X912 piquette, mis polehõlmatud koodidega X901 ja X911
X913 puuvilja- jamarjaveinid, mõdu, tegeliku

alkoholisisaldusega kuni 6% mahust
X914 puuvilja- ja marjaveinidning mõdu, tegeliku

alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13%mahust
ning ainult kääritamise teel saadud tegeliku
alkoholisisaldusega üle6% ja kuni 15% mahust

X915 õlle ja ühe või mitmemittealkohoolse joogi segu
X916 tegelikualkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13%

mahust ning ainult kääritamise teelsaadud tegeliku
alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 15% mahust

X917 tegelikualkoholisisaldusega üle 13% ja kuni 22%
mahust

X918 muu, kuiesteraldehüüdfraktsioon kasutamiseks
keemiatööstuse toorainena

X919 tegelikualkoholisisaldusega kuni 15% mahust
X920 tegelikualkoholisisaldusega üle 15% mahust
V001 sotsiaalministrimäärusega kehtestatud

nimekirjas sisalduv ravim, meditsiiniseade
ja abivahendsotsiaalhoolekande seaduse  või
ravikindlustuse seaduse tähenduses

V002 muu kui V001
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Rahandusminister
määrus

lisa 957278

Lisa 12

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 12

[RTL 2005, 9, 81; 1.02.2005]

LÜHIKOODID

 

Kirjeldus Nõukogu määrus 918/83,
artikkel

Protseduuri lisakood Lühikood

Füüsilisele isikule kuuluv
kaup

2-26 C01-C06 9910 1001 00

Väikese väärtusega
saadetis (kuni 22 EUROt)

27-28 C07 9910 1002 00

Mittekaubanduslik
väikesaadetis juhuti ühelt
eraisikult teisele eraisikule
(kuni 45 EUROt)

29-31 C08 9910 1003 00

Tegevuse kolmandast
riigist üleviimisel ning
põllumajandustootja poolt
imporditav kaup

32-44 C09, C10, 4TA, 4TB 9910 1004 00

Reisija isiklikus pagasis
sisalduv kaup (kuni 175
EUROt)

45-49 4TC 9910 1005 00

Uurimistööks vajalikud
katseloomad ja
bioloogilised või
keemilised ained

60 C15 9910 1006 00

Meditsiinilised
instrumendid ja
aparaadid, ravimite
kvaliteedikontrolliks
ettenähtud võrdlusained
ja rahvusvahelistel
spordiüritustel kasutatavad
farmaatsiatooted

63a, 63b, 63c C17 9910 1007 00

Kaup
heategevusühingutele,
pimedatele ja teistele
puuetega inimestele

65-69 C20 9910 1008 00

Katastroofiohvritele
ettenähtud kaup

79-85 C26 9910 1009 00

Teenetemärgid, auhinnad ja
kingitused ning riigipeade
poolt kasutatav kaup

86-90 C27, C28, C29 9910 1010 00

Kaubanduse edendamiseks
imporditav kaup

91-99 C30, C31, C32 9910 1011 00

Uuringute, analüüside
või katsete tegemiseks
imporditav kaup

100-106 C33 9910 1012 00

Kaubasaadetised
autoriõigusi või tööstus-
ja kaubandusomandit
kaitsvale ühingule,
turismialane kirjandus ja
dokumendid

107-109 C36 9910 1013 00
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Mälestusmärkide
materjalid, matusetarbed

117-118 C40, C41 9910 1014 00

Diplomaatide kaup Viini
Konventsiooni alusel

1321a 4TD 9910 101500

NATO kaubad 1361a 1KN 9910 1016 00
Tööliste kaubad, kes
on töötanud väljaspool
ühendust vähemalt 6 kuud

136 (2) 4TI 9910 1017 00

 

Kirjeldus Õiguslik alus Protseduuri lisakood Lühikood
Kaitsej õudude, piirivalve,
päästemeeskondade,
rahvusvahelise sõjalise
peakorteri, välisriigi
relvajõudude ja
tsiviilkoosseisu ja nende
liikme kaup

VV määrus 4TF 9910 1018 00

Julgeoleku- ja
kaitseotstarbeline
salastusmärkega kaup

VV määrus  9910 1019 00

 

Kirjeldus Õiguslik alus Protseduuri lisakood Lühikood
Kaup, mis saadetakse
eraisikult eraisikule või
reisija pagasis olev kaup,
väärtusega kuni 350
EUROt, mis maksustatakse
3,5 % ühtlase määraga
tollimaksuga ja

Nõukogu määrus 2658/87
ja 918/83 artikkel 45

  

- - 5% käibemaksumääraga   9920 1001 00
- -18%
käibemaksumääraga

  9920 1002 00

- - 0% käibemaksumääraga   9920 1003 00

 

Kirjeldus Õiguslik alus Protseduuri lisakood Lühikood
vee- ja õhusõidukite
varud grupp 1-24

VV määrus F61 99302400

vee- ja õhusõidukite
varud

grupp 27

VV määrus F61 99302700

vee- ja õhusõidukite
varud

ülejäänud grupid

VV määrus F61 99309900
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määrus
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"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 13

TOLLIMAKSUSOODUSTUSED

 

Soodustuse kood Selgitus
099 Mitte ükski järgmistest

Kasutatakse, kui imporditavatele või reimporditavatele
kaupadele ühist tollitariifistikku ei rakendata.

1 Erga omnes (kohaldatav kõigile)
100 Kolmandatele riikidele kohaldatavad

tollimaksumäärad

Kasutatakse, kui soodustollimaksumäära ei taotleta või
seda pole kehtestatud.

110 Ühepoolne tariifne maksupeatamine

Ajutine ühepoolne tollimaksupeatamine
teatud põllumajandus-, keemia-, lennundus-ja
mikroelektroonika sektoris.

115 Ühepoolne tariifne maksupeatamine koos
kindlaksmääratudeesmärgipärase kasutusega

Teatud maksupeatamised (erinevalt koodist 110),
mida kohaldatakse vaid siis, kui imporditavaid kaupu
kasutatakse teatud kindlal eesmärgil vastavalt ühenduse
tolliseadustiku artiklile 82.

119 Lennukõlbulikkuse sertifikaadiga imporditavate
kaupademaksupeatamine

Kauba lennukõlbulikkuse sertifikaadi esitamisel
kasutatav maksupeatamine.

120 WTO tariifikvoodid

Kasutatakse kaupade impordil, millele on kehtestatud
WTO tariifikvoot.

123 WTO tariifikvoodid koos kindlaksmääratud
eesmärgipärasekasutamisega

Teatud WTO tariifikvootide puhul (erinevalt koodist
120), mida kohaldatakse vaid siis, kui imporditavaid
kaupu kasutatakse teatud kindlal eesmärgil vastavalt
ühenduse tolliseadustiku artiklile 82.

125 WTO tariifikvoodid koos sertifikaadiga, mis
tõendab tootespetsiifilist laadi

Peab esitama muu dokumendi kui päritolusertifikaadi.
Näiteks põlvnemistunnistuse (pedigree certificate) või
siidi ja puuvilla käsitöö (silk or cotton handlooms)või
käsitöötoodete (handicrafts)sertifikaadi.

140 Tollimaksuvabastus - kindlaksmääratud
eesmärgipärane kasutus

Kõikidel juhtudel, kui kaupade eesmärgipärasest
kasutusest tulenev tollimaks on vähendatud või
imporditud kaup on tollimaksust vabastatud ühenduse
tolliseadustiku artikli 82 alusel.

150 Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi
kasutamine lubatudkoos sertifikaadiga, mis tõendab
toote spetsiifilist laadi

Enamusel juhtudest ning asjakohane sertifikaat on
nimetatud kombineeritud nomenklatuuri lisas 9. Teised
sertifikaadid on nimetatud vastavate kombineeritud
nomenklatuuri alamrubriikide allmärkustes (näit:
02023050 - autentsussertifikaat).
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2 Üldine soodustuste süsteem (GSP)
200 GSP tollimaksumäär ilma tingimuste ja

piiranguteta

Kasutatakse kauba impordil riikidest, mis on hõlmatud
üldise soodustuste süsteemiga. Esitada tuleb päritolu
tõendav dokument (vorm A või arvedeklaratsioon).

218 GSP tollimaksumäär koos sertifikaadiga, mis
tõendab tootespetsiifilist laadi

Kasutatakse teatud kaupade impordil riikidest, mis on
hõlmatud üldise soodustuste süsteemiga. Peab esitama
lisamärkega sertifikaadi vorm A või arvedeklaratsiooni.

3 Sooduslepingud (sealhulgas tolliliidu lepingud)
300 Soodustollimaksu määrad ilma tingimuste ja

piiranguteta (sh tariifilaed)

Kasutatakse sooduslepingutest tuleneva
soodustollimaksumä##ra rakendamiseks. Esitada
tuleb päritolu tõendav dokument (EUR 1 või
arvedeklaratsioon).

310 Sooduslepingud - tariifne maksupeatamine

Soodustollimaksumäära kohaldamine asjakohase
sooduslepingu alusel võib viia ühepoolse
tollimaksupeatamiseni.

315 Sooduslepingud- tariifsed maksupeatamised
kooskindlaksmääratud eesmärgipärase kasutusega

Teatud soodusmaksupeatamised (erinevalt koodist
310), mida kohaldatakse vaid siis, kui imporditavaid
kaupu kasutatakse teatud kindlal eesmärgil vastavalt
ühenduse tolliseadustiku artiklile 82.

320 Soodustariifikvoodid

Kasutatakse soodusmaksumäärade kohaldamiseks
tariifikvoodi piires. Neid kvoote hallatakse kas
põhimõttel "kes ees, see mees" või litsentsidega.
Esitada tuleb päritolu tõendav dokument (EUR 1 või
arvedeklaratsioon).

323 Soodustariifikvoodid koos kindlaksmääratud
eesmärgipärasekasutusega

Tariifikvoote (erinevalt koodist 320) kohaldatakse vaid
siis, kui imporditavaid kaupu kasutakse teatud kindlal
eesmärgil vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile
82.

325 Soodustariifikvoodid koos sertifikaadiga, mis
tõendab tootespetsiifilist laadi

Lisaks päritolu tõendavale dokumendile tuleb esitada
ka teatud muu dokument (näit: põlvnemistunnistus
(pedigree certificate)).

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957280

Lisa 14

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a... Leht 49 / 69



"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 14

TOLLIPROTSEDUURIDE KOODID

 

00 Seda koodi kasutatakse juhul, kui eelneval
tolliprotseduuril ei ole koodi.

01 Kaupade lubamine vabasse ringlusse ning samaaegne
lähetamine ühenduse tolliterritooriumi nende
piirkondade, kus kohaldatakse kuuenda direktiivi
sätteid ja selle territooriumi nende piirkondade, kus
neid sätteid ei kohaldata, vahelises kaubanduses, või
kaubanduses nende piirkondade vahel, kus neid sätteid
ei kohaldata. Kaupade vabasse ringlusse lubamine
ja samaaegne lähetamineühenduse ja selliste riikide,
kellega ühendus on asutanud tolliliidu, vahelises
kaubanduses.

10 Lõplik eksport.
21 Kaupade ajutine eksportimine välistöötlemiseks.
22 Kaupade muu ajutine eksportimine välistöötlemiseks:

muu kui koodiga 21 määratletud.
23 Kaupade ajutine eksport reimportimise kohustusega

muutmata kujul.
24* Kaupade ajutine eksportimine välistöötlemiseks teisest

liikmesriigist.
31 40 Reeksport.

Imporditud kaupade, millele ei rakendata
käibemaksuvabastust, samaaegne vabasse ringlusse ja
tarbimisse lubamine.

41 Seestöötlemise tolliprotseduurile (tagasimaksesüsteem)
paigutatud kaupade samaaegne vabasse ringlusse ja
tarbimisse lubamine.

43 Kaupade, millele rakenduvad erimäärustega sätestatud
uute liikmesriikide liitumisj ärgsed üleminekumeetmed,
lubamine vabasse ringlusse ja tarbimisse koos
ettenähtud maksude kogumisega.

44* Seestöötlemiseks tagasimaksesüsteemi alusel
imporditud kaupade vabasse ringlusse ja tarbimisse
lubamine teises liikmesriigis.

45 Kaupade vabasse ringlusse ja tarbimisse lubamine
aktsiisimaksu peatamisega koos paigutamisega
aktsiisilattu.

49 Ühenduse kaupade tarbimisse lubamine kaubavahetuse
raames ühenduse tolliterritooriumi nende osade vahel,
kus kohaldatakse kuuenda direktiivi sätteid, ning nende
territooriumi osade vahel, kus neid sätteid ei kohaldata,
või kaubavahetuse raames selle territooriumi nende
osade vahel, kus neid sätteid ei kohaldata.

Kaupade tarbimisse lubamine ühenduse ja selliste
kolmandate riikide, kellega ühendus on loonud
tolliliidu, vahelises kaubanduses.

51 Seestöötlemine peatamissüsteemi alusel.
53 Import ajutise importimise protseduuri rakendamiseks.
54* Seestöötlemine peatamissüsteemi alusel teises

liikmesriigis (ilma kaupade vabasse ringlusse
lubamiseta).

61 Kaupade, millele ei rakendata käibemaksuvabastust,
reimport vabasse ringlusse ja tarbimisse lubamisega.

71 Tolliladustamine.
76 Eelfinantseeritavate kaupade, mida kavatsetakse

eksportida edasise töötlemiseta, tollilattu või
vabatsooni paigutamine.
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77 Eelfinantseeritavate ekspordiks mõeldud töödeldud
toodete või põhitoodetest valmistatud toodete
ekspordilattu või vabatsooni paigutamine.

78 Kaupade II kontrollitüüpi vabatsooni paigutamine.
91 Tollikontrolli all töötlemine.
92* Töötlemine tollikontrolli all teises liikmesriigis

(ilma kaupade vabasse ringlusse lubamiseta selles
liikmesriigis).

93 Hävitamine tollikontrolli all.
94 Eesmärgipärase kasutusega kauba vabasse ringlusse

lubamine.

kasutatakse ainult eelneva protseduuri tähistamiseks.

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957281

Lisa 15

Rahandusministri27. aprilli 2004. a määruse nr 99

“Täiendavadjuhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks,

esitamiseksja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud

 tollideklaratsiooniesitamiseks” lisa 15

[RTL2005, 57, 806; 5.06.2005]

 

TOLLIPROTSEDUURIRIIKLIKUD LISAKOODID

 

 

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi lühendeid:

1) EÜ Nõukogu määrus 918/83/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem(EÜT L 105,
23.04.1983, lk 1−37) - TMV

2) “Käibemaksuseadus” (RT I 2003, 82, 554; 2004, 41, 278;43, 299; 45, 315; 75, 523) -KM

3) “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseadus” (RT I 2003,2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602)- ATK

4) “Tolliseadus” (RT I 2004, 28, 188) - TS

 

 

1.  IMPORTIMINE

 

Tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisimaksude vabastused
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 TMV KM ATK Lisakood

 

Isiklikud asjad,
mis kuuluvad
füüsiliseleisikule,
kes asub kolmandast
riigist alaliselt elama
ühendusse

2 §17 (2)  C01

Seoses abielu
sõlmimisega
imporditav
kaup(kaasavara ja
majatarbed)

11(1) §17 (2)  C02

Seoses abielu
sõlmimisega
imporditav
kaup(kingitused)

11(2) §17 (2)  C03

Pärimise teel
omandatud isiklikud
asjad

16 §17 (2)  C04

Lisaeluaseme
sisustamiseks
ettenähtudmajatarbed

20 §17 (2)  C05

Õppetarbed, ning
muud õpilase
majatarbed

25 §17 (2)  C06

Väikese väärtusega
saadetis

27 §17 (2)  C07

Mittekaubanduslikud
väikesaadetised

29 §17 (2) §48,58 C08

Tootmisvahendid
ja muud
tegevuseüleviimisel
ühendusevälisest
riigist ühendusse
imporditavad
seadmed

32 §17 (2)  C09

Tootmisvahendid,
mis
kuuluvadvabakutselisele
isikule või
mittetulundusliku
tegevusega seotud
juriidiliseleisikule

38 §17 (2)  C10

Saadused, mille
ühendusepõllumajandustootja
on saanud
ühendusevälises
riigis asuvalt
kinnisomandilt

39 §17 (2)  4TA

Seemned, väetised
ning pinnase
japõllukultuuride
hooldamiseks
vajalikud tooted,
mille ühendusevälise
riigipõllumajandustootja
impordib selle
riigiga külgneval
kinnisomandilkasutamiseks

43 §17 (2)  4TB

Reisija isiklikus
pagasis sisalduv kaup

45 §17 (2) §47,57,68, 69 4TC

Haridus-, teadus- ja
kultuurimaterjalid;teadustöö
instrumendid ja

50 §17 (2)  C11
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aparaadid, TMV lisa
1
Haridus-, teadus- ja
kultuurimaterjalid;teadustöö
instrumendid ja
aparaadid, TMV lisa
2

51 §17 (2)  C12

Haridus-, teadus- ja
kultuurimaterjalid;teadustöö
instrumendid ja
aparaadid (varuosad,
osised, manused)

53 §17 (2)  C13

Välisriigi teadus-
ja arendusasutuse
pooltmittekaubanduslikul
eesmärgil vajaliku
varustuse import

59a §17 (2)  C14

Uurimistööks
vajalikud
katseloomad
jabioloogilised või
keemilised ained

60 §17 (2)  C15

Inimpäritoluga
raviained ning
veregrupija
koesobivusantigeenide
määramise reaktiivid

61 §17 (2)  C16

Meditsiinilised
instrumendid ja
aparaadidmeditsiinilisteks
uuringuteks,
meditsiinilise
diagnoosi
määramiseks
võiraviks ettenähtud
instrumente

63a §17 (2)  C17

Ravimite
kvaliteedikontrolliks
ettenähtudvõrdlusained

63c §17 (2)  C18

Rahvusvahelisel
spordiürituselkasutatavad
farmaatsiatooted

64 §17 (2)  C19

Kaup
heategevusühingutele

65 §17 (2)  C20

Pimedatele TMV
lisas 3 nimetatud
kaubad

70 §17 (2)  C21

Pimedatele isiklikuks
kasutamiseks
TMVlisas 4
nimetatud kaubad

71 §17 (2)  C22

Kindla asutuse või
organisatsiooni
pooltTMV lisas
4 pimedatele
imporditavad kaubad

71 §17 (2)  C23

Teistele puuetega
inimestele
isiklikukskasutamiseks
ettenähtud esemed

72;74 §17 (2)  C24

Kindla asutuse või
organisatsiooni
pooltteistele

72;74 §17 (2)  C25

Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a... Leht 53 / 69



puuetega inimestele
imporditavad kaubad
Katastroofiohvritele
mõeldud kaubad

79 §17 (2)  C26

Teenetemärgid ja
auhinnad

86 §17 (2)  C27

Rahvusvaheliste
suhetega seoses
saadudkingitused

87 §17 (2)  C28

Monarhide ja
riigipeadekasutatav
kaup

90 §17 (2)  C29

Kaubanduse
edendamise
eesmärgilimporditav
kaup

91 §17 (2)  C30

Reklaamtrükised ja -
tooted

92 §17 (2)  C31

Messil või
muul sarnasel
ürituselkasutatav või
tarvitatav kaup

95 §17 (2)  C32

Uuringute,
analüüside või
katsetetegemiseks
imporditav kaup

100 §17 (2)  C33

Kaubasaadetised
autoriõigusi
või tööstus-ja
kaubandusomandit
kaitsvale ühingule

107 §17 (2)  C34

Turismialane
kirjandus

108 §17 (2)  C35

Mitmesugused
dokumendid ja
esemed

109 §17 (2)  C36

Materjalid, mida
kasutatakse
kaubalaadimiseks või
kaitsmiseks veo ajal

110 §17 (2)  C37

Loomadele
nende veo ajaks
ettenähtudaluspõhk
ja sööt

111 §17 (2)  C38

Maamootorsõidukis
olev kütus
jamäärdeained

112 §17 (2)  C39

Sõjaohvrite
mälestusmärkide
jasurnuaedade
rajamiseks,
hooldamiseks ja
kaunistamiseks
ettenähtud materjalid

117 §17 (2)  C40

Kirstud, urnid ja
matusekaunistused

118 §17 (2)  C41
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Meremeeste ja
tööliste kaubad,
kes ontöötanud
väljaspool ühendust
vähemalt kuus kuud

136(2) §17 (2)  4TI

ErgaOmnes
tollimaksust
vabastamine
kaupade korral,
mis imporditakse
Türgisttariifisoodustusega
(ATR
liikumissertifikaat)
ning millele
kehtivaddumpinguvastased
ja/või
tasakaalustustollimaksu
meetmed (Komisjoni
määrus nr1/95).

   4TJ

 

 

 TS KM ATK Lisakood
“Nõukogumääruse
nr 2658/87 I osa
II jao erisätete
osas A sätestatud
kokkuleppelisestvõi
ühepoolsest
tollimaksust
peatamine ja
käibemaksu 0%
rakendamine
laevadelemõeldud
kaupade vabasse
ringlusse lubamisel
lõppkasutusloa
olemasolul”;

 § 15 (3)

p 3

 4TK

Diplomaatiliste
suhete Viini
konventsioonis(RT
II, 1993, 56),
konsulaarsuhete
Viini konventsioonis
(RT II, 1993, 53)
võiRiigikogu poolt
ratifitseeritud
välislepingus
nimetatud isikute
pooltimporditav
kaup”;

§ 57 § 15 (3)

p 3

§ 27 (1)

(ainult alkohol)

4TD

 

 

Käibemaksuseadusest tulenevad käibemaksuvabastused

 

 Lisakood
Eesti Panga imporditav kuld 1KE
Maksumärk 1KM
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Konfiskeeritud võltsitud rõivad jajalatsid, mis
antakse seaduse alusel üle riigi või kohaliku
omavalitsusetervishoiu- või hoolekandeasutusele

1KK

Eesti Vabariigi kehtiv postimaksevahend,kui seda
müüakse nimiväärtuses

1KP

Väärtpaber 1KV
Loteriipilet 1KL
Investeeringukuld 1KI
Sotsiaalministri määrusega kinnitatudnimekirjas
nimetatud inimorgan või kude, inimveri või inimverest
valmistatudtoode ja rinnapiim

1KS

- NATO liikmesriigi kaup, v.a. Eestirelvajõududele
ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ning
nendeliikmetele vajalik kaup, kui relvajõud osalevad
ühises kaitsetegevuses.

- Riigikogupoolt ratifitseeritud rahvusvaheliste
lepingute alusel saadav maksuvabastus

1KN

Enne 1. maid 2004 ühenduse liikmesriigissoetatud
sõiduki Eestisse toimetamine

1KA

Välisabi maksuvabastuse kohta tehtudotsus enne 1.
maid 2004

1KB

Ohtlikud jäätmed 5 % käsitluslitsentsialusel 1 KC
Laeva seadmed ja varuosad 1 KD
Teenusena käsitletav spetsiifilisetarkvaraga
andmekandja

1 KT

 

 

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseadusesttulenevad maksuvabastused

 

 

 Lisakood
Kuni liitrisesse tarbijapakendissevillitud kütusesarnane
toode ja laborisse analüüsideks toimetatav
kuni liitrisesse pakendisse villitud kütus

2MP

Konfiskeeritud või peremeheta alkohol,mis
töödeldakse tehnilisel otstarbel

2AP

Aktsiisikaup, mille aktsiisilao pidaja onsaatnud
akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse kvaliteedi
kontrollimiseks

2AK

Vedelgaas, mida ei kasutatamootorikütusena 2MM
Kütus, mida kasutatakse mineraloogilistesprotsessides. 2MN
Kaugküttevõrgu kaudu edastatava soojusetootmiseks
või kodumajapidamistes kütteainena kasutatav
põlevkivikütteõli

2MK

 

 

Tollimaksu-,käibemaksu- ja aktsiisimaksuvabastused

Kehtetu – RTL 2005, 57, 806 – jõust.5.06.2005
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Tollimaksu peatamised

 

Nõukogu
määruses nr
150/2003
sätestatudrelvad
ja muu
sõjaotstarbeline
varustus

    4TF

 

 

Ühendusetolliseadustikust ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätetest tulenevadlisakoodid

 

 

 Lisakood
Tagasitoodud kauba tollimaksuvabastus F01
Tagasitoodud kauba tollimaksuvabastus -
põllumajandustooted

F02

Tagasitoodud kauba tollimaksuvabastus –parandamine
ja seisundi taastamine

F03

Kompensatsioonitooted, mis enne
ühendusseimportimist olid eksporditud või
reeksporditud

F04

Ühendusestaatusega kaupade tollimaksuvabastus
(2003. a Euroopa Liiduga ühinemiselepingu lisas IV
sätestatud juhtudel)

F05

Töötlemine tollikontrolli all, millekorral majanduslikud
tingimused loetakse täidetuks

F11

Merekalapüügi- ja muude saaduste
vabastusimpordimaksudest

F21

Kalatöötlemislaevade pardal saadudtoodete vabastus
impordimaksudest

F22

Ürituste ja müügitarbeks ajutiselt imporditud kaupade
vabasse ringlusse lubamine

F41

Vabasse ringlusse lubatudkompensatsioonitooted F42
Seestöötlemise tolliprotseduuril olnudkaubad lubatakse
vabasse ringlusse, või kompensatsioonitoodete
vabasseringlusse lubamine ilma tasandusintressita

F43
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Põllumajandustoodete lisakoodid

 

Ühikuväärtuste kasutamine teatavatekiiresti riknevate
kaupade tolliväärtuse määramisel

E01

Sisenemishinna süsteem E02

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EKSPORTIMINE

 

 

Ühenduse tolliseadustikust jaühenduse tolliseadustiku rakendussätetest tulenevad lisakoodid

 

 

 Lisakood
Eksport sõjalisel eesmärgil F51
Pardavaru F61
Eksporditoetusegapardavarud F62
Pardavarudeekspordile eelnev tolliladustamine või
vabatsooni toimetamine

F63

Pardavarude eksportpärast kauba tolliladustamist või
vabatsooni toimetamist

F64

 

 

 

 

Põllumajandustoodete lisakoodid

 

                                                                                                                                           

 Lisakood
Põllumajandustooted, millele on esitatudtaotlus
eksporditoetuse saamiseks ning millele on nõutav
ekspordilitsents

 

E51

 E52
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Põllumajandustooted, millele on esitatudtaotlus
eksporditoetuse saamiseks ning millele ekspordilitsents
ei ole nõutav
Väikestes kogustes eksporditavadpõllumajandustooted,
millele on esitatud taotlus eksporditoetuse saamiseks
jamillele ekspordilitsents ei ole nõutav

 

E53

Põllumajandustooted, millele on esitatudtaotlus
eksporditoetuse saamiseks ning millele on nõutav
eksporditoetusesertifikaat

E61

Põllumajandustooted, millele onesitatud
taotlus eksporditoetuse saamiseks ning millele
eksporditoetusesertifikaat ei ole nõutav

E62

Väikestes kogustes eksporditavadpõllumajandustooted,
millele on esitatud taotlus eksporditoetuse
saamiseksning millele eksporditoetuse sertifikaat ei ole
nõutav

E63

Väikestes kogustes eksporditavadpõllumajandustooted,
millele on esitatud taotlus eksporditoetuse
saamiseksning mida Komisjoni määruse nr 2090/2002
artikli 2 kohaselt ei võeta arvessefüüsilise kontrolli
miinimummäärade arvutamisel

E71

 

 

2. AJUTINEIMPORTIMINE

 

 

Ühendusetolliseadustikust ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätetest tulenevadlisakoodid

 

 Lisakood
Kaubaalused D01
Konteinerid D02
Transpordivahendid D03
Reisija isiklikud esemed ja sporditarbed D04
Meremeeste ajaviitevahendid D05
Katastroofiabi vahendid D06
Meditsiinilised, kirurgilised jalaboratoorsed seadmed D07
Loomad D08
Kaubad, mis on ette nähtud piirivööndiskasutamiseks D09
Heli-, pildi-, või andmekandjad D10
Reklaammaterjal D11
Professionaalsed töövahendid D12
Õppevahendid ja teadusaparatuur D13
Pakendid,  täis D14
Pakendid, tühi D15
Vormid, matriitsid, klišeed, joonised,visandid, mõõte-,
kontroll-, ja katsevahendid ning muud sarnased
vahendid

D16

Eritööriistad ja vahendid D17
Kaup, mida testitakse D18
Proovimüügilepinguga seotud kaubad D19

Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a... Leht 59 / 69



Kaubad, mida kasutatakse testidetegemiseks D20
Näidised D21
Asendus tootmisvahend D22
Kaubad, mida kasutatakse avalikelüritustel D23
Heakskiitmiseks esitatud kaup, mida eisaa importida
näidisena

D24

Kunstiesemed, kollektsiooniobjektid jaantiikesemed D25
Kaup, mis imporditakse oksjonile müügiks D26
Varuosad, manused ja seadmed D27
Kaubad, mis imporditakse eriolukorraks,millel ei ole
majanduslikku mõju

D28

Kaubad, mis on imporditud juhuti ja kunikolmeks
kuuks

D29

Ajutiselt imporditud kaubad osalisemaksuvabastusega
  (ÜTS)

D51

 

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957282

Lisa 16

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 16

LISADOKUMENDID

Maksustatavat väärtust (hinda) tõendavad dokumendid ja INF-lehed

Hinnakiri                                                                                                      4009

Tellimus                                                                                                       4010

Leping                                                                                                         4011

Tellimuse kinnitus                                                                                         4012

Esialgne kaubaarve (pro-forma arve)                                                            4325

Kaubaarve                                                                                                  4380

Kreeditarve                                                                                                 4013

Transpordiarve                                                                                            4014

Tolliväärtuse deklaratsioon D.V.1                                                                4015

INF1                                                                                                           4111

INF2                                                                                                          4112

INF3                                                                                                           4113

INF4                                                                                                          4114

INF5                                                                                                           4115

INF6                                                                                                          4116

INF7                                                                                                          4117

INF8                                                                                                           4118
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INF9                                                                                                          4119

Pakendite arvu ja liiki tõendavad dokumendid

Konteinerileht                                                                                              5235

Pakkeleht                                                                                                    5271

Lasti manifest (cargo manifest)                                                                     5785

Saateleht                                                                                                     5787

Maksusoodustused

Kauba hävitamist tõendav akt                                                                       4021

Kauba kasutamiskõlbmatust tõendav akt                                                       4022

Eelnev dokument

Ladustamisteade                                                                                          7601

Sisenemisdeklaratsioon                                                                                7602

Lihtsustatud tollideklaratsioon                                                                       7603

Arvestuskande number                                                                                 7604

Elektrooniline transiit (NCTS)                                                                      7605

Ettevõttesisene saateleht                                                                              7703

Konossementide loetelu (koondveokiri)                                                       7704

Konossement                                                                                              7705

Ettevõttesisene konossement                                                                       7714

CIM saateleht                                                                                             7720

SMGS saateleht                                                                                          7722

Maanteeveokiri (CMR)                                                                               7730

Lennuveokiri                                                                                               7740

Koondlennuveokiri                                                                                      7741

Ettevõttesisene lennuveokiri (HAWB)                                                          7743

Lähetusteatis (postipakid)                                                                            7750

Mitmeliigilise / kombineeritud transpordi veodokument (üldine)                     7760

T-deklaratsioon                                                                                           7820

T1-deklaratsioon                                                                                         7821

T2-deklaratsioon                                                                                         7822

T5-kontrolleksemplar                                                                                  7823

T2L-deklaratsioon                                                                                      7825

Ekspordi tollideklaratsioon                                                                          7830

Impordi tollideklaratsioon                                                                            7901
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Veosedeklaratsioon (saabumine)                                                                 7933

Embargoluba                                                                                               7941

TIF-vorm                                                                                                    7951

TIR-märkmik                                                                                              7952

ATA-märkmik                                                                                            7955

Muud

NATO vorm 302                                                                                         5887

Muud                                                                                                           5900

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957283

Lisa 17

Rahandusministri27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavadjuhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks jaaktsepteerimiseks

ning lihtsustatudtollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 17

[RTL 2005, 57, 806; 5.06.2005]

MAKSU- JA RIIGILÕIVULIIGID

A.Tollimaksud

 

Kood Kirjeldus MV
271 Tollimaksu osa 1 1
272 Tollimaksu osa 2 1
273 Tollimaksu osa 3 1
261 Põllumajandusmaksu osa 1 1
262 Põllumajandusmaksu osa 2 1
263 Põllumajandusmaksu osa 3 1
552 Lõplik dumpinguvastane tollimaks 1
554 Lõplik tasakaalustustollimaks 1
651 Tüüphinnal põhinev täiendav

tollimaks (suhkur)
1

652 CIF-hinnal põhinev täiendav
tollimaks (suhkur)

1

656 CIF-hinnal põhinev täiendav
tollimaks (linnuliha)

1

581 Täiendav tollimaks suhkrult 1
582 Täiendav tollimaks suhkrult 1
690 Tasakaalustusmaks 1
695 Täiendavad tollimaksud 1

B. Tagatised

MV

Kood

Kirjeldus
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551 Ajutine dumpinguvastane tollimaks 0
553 Ajutine tasakaalustustollimaks 0
555 Dumpinguvastane/

tasakaalustustollimaks-
koguminemenetluse ajal

0

800 Tagatis kvoodi kriitilisuse tõttu
(meetmele 122, 143)

0

815 Tagatis sisenemishinnast
erinevusealusel (meetme 490 tagatis)

0

820 Tagatis tüüphinnast erinevuse
alusel(meetme 655 tagatis)

0

810 Tagatis täiendavalt
tollimaksult(suhkur) tüüphinnast
erinevuse alusel (meetme 489 
tagatis)

0

C. Inforead

 

Kood Kirjeldus MV
487 Tüüphinnad (linnuliha) 3
488 Ühikuväärtus 3
489 Tüüphinnad (suhkur) 3
490 Kindel impordiväärtus 3
561 Teade dumpinguvastase või

tasakaalustustollimaksumenetluse
alustamise kohta

3

562 Peatatud dumpinguvastane
võitasakaalustustollimaks

3

564 Dumpinguvastase
võitasakaalustustollimaksu
registreerimine

3

565 DUMP-läbivaatamine 3
570 Dumpinguvastase/

tasakaalustustollimaksu kontroll
3

625 Statistika - kala võrdlushind 3
655 Tüüphinnal põhinev

tagatis(linnuliha)
3

680 Eksporditoetus (põhitooted) 3
681 Eksporditoetus(koostisosad-

informatsiooniks)
3

683 Eksporditoetus (koostisosad-
kogused)

3

D.Riiklikud maksud

 

Kood Kirjeldus  
AVY Alkoholiaktsiis 1
KBL Kütuseaktsiis lennukibensiinilt 1
KBP Kütuseaktsiis pliibensiinilt 1
KBT Kütuseaktsiis pliivaba bensiinilt 1
KDT Kütuseaktsiis diislikütuselt 1
KMG Kütuseaktsiis vedelgaasilt 1
KMR Kütuseaktsiis raskelt kütteõlilt 1
KMK Kütuseaktsiis kergelt kütteõlilt 1
KMM Kütuseaktsiis metaanilt 1
KMP Kütuseaktsiis perooleumilt 1
KMX Muu kütuseaktsiis 1
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TGL Tubakaaktsiis sigarillodelt või
sigaritelt

1

TSF Tubakaaktsiis - fikseeritud
määragaosa sigarettidelt

1

TSP Tubakaaktsiis - proportsionaalne
osasigarettidelt

1

TTT Tubakaaktsiis suitsetamis-
janärimistubakalt

1

VAT Käibemaks 1
RLA Järelevalvetoimingute riigilõiv osa 1

(alla 30 tonni)
1

RLU Järelevalvetoimingute riigilõiv osa 2
(üle 30 tonni)

1

TIN Tasandusintress 1
YMT Ühtse määraga tollimaks 1

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957284

Lisa 18

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99

"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks

ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 18

EKSPORDILIIKIDE KOODID

 

kood positsioonide 1-2 tähendus positsioonide 3-5 tähendus
   
00 100 toetuseta tavaline eksport
00 101 toetuseta laevade ja lennukite

varustamine:otsetarned
00 102 toetuseta laevade ja lennukite varustamine:

tarned pardavarude laost
00 10300 104 toetuseta toetuseta Euroopa Liidu toiduabi eksport

eksport sekkumislaost või eralaost
00 105 toetuseta eksport peale kaupade seestöötlemist
00 108 toetuseta eksport liikmesriikide

kaitsejõududele
   
00 201 toetuseta laevade ja lennukite varustamine
00202 toetuseta EL liikmesriikidesse,

eksport rahvusvahelistele
organisatsioonidele

00203 toetuseta eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei
kanna selle riigi lippu (koos
kontrolleksemplariga T5)

00204 toetuseta eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei kanna selle
riigi lippu (koos 302-dokumendiga)

00205 toetuseta EL liikmesriikidesse, puurimis-
ja ammutamisplatvormide ning
mereväe laevade varustamine
kaugvetes väljaspool territoriaalpiire

00 207 toetuseta EL liikmesriikidesse, kauba
ladustamine pardavaru ladudesse
laevade, lennukite (ekspordi
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liik 201) ning puurimis- ja
ammutamisplatvormide (ekspordi
liik 205) varustamiseks

00 208 toetuseta eksport Helgolandi saarele
00 209 toetuseta eksport Livingo piirkonda Itaalias
00 300 toetuseta kaubad, mis vajavad litsentsi

(loomaliha, mais, riis, suhkur,
oliivõli ja teatud juustud eksportides
Kanadasse, USA-sse ja Šveitsi)

   
01    100 Tavaline makse- tavaline eksport
01    101 Tavaline makse- laevade ja lennukite

varustamine:otsetarned
01    102 Tavaline makse- laevade ja lennukite varustamine:

tarned pardavarude laost
01    103 Tavaline makse- Euroopa Liidu toiduabi eksport
01    104 Tavaline makse- eksport sekkumislaost või eralaost
01    107 Tavaline makse- eksport kui toetus on lepingutega

kindlaks määratud
01    108 Tavaline makse- eksport liikmesriikide

kaitsejõududele
   
01    201 Tavaline makse- EL liikmesriikidesse, laevade ja

lennukite varustamine
01    202 Tavaline makse- EL liikmesriikidesse,

eksport rahvusvahelistele
organisatsioonidele

01    203 Tavaline makse- eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei
kanna selle riigi lippu (koos
kontrolleksemplariga T5)

01    204 Tavaline makse- eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei kanna selle
riigi lippu (koos 302-dokumendiga)

01    205 Tavaline makse- EL liikmesriikidesse, puurimis-
ja ammutamisplatvormide ning
mereväe laevade varustamine
kaugvetes väljaspool territoriaalpiire

01    206 Tavaline makse- varustamine lihtsustatud korra alusel
(ekspordi liigid 201,202, 203, 204 ja
205)

01    207 Tavaline makse- EL liikmesriikidesse, kauba
ladustamine pardavaru ladudesse
laevade, lennukite (ekspordi
liik 201) ning puurimis- ja
ammutamisplatvormide (ekspordi
liik 205) varustamiseks

01    208 Tavaline makse- eksport Helgolandi saarele
01    209 Tavaline makse- eksport Livingo piirkonda Itaalias
   
02   100 Ettemaks- tavaline eksport
02   101 Ettemaks- laevade ja lennukite

varustamine:otsetarned
02   102 Ettemaks- laevade ja lennukite varustamine:

tarned pardavarude laost
02   103 Ettemaks- Euroopa Liidu toiduabi eksport
02   104 Ettemaks- eksport sekkumislaost või eralaost
02   107 Ettemaks- eksport kui toetus on lepingutega

kindlaks määratud
02   108 Ettemaks- eksport liikmesriikide

kaitsejõududele
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02   201 Ettemaks- EL liikmesriikidesse, laevade ja
lennukite varustamine

02   202 Ettemaks- EL liikmesriikidesse,
eksport rahvusvahelistele
organisatsioonidele

02   203 Ettemaks- eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei
kanna selle riigi lippu (koos
kontrolleksemplariga T5)

02   204 Ettemaks- eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei kanna selle
riigi lippu (koos 302-dokumendiga)

02   205 Ettemaks- EL liikmesriikidesse, puurimis-
ja ammutamisplatvormide ning
mereväe laevade varustamine
kaugvetes väljaspool territoriaalpiire

02   206 Ettemaks- varustamine lihtsustatud korra alusel
(ekspordi liigid 201,202, 203, 204 ja
205)

02   207 Ettemaks- EL liikmesriikidesse, kauba
ladustamine pardavaru ladudesse
laevade, lennukite (ekspordi
liik 201) ning puurimis- ja
ammutamisplatvormide (ekspordi
liik 205) varustamiseks

02   208 Ettemaks- eksport Helgolandi saarele

02   209 Ettemaks- eksport Livingo piirkonda Itaalias
   
03   000 Eelfinantseerimine: ladustamine,

maksedeklaratsiooniga ladustamisele
paigutamine

 

   
04   100 Eelfinantseerimine: ladustamine,

ladustamise lõpetamine-
tavaline eksport

04   101 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

laevade ja lennukite
varustamine:otsetarned

04   102 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

laevade ja lennukite varustamine:
tarned pardavarude laost

04   103 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

Euroopa Liidu toiduabi eksport

04   107 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

eksport kui toetus on lepingutega
kindlaks määratud

04   108 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

eksport liikmesriikide
kaitsejõududele

   
04   201 Eelfinantseerimine: ladustamine,

ladustamise lõpetamine-
EL liikmesriikidesse, laevade ja
lennukite varustamine

04   202 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

EL liikmesriikidesse,
eksport rahvusvahelistele
organisatsioonidele

04   203 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei
kanna selle riigi lippu (koos
kontrolleksemplariga T5)

04   204 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei kanna selle
riigi lippu (koos 302-dokumendiga)

04   205 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

EL liikmesriikidesse, puurimis-
ja ammutamisplatvormide ning
mereväe laevade varustamine
kaugvetes väljaspool territoriaalpiire

04   207 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

EL liikmesriikidesse, kauba
ladustamine pardavaru ladudesse
laevade, lennukite (ekspordi
liik 201) ning puurimis- ja

Leht 66 / 69 Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja a...



ammutamisplatvormide (ekspordi
liik 205) varustamiseks

04   208 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

eksport Helgolandi saarele

04   209 Eelfinantseerimine: ladustamine,
ladustamise lõpetamine-

eksport Livingo piirkonda Itaalias

   
05   000 Eelfinantseerimine: töötlemine,

maksedeklaratsiooniga töötlemiseks
ladustamisele paigutamine-

 

   
06   100 Eelfinantseerimine: töötlemine,

ladustamise lõpetamine-
tavaline eksport

06   101 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

laevade ja lennukite
varustamine:otsetarned

06   102 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

laevade ja lennukite varustamine:
tarned pardavarude laost

06   104 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

Euroopa Liidu toiduabi eksport

06   107 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

eksport kui toetus on lepingutega
kindlaks määratud

06   108 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

eksport liikmesriikide
kaitsejõududele

06   201 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

laevade ja lennukite varustamine

06   202 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

eksport rahvusvahelistele
organisatsioonidele

06   203 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei
kanna selle riigi lippu (koos
kontrolleksemplariga T5)

06   204 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

eksport liikmesriikides asuvatele
kaitsejõududele, mis ei kanna selle
riigi lippu (koos 302-dokumendiga)

06   205 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

puurimis- ja ammutamisplatvormide
ning mereväe laevade varustamine
kaugvetes väljaspool territoriaalpiire

06   207 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

EL liikmesriikidesse, kauba
ladustamine pardavaru ladudesse
laevade, lennukite (ekspordi
liik 201) ning puurimis- ja
ammutamisplatvormide (ekspordi
liik 205) varustamiseks

06   208 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

eksport Helgolandi saarele

06   209 Eelfinantseerimine: töötlemine,
ladustamise lõpetamine-

eksport Livingo piirkonda Itaalias

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957285

Lisa 19

Rahandusministri 27.aprilli 2004. a määruse nr 99
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"Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamiseks" lisa 19

SISENEMIS- JA VÄLJUMISTOLLIASUTUSTE KOODID

 

Tolliasutuse asukoha nimetus Kood
1.   Austria AT001
2.   Belgia BE001
3.   Küpros CY001
4.   Tšehhi CZ001
5.   Saksamaa DE001
6.   Taani DK001
7.   Eesti EE001
8.   Hispaania ES001
9.   Soome FI001
10. Prantsusmaa FR001
11. Suurbritannia GB001
12. Kreeka GR001
13. Ungari HU001
14. Iiri IE001
15. Itaalia IT001
16. Leedu LT001
17. Läti LV001
18. Luksemburg LU001
19. Malta MT001
20. Holland NL001
21. Poola PL001
22. Portugal PT001
23. Rootsi SE001
24. Sloveenia SI001
25. Slovakkia SK001

 

Rahandusminister
määrus

lisa 957286

Lisa 20

Rahandusministri27. aprilli 2004. a määruse nr 99

“Täiendavadjuhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks,

esitamiseksja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud

 tollideklaratsiooniesitamiseks” lisa 20

[RTL2005, 57, 806; 5.06.2005]
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(lehekülje nr / lehekülgede koguarv)

 

 

LISALEHT 
MARSRUUTRONGILEVÕI

GRUPISAADETISELE

AA. Deklaratsiooni nr.

 

 

Jrk

nr

 

Vaguni ID number;
kauba kirjeldus;

pakkeüksustemarkeering,

 arv ja liik;esitatud
dokumendid: kood/
number/v.a kuupäev

 

Tariifne
klassifikatsioon

 

 

Brutomass

(kg)

 

Ametlikuks
kasutamiseks

  1                                        2 3         4             5
     
     
     
     

 

 

Deklarandi nimi ja allkiri:
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