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1. OSA. Üldteave
Volitatud ettevõtja kontseptsioon põhineb tolliasutuste ja ettevõtjate partnerlusel, millele pani
aluse Maailma Tolliorganisatsioon (WCO). Paljusid eri kriteeriume vabatahtlikult täitvad
kauplejad teevad tihedat koostööd tolliasutustega, et saavutada ühine eesmärk, s.t tagada
tarneahela turvalisus.
Kõnealune kontseptsioon põhineb suures osas tolli ja ettevõtja partnerlusel. Seetõttu peaks
tolliasutuse ja volitatud ettevõtja töösuhe alati toetuma vastastikuse läbipaistvuse, korrektsuse,
õigluse ja vastutuse põhimõtetele. Toll eeldab, et volitatud ettevõtja tegutseb kooskõlas
tollialaste õigusaktidega ning annab teada kõikidest probleemidest õigusaktide järgimisel.
Sellise töökorralduse saavutamiseks peaks toll pakkuma ettevõtjatele abi.
EL lähtus volitatud ettevõtja kontseptsiooni väljatöötamisel rahvusvaheliselt tunnustatud
standarditest, luues selle jaoks 2008. aastal õigusliku aluse ühenduse tolliseadustikus ja selle
rakendussätetes turvalisusküsimustes tehtud muudatustega. Programmi eesmärk on tugevdada
rahvusvahelise tarneahela turvalisust ja lihtsustada seaduslikku kaubandust ning see on avatud
kõikidele tarneahela osalistele. See hõlmab ettevõtjaid, kellel on volitused tollilihtsustuste
(AEOC) või turvalisuse ja julgeoleku (AEOS) valdkonnas või mõlemas.
Käesolevad suunised ei ole õiguslikult siduvad, vaid selgitavad. Nende eesmärk on tagada, et
nii tolliasutused kui ka ettevõtjad saavad volitatud ettevõtjaid käsitlevatest õigusnormidest
ühtemoodi aru, ning aidata hõlbustada nende sätete õiget ja ühtlustatud kohaldamist
liikmesriikides. Koos lisadega moodustavad suunised ühtse dokumendi, mis hõlmab kõiki
peamisi volitatud ettevõtja staatuse taotlemise ja haldamise menetluse raames kasutatavaid
vahendeid. Suuniseid ajakohastatakse korrapäraselt, et võtta arvesse arengusuundumusi
õigusvaldkonnas ning kajastada seni saadud praktilisi kogemusi ja ka väljakujunenud parimat
tava.
Volitatud ettevõtjaid käsitlevate suuniste uusim versioon on avaldatud maksunduse ja
tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_
en.htm.
Kuidas suuniseid kasutada?
Suuniste 1. osas esitatakse üldteave ELi volitatud ettevõtja programmi kohta, sealhulgas
volitatud ettevõtja staatusega kaasnevate soodustuste ja vastastikuse tunnustamise kohta.
Suuniste 2. osas kirjeldatakse volitatud ettevõtja kriteeriume ning turvanõuete ja tarneahela
turvalisuse eri aspekte.
Suuniste 3. osas käsitletakse nii tolliasutuste kui ka ettevõtjatega seotud üldist
otsustusprotsessi.
Suuniste
4. osas
kirjeldatakse
tolliasutustevahelise
teabevahetuse,
sealhulgas
konsultatsioonimenetluse eri aspekte.
Suuniste 5. osas käsitletakse kõiki juba antud staatuse haldamisega seotud aspekte, sealhulgas
järelevalvet, jätkuva vastavuse hindamist ning staatuse muutmist, peatamist ja kehtetuks
tunnistamist.
Suuniste 6. osas käsitletakse volitatud ettevõtja programmide vastastikust tunnustamist.
Suuniste 7. osa sisaldab kõiki lisasid.
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1. lisa sisaldab enesehindamise küsimustikku ja seda selgitavaid märkuseid. Liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 26 kohaselt esitab taotleja volitatud ettevõtja
staatuse taotlemiseks koos taotlusega enesehindamise küsimustiku, mille toll teeb talle
kättesaadavaks.
2. lisa sisaldab nii tolliasutustele kui ka ettevõtjatele adresseeritud dokumenti „Ohud, riskid ja
võimalikud lahendused”. Selle eesmärk on hõlbustada auditeid ja kontrolle, et tagada
volitatud ettevõtja kriteeriumide täitmine, viies kokku enesehindamise küsimustikus esitatud
teabe ja kindlaks määratud riskivaldkonnad. Samuti esitatakse selles näited võimalikest
lahendustest kindlaks määratud riskide ja ohtude käsitlemiseks.
3. lisa sisaldab turvalisuse ja julgeoleku deklaratsiooni vormi.
4. lisa sisaldab loetelu näidetega teabeelementidest, millest tuleb tollile teatada kooskõlas liidu
tolliseadustiku artikli 23 lõikega 2.
I jagu – Sissejuhatus
Volitatud ettevõtja staatus
Volitatud ettevõtjat võib määratleda liidu tolliseadustiku artikli 5 punktis 5 sätestatud
ettevõtjana, keda peetakse usaldusväärseks tema tolliga seotud toimingutes ning kellel on
seega õigus kasutada soodustusi kogu Euroopa Liidus.
Volitatud ettevõtja programm on avatud kõikidele ettevõtjatele, seahulgas väikestele ja
keskmise suurusega ettevõtjatele (vt suuniste 3. osa III jao punkt 2 „Väikesed ja keskmise
suurusega ettevõtjad”), olenemata nende rollist rahvusvahelises tarneahelas.
Ettevõtjatel ei ole õiguslikku kohustust saada volitatud ettevõtjaks; see on iga ettevõtja
konkreetsel olukorral põhinev vabatahtlik valik. Samuti ei ole volitatud ettevõtjatel õiguslikku
kohustust nõuda oma äripartneritelt volitatud ettevõtja staatuse omandamist.
Liidu tolliseadustiku artikli 38 kohaselt hõlmab volitatud ettevõtja staatus eri liiki lube:
tollilihtsustusi kasutava volitatud ettevõtja (AEOC) luba ning turvalisuse ja julgeoleku
valdkonna volitatud ettevõtja (AEOS) luba. Need kaks luba hõlmavad erinevaid soodustusi.
Liidu tolliseadustiku artikli 39 kohaselt võib volitatud ettevõtja staatuse anda igale ettevõtjale,
kes vastab järgmistele ühistele kriteeriumidele:
-

tõendus vastavusest tollialastele õigusaktidele ja maksueeskirjadele, sealhulgas
taotleja majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumine;

-

tõendus, et ettevõtja on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgetasemeliselt
haldama, kasutades asjakohast tollikontrolli võimaldavat äri- ja vajaduse korral ka
veoandmete haldamise süsteemi;

-

tõendatud maksevõime.

Olenevalt volitatud ettevõtja staatuse liigist:
-

läbiviidava tegevusega otseselt
kutsekvalifikatsioon (AEOC);

seotud

praktilised

pädevusstandardid

-

asjakohaste turvalisus- ja julgeolekustandardite järgimine (AEOS).

või
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Ühe liikmesriigi antud volitatud ettevõtja staatust tunnustavad kõigi liikmesriikide
tolliasutused (liidu tolliseadustiku artikli 38 lõige 4).

1.I.1. Tollilihtsustusi kasutav volitatud ettevõtja (AEOC)
Volitatud ettevõtja staatus, mis antakse AEOC loa vormis, on mõeldud liidus asutatud
ettevõtjatele, kes soovivad saada kasu mitmesugustest tollialastes õigusaktides sätestatud
konkreetsetest lihtsustustest.
AEOC loa andmise kriteeriumid on muu hulgas järgmised:
- tollialaste õigusaktide ja maksueeskirjade mis tahes tõsiste rikkumiste ja korduvate
rikkumiste puudumine, sealhulgas taotleja majandustegevusega seotud raskete
kuritegude puudumine;
- taotleja tõendus, et ta on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgetasemeliselt
haldama, kasutades asjakohast tollikontrolli võimaldavat äri- ja vajaduse korral ka
veoandmete haldamise süsteemi;
- maksevõime, mis loetakse tõendatuks, kui taotlejal on hea finantsseisund, mis
võimaldab tal oma kohustusi täita, võttes vajalikul määral arvesse asjaomase
äritegevuse eripära;
läbiviidava tegevusega otseselt seotud praktilised pädevusstandardid või
kutsekvalifikatsioon.
Kuna nimetatud kriteeriume kohaldatakse enamiku tollilihtsustuste/lubade puhul, hõlbustaks
AEOC loa saamine ettevõtjal erinevate lihtsustuste/lubade saamiseks kvalifitseerumist ja
nende lihtsustuste kasutamist. Näiteks liidu tolliseadustiku artikli 211 lõike 3 punkti b
kohaselt võetakse volitatud ettevõtja staatuse taotlemise menetluses arvesse eriprotseduuride
lubade kriteeriume. Muude lihtsustuste või lubade korral on AEOC luba nõutav
juurdepääsuks teatavatele lihtsustustele/lubadele, näiteks deklarandi arvestuskande tegemiseks
kauba esitamise nõudest vabastamisega kooskõlas liidu tolliseadustiku artikliga 182.
Tollilihtsustusi kasutaval volitatud ettevõtjal on õigus:
- kasutada tänu AEOC loa tunnustamisele konkreetset liiki lihtsustusi, tingimusel et
täidetud on asjaomast liiki lihtsustuse suhtes tollialastes õigusaktides sätestatud
nõuded;
- võrreldes teiste ettevõtjatega soodsamale kohtlemisele tollikontrollide korral,
sealhulgas vähem füüsilisi ja dokumendipõhiseid kontrolle, välja arvatud kontrollide
puhul, mis on seotud julgeoleku- ja turvameetmetega;
- saada tollikontrollist eelnevalt teada;
- olla kontrollimise korral kontrollitud esmajärjekorras;
- taotleda sellise kontrolli tegemist konkreetses asukohas.
Vt ka 1. osa III jagu „Volitatud ettevõtja soodustused”.
Seda liiki volitatud ettevõtja loa puhul ei ole nõutav asjakohaste turvalisus- ja
julgeolekustandardite kriteeriumi täitmine. Sellepärast ei ole AEOC loa omanikul õigust
ühelegi volitatud ettevõtja soodustusele seoses rahvusvahelise tarneahela julgeoleku ja
turvalisusega. AEOC loa vormis antud volitatud ettevõtja staatust ei võeta praegu arvesse
kolmandate riikidega sõlmitavate vastastikuse tunnustamise lepingute puhul.
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1.I.2. Turvalisuse ja julgeoleku valdkonna volitatud ettevõtja (AEOS)
AEOSi luba antakse liidus asutatud ettevõtjatele, kes soovivad saada kasu konkreetsetest
lihtsustustest seoses julgeolekut ja turvalisust käsitlevate tollikontrollidega, kui kaup siseneb
liidu tolliterritooriumile või lahkub sealt.
AEOSi loa andmise kriteeriumid on muu hulgas järgmised:
-

-

tõendus vastavusest tollialastele õigusaktidele ja maksueeskirjadele,
sealhulgas taotleja majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumine;
tõendus, et ettevõtja on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgetasemeliselt
haldama, kasutades asjakohast tollikontrolli võimaldavat äri- ja vajaduse korral ka
veoandmete haldamise süsteemi; erinevalt AEOC loast ei nõuta AEOSi loa puhul
siiski selliste logistikasüsteemide olemasolu, mis võimaldavad ettevõtjatel eristada
oma andmetes liidu ja liiduvälist kaupa;
tõendatud maksevõime ning
asjakohaste turvalisus- ja julgeolekustandardite järgimine.

AEOSi loa omanikul on õigus:
- kasutada väljaveoeelsete deklaratsioonidega seotud lihtsustusi;
- võrreldes teiste ettevõtjatega soodsamale kohtlemisele tollikontrollide korral,
sealhulgas vähem füüsilisi ja dokumendipõhiseid kontrolle, mis on seotud julgeolekuja turvalisusega;
- saada tollikontrollist eelnevalt teada;
- olla kontrollimise korral kontrollitud esmajärjekorras;
- taotleda sellise kontrolli tegemist konkreetses asukohas.
Tollilihtsustusi kasutav volitatud ettevõtja (AEOS) on ettevõtja, kes on võtnud asjakohaseid
meetmeid oma äritegevuse turvalisuse tagamiseks ning on sellest tulenevalt usaldusväärne
rahvusvahelises tarneahelas osaleja nii asjaomaste valitsusasutuste kui ka ettevõtja
äripartnerite arvates. AEOSi luba võetakse arvesse kolmandate riikidega sõlmitavate
vastastikuse tunnustamise lepingute puhul.
Vt ka 1. osa III jagu „Volitatud ettevõtja soodustused”.
1.I.3. Volitatud ettevõtja tollilihtsustused / turvalisus ja julgeolek (AEOC/AEOS)
Ettevõtjal võib olla korraga nii AEOC kui ka AEOSi luba. Sellisel juhul peab ta vastama nii
AEOC kui ka AEOSi kriteeriumidele ja tal on õigus kasutada mõlema loaga seotud
soodustusi.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 33 on sätestatud järgmine: „Kui taotlejal on õigus
saada nii AEOC- kui ka AEOS-luba, väljastab otsustuspädev tolliasutus ühe kombineeritud
loa.”
Kui ettevõtjal on korraga hallata nii AEOC kui ka AEOSi luba, toimub liidu tolliseadustiku
artikli 16 lõike 1 kohane elektrooniline teabevahetus volitatud ettevõtja kordumatu loanumbri
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alusel (see number koosneb praegu riigikoodist, millele järgneb tähekombinatsioon „AEOF”
ja riiklik loanumber).

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte volitatud ettevõtjaga seotud tingimustest ja
kriteeriumidest.
Tingimused ja kriteeriumid

AEOC

AEOS

Ettevõtja

X

X

Asutatud liidu
tolliterritooriumil

X

X

Nõuetele vastavus

X

X

Nõuetekohane arvestuse
pidamine

X

X

Maksevõime

X

X

Praktilised
pädevusstandardid ja
kutsekvalifikatsioon

X

Turvalisus ja julgeolek

X

Viide LTSist/ LTSi
RA-st

Suuniste
osa

LTSi artikli 5 lõige
5

1.II.1

LTSi artikli 5 lõige
31
LTSi artikli 39
punkt a,
LTSi RA artikkel
24
LTSi artikli 39
punkt b,
LTSi RA artikkel
25
LTSi artikli 39
punkt c,
LTSi RA artikkel
26
LTSi artikli 39
punkt d,
LTSi RA artikkel
27
LTSi artikli 39
punkt e,
LTSi RA artikkel
28

1.II.2
2.I

2.II

2.III

2.IV

2.V

1.I.4. Ettevalmistused enne taotluse esitamist
Volitatud ettevõtja taotluse koostamine ning volitatud ettevõtja staatuse andmise menetlus ja
haldamine on aeganõudev. Edu tagab põhjalik ettevalmistus. Seetõttu peaks volitatud
ettevõtja staatust taotlev isik omama täit kontrolli oma äritegevuse üle.
See tähendab, et sõltuvalt taotletud volitatud ettevõtja loa liigist ning ettevõtja äritegevusest ja
ärimudelist peaks ettevõtja olema kehtestanud volitatud ettevõtja kriteeriumidega seotud
valdkondades sellised asjakohased organisatsioonilised meetmed, mille eesmärk on tagada, et
tema tollialase tegevusega seotud riskid on võimalik kindlaks määrata ning neid on võimalik
vältida ja/või minimeerida.
Selleks et paremini mõista, mida toll kõnealuse nõudega taotleb, ja menetlust kiirendada,
tuleb kasutada enesehindamise küsimustikku.
Enesehindamise küsimustik võimaldab ettevõtjal struktureerida oma ettevalmistustööd,
määrata kindlaks kaasatavad tegevusüksused ja selgitada välja ettevalmistustöö nõutav ulatus.
Selleks et tagada tolli ja taotleja / volitatud ettevõtja tihe koostöö, on soovitatav võtta juba
varases etapis ühendust luba väljaandva tolliasutusega ning hoida sellega kontakti ka pärast
taotlusmenetlust. Nii on mõlemal poolel võimalik vältida arusaamatusi ja saada küsimuste
korral abi.

12

Kokkuvõttes on ettevõtjal enne ametlikku taotluse esitamist tungivalt soovitatav:


võtta ühendust luba väljaandva tolliasutusega;



määrata kindlaks, millist luba soovitakse taotleda;



määrata taotluse eest vastutav pädev kontaktisik;



täita hoolikalt enesehindamise küsimustik ja tagada, et enesehindamise küsimustiku
täitmises osaleksid kõik asjaomased isikud/osakonnad asutuses.

Peale selle tuleb tagada, et volitatud ettevõtja staatuse taotlemist toetaks ettevõtte juhatus.
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Alljärgneval vooskeemil on esitatud kokkuvõte ettevalmistusprotsessist.

Vt ka 3. osa „Taotlemis- ja staatuse andmise protsess”.
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II jagu – Kes võib saada volitatud ettevõtjaks?
Liidu tolliseadustiku artikli 38 lõike 1 kohaselt võib taotluse volitatud ettevõtja staatuse
saamiseks esitada ettevõtja, kes on asutatud liidu tolliterritooriumil ja vastab liidu
tolliseadustiku artiklis 39 sätestatud kriteeriumidele.
See põhinõue tähendab, et täidetud peavad olema kaks tingimust: taotleja peab olema
ettevõtja ning ta peab olema asutatud liidu tolliterritooriumil.
1.II.1. Kes on ettevõtja?
Liidu tolliseadustiku artikli 5 punktis 5 on sätestatud järgmine määratlus: „„ettevõtja” – isik,
kes oma majandus- või kutsetegevuse kaudu on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud
tegevustega”.
Mõiste „ettevõtja” sellise õigusliku määratluse puhul eeldatakse samuti kahe peamise
tingimuse täitmist. Taotleja peab olema isik ning ta peab tegelema tollialaste õigusaktidega
hõlmatud tegevusega.
Liidu tolliseadustiku artikli 5 punkti 4 kohaselt tähendab „isik” järgmist:
- füüsiline isik,
- juriidiline isik
- ja mis tahes isikute ühendus, kes ei ole juriidiline isik, kuid kes saab liidu või
siseriikliku õiguse kohaselt teha õigustoiminguid.
Sellegipoolest on iga liikmesriigi siseriiklikus õiguses sätestatud, keda loetakse füüsiliseks
isikuks, juriidiliseks isikuks või selliseks isikute ühenduseks, kes saab teha õigustoiminguid,
kuid kellel puudub juriidilise isiku õiguslik seisund.
Hargmaised ettevõtjad koosnevad tavaliselt emaettevõtjast ja tütarettevõtjatest ja/või
filiaalidest.
Tütarettevõtja on eraldiseisev juriidiline isik, s.t eraldiseisev juriidiline isik või isikute
ühendus, kes on registreeritud kohalikus äriregistris vastavalt selle liikmesriigi äriühinguid
käsitlevatele õigusnormidele, kus asjaomane tütarettevõtja on asutatud. Sellest tulenevalt, kui
emaettevõtja soovib saada volitatud ettevõtja staatust mõnele tütarettevõtjale või kõigile
tütarettevõtjatele, peavad taotlused esitama kõik tütarettevõtjad, kes soovivad saada volitatud
ettevõtjaks.
Filiaal seevastu on äriühingu enda kontor / rajatised / muu tegevuskoht ning kujutab endast
osa äriühingu koguvaradest ning seega ei ole filiaal eraldiseisev juriidiline isik. Sellisel juhul
peab volitatud ettevõtja staatust sooviv emaettevõtja esitama ühise taotluse, mis hõlmab kõiki
ELis asuvaid filiaale, mis ei ole eraldiseisvad juriidilised isikud või isikute ühendus. Selleks et
teha kindlaks pädev liikmesriik, kellele esitada ühine taotlus, vt 3. osa I jagu „Pädeva
liikmesriigi kindlaksmääramine volitatud ettevõtja staatuse taotlemisel”.
1.II.2. Kes on liidus asutatud ettevõtja?
Vastavalt liidu tolliseadustiku artikli 5 punktile 31 on liidu tolliterritooriumil asutatud isik:
-

füüsilise isiku puhul isik, kelle peamine elukoht on liidu tolliterritooriumil;

15

-

juriidilise isiku või isikute ühenduse puhul isik, kelle registrijärgne asukoht, peakorter
või püsiv tegevuskoht asub liidu tolliterritooriumil.

Liidu tolliseadustiku artikli 5 punkti 32 kohaselt on püsiv tegevuskoht „kindel tegevuskoht,
kus on püsivalt olemas nii vajalik inimressurss kui ka vajalikud tehnilised vahendid ja mille
kaudu tehakse täielikult või osaliselt isiku tolliga seotud toiminguid”.
Hargmaised või suured ettevõtjad koosnevad tavaliselt emaettevõtjast ja tütarettevõtjatest või
filiaalidest, mis võivad olla asutatud ühes või mitmes liikmesriigis. Kuigi tegemist on sama
emaettevõtja püsivate tegevuskohtadega, võib neil äriühingutel olla eri liikmesriikides erinev
õiguslik seisund, sest nende tegevuse õiguslik vorm liikmesriigis sõltub sellest, kuidas nad on
otsustanud oma tegevust korraldada, ja eeskätt asjaomase liikmesriigi siseriiklikest
õigusnormidest. Sellest tulenevalt võib emaettevõtjal olla filiaale, mida peetakse mõnes
liikmesriigis eraldiseisvateks juriidilisteks isikuteks (s.t eraldiseisev juriidiline isik, kes on
registreeritud kohalikus äriregistris vastavalt asjaomase liikmesriigi äriühinguõigusele), ja
samuti püsivaid tegevuskohti, mida ei peeta eraldiseisvateks juriidilisteks isikuteks teistes
liikmesriikides.
Ettevõtja, kes soovib taotleda volitatud ettevõtja staatust kõigile oma püsivatele
tegevuskohtadele, peab sellisel juhul hindama, millisesse gruppi nad kuuluvad. Juhul kui
tegemist on juriidiliste isikutega või liidu tolliseadustiku artikli 5 punktis 4 määratletud
isikutega, peavad nad volitatud ettevõtja staatust taotlema eraldi asjaomases liikmesriigis.
Kõigil muudel juhtudel ei saa nad volitatud ettevõtja staatust eraldi taotleda; selle asemel
esitab emaettevõtja, keda käsitatakse ELi õigusaktide kohaselt isikuna, neid kõiki hõlmava
ühise taotluse.
Tolliasutused peaksid samuti arvesse võtma, et üldised tingimused on samad igat liiki lubade
puhul, mida ettevõtja taotleb, ja otsuste puhul, mille tegemist ettevõtja soovib. Näiteks ei saa
tolliasutused käsitada ettevõtjat juriidilise isikuna, kui ettevõtja esitab taotluse näiteks
ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumbri (EORI-numbri) saamiseks, ning käsitada
teda tavalise filiaalina, kui ta taotleb volitatud ettevõtja staatust, tuginedes mõlemal juhul
samadele õigusnormidele.

1.II.3. Kes on tollialase tegevusega seotud ettevõtja?
Kui tehakse kindlaks, kas konkreetne taotleja on ettevõtja, tuleb veel ühe aspektina arvesse
võtta asjaolu, kas tema majandustegevus on hõlmatud tollialaste õigusaktidega.
Volitatud ettevõtja staatuse taotlusi võib võtta vastu üksnes ettevõtjatelt, kes oma äritegevuse
käigus on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevusega. Selle määratluse kohaselt on
mitmeid olukordi, kus ettevõtja ei saa taotleda volitatud ettevõtja staatust, sest ta ei ole seotud
tollialase tegevusega, näiteks:
- ELis asuv tarnija, kes turustab ELis asuvale tootjale üksnes tooteid, mis on juba vabas
ringluses;
- veoettevõtja, kes veab liidu tolliterritooriumil üksnes vabas ringluses olevat kaupa, mille
suhtes ei kohaldata ühtegi teist tolliprotseduuri;
- tootja, kes valmistab kaupu üksnes ELi siseturu jaoks ja kasutab selleks juba vabas ringluses
olevat toorainet;
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- konsultant, kes ainult konsulteerib / avaldab arvamust tolliküsimustes.
Ettevõtja määratluse kohaselt ei piirdu mõiste „seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud
tegevusega” tähendus üksnes otsese seotusega. Eksporditavat kaupa valmistav tootja võib
volitatud ettevõtja staatust taotleda ka juhul, kui ekspordi tolliformaalsusi täidab teine isik.
Volitatud ettevõtja julgeoleku ja turvalisuse kontseptsioon on tihedalt seotud tarneahela
juhtimisega. Ettevõtjad, kes käitlevad tollijärelevalve all olevat kaupa või selle kaubaga
seotud tollialaseid andmeid, võivad taotleda AEOSi luba.
Iga juhtumit tuleb siiski käsitleda eraldi, võttes nõuetekohaselt arvesse kõiki konkreetse
ettevõtja puhul asjakohaseid asjaolusid.
1.II.4. Rahvusvahelise tarneahela sidusrühmad
Kogu rahvusvaheline tarneahel kujutab tolli seisukohast protsessi, mis algab nt ekspordiks
ettenähtud kauba tootmisest ja lõpeb selle toimetamisega teisel tolliterritooriumil (milleks on
liidu tolliterritoorium või muu tolliterritoorium) asuvale ostjale. Rahvusvaheline tarneahel ei
ole eraldiseisev eristatav üksus. See moodustub reast konkreetseks otstarbeks loodud
struktuuridest, mis koosnevad kaubandusvaldkonna eri segmente esindavatest ettevõtjatest.
Mõnel juhul on kõik ettevõtjad teada ja neil võivad olla pikaajalised suhted, ent muudel
juhtudel võivad ettevõtjad sageli vahetuda või olla lepinguliselt seotud ainult ühe
tehingu/saadetise puhul. Tegevuse seisukohast lähtuvalt oleks parem kasutada mõiste
„tarneahel” asemel mõistet „tarneahelad”, mis tähendab, et iga ettevõtja võib olla seotud mitte
ainult ühe teoreetilise, vaid mitme reaalse tarneahelaga.
Praktikas võib paljudel ettevõtjatel olla konkreetses tarneahelas rohkem kui üks roll ning nad
võivad nende rollidega seoses täita rohkem kui ühte ülesannet (nt ekspediitor võib tegutseda
ka tolliesindajana). Volitatud ettevõtja staatuse taotleja peab tagama, et tema taotlus hõlmab
tollialast tegevust seoses kõigi ülesannetega, mida ta täidab rahvusvahelises tarneahelas.
Eri sidusrühmad, kes võivad taotleda volitatud ettevõtja staatust, ja nende erinevad ülesanded
rahvusvahelises tarneahelas, mis on asjakohased tolli seisukohast, on peamiselt järgmised.
a. Tootja
Rahvusvahelise tarneahela kontekstis on tootja ettevõtja, kes oma äritegevuse käigus
valmistab ekspordiks ettenähtud kaupa.
Tootja ülesanne rahvusvahelises tarneahelas võib muu hulgas olla järgmine:
- tagada oma toodete ohutu ja turvaline tootmisprotsess;
- tagada toodete ohutu ja turvaline tarne oma klientidele;
- tagada tollieeskirjade nõuetekohane kohaldamine seoses kauba päritoluga.
b. Eksportija
Volitatud ettevõtja staatuse seisukohalt on eksportija liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusakti artikli 1 punkti 19 kohaselt:
-

liidu tolliterritooriumil asutatud isik, kellel on deklaratsiooni aktsepteerimise ajal
leping kolmandas riigis asuva kaubasaajaga ja kellel on volitused otsustada, et kaup
tuleb viia väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta;

-

muudel juhtudel liidu tolliterritooriumil asutatud isik, kellel on volitused otsustada, et
kaup tuleb viia väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta.
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Eksportija teeb rahvusvahelises tarneahelas muu hulgas järgmist:
- vastutab ekspordideklaratsiooni õigsuse ja õigeaegse esitamise eest, kui
ekspordideklaratsiooni esitab eksportija;
- vastutab ekspordideklaratsiooni esitamise eest kooskõlas kehtestatud andmenõuetega;
- täidab vastavalt tollieeskirjadele õiguspärased ekspordi tolliformaalsused, sh kohaldab
kaubanduspoliitika meetmeid, keeldusid ja piiranguid ning vajaduse korral
eksporditollimakse;
- tagab kauba turvalise ja ohutu tarne vedajale, ekspediitorile või tollimaaklerile.
c. Ekspediitor
Ekspediitor korraldab kaubaveo rahvusvahelises kaubanduses eksportija, importija või muu
isiku nimel. Mõnel juhul tegutseb ekspediitorist taotleja vedajana ning väljastab oma
veolepingu, nt lastikirja. Ekspediitori tavapärase tegevuse hulka võib kuuluda tollieeskirjade
täitmiseks vajalike dokumentide hankimine, kontrollimine ja koostamine.
Ekspediitori ülesanne rahvusvahelises tarneahelas võib muu hulgas olla järgmine:
- kohaldada kaubaveoformaalsuseid käsitlevaid eeskirju;
- tagada vajaduse korral turvaline ja ohutu kaubavedu;
- kohaldada vajaduse korral ülddeklaratsioone käsitlevaid eeskirju kooskõlas
õigusnormidega.
d. Laopidajad ja teised laoettevõtjad
Laopidaja on isik, kellel on luba tolliladu pidada, või isik, kes peab ajutise ladustamise rajatist
või vabatsooni rajatist.
Laopidaja ülesanne rahvusvahelises tarneahelas võib muu hulgas olla järgmine:
- kanda hoolt selle eest, et kehtestatud on sobivad protseduurid selle tagamiseks, et
tollilaos olevat või ajutiselt ladustatavat kaupa ei viidaks tollijärelevalve alt ära, ning
täita muid kohustusi, mis tulenevad tolliladustamise protseduuriga või ajutise
ladustamise eeskirjadega hõlmatud kauba ladustamisest;
- pidada kinni tollilaole või ajutise ladustamise rajatisele antud loas sätestatud
eritingimustest;
- tagada ladustamisala piisav kaitse sissetungi eest;
- tagada piisav kaitse loata juurdepääsu eest kaubale ning kauba asendamise ja
rikkumise eest.
e. Tollimaakler/-esindaja
Tollimaakler on käesolevate suuniste tähenduses isik, kes täidab tolliformaalsusi liidu
tolliseadustiku artiklis 18 sätestatud tolliesindajana. Ta tegutseb tolliga seotud äritegevusega
tegeleva isiku (nt importija või eksportija) nimel. Tolliesindaja võib tegutseda kas selle isiku
nimel (otsene esindamine) või enda nimel (kaudne esindamine).
Tollimaakleri ülesanne rahvusvahelises tarneahelas võib muu hulgas olla järgmine:
- kohaldada vastavalt esinduse tüübi kohastele tollieeskirjadele vajalikke sätteid kauba
tolliprotseduurile suunamiseks;
- vastutada tolli- või ülddeklaratsiooni õigsuse ja õigeaegse esitamise eest.
f. Vedaja
Üldmõistes on vedaja isik, kes kaupa tegelikult veab või kes on sõlminud lepingu tegelikuks
kaubaveoks ja andnud välja nt veokirja või lennuveokirja. Termini „vedaja” täpsem määratlus
on esitatud liidu tolliseadustiku artikli 5 punktis 40.
Vedaja ülesanne rahvusvahelises tarneahelas võib muu hulgas olla järgmine:
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-

tagada vedaja valduses oleva kauba turvaline ja ohutu vedu, eelkõige vältides loata
juurdepääsu transpordivahendile ja veetavale kaubale ning nende rikkumist;
esitada õigeaegselt seaduse kohaselt nõutavad veodokumendid;
täita vajalikud formaalsused kooskõlas tollialaste õigusnormidega;
kohaldada vajaduse korral ülddeklaratsioone käsitlevaid eeskirju kooskõlas
õigusnormidega.

g. Importija
Importija on ettevõtja, kes koostab impordideklaratsiooni või kelle nimel selline deklaratsioon
koostatakse. Üldisemast kaubanduse seisukohast ja eelkõige volitatud ettevõtja programmi
silmas pidades tuleks tegeliku importija määratluse puhul siiski arvesse võtta laiemat
konteksti (isik, kes koostab impordideklaratsiooni, ei ole alati tingimata isik, kes ka kauba
turule viib).
Importija ülesanne rahvusvahelises tarneahelas võib muu hulgas olla järgmine:
- tolliasutustega suhtlemisel vastutada tollile esitatud kauba tollikäitlusviisi määramise
eest;
- vastutada deklaratsiooni õigsuse ja õigeaegse esitamise eest;
- kui importija on sisenemise ülddeklaratsiooni esitav isik, vastutada ülddeklaratsioone
käsitlevate eeskirjade nõuetekohase kohaldamise eest;
- täita vajalikud formaalsused kooskõlas kauba impordi suhtes kohaldatavate
tollieeskirjadega;
- kohaldada kaubanduspoliitika meetmeid ning keeldusid ja piiranguid;
- tagada kauba turvaline ja ohutu kättesaamine, eelkõige vältides loata juurdepääsu
kaubale ja selle rikkumist.
h. Teised, näiteks terminali käitajad, stividorid ja lasti pakkijad.
III jagu – Volitatud ettevõtja soodustused
Volitatud ettevõtja luba antakse taotlejale pärast tema äritegevuse põhjalikku auditeerimist;
seda ei anta ettevõtja äripartneritele. Volitatud ettevõtja staatus antakse ettevõtjale ja see
kehtib seoses tema enda äritegevusega ning ainult temal on õigus saada nimetatud staatusest
tulenevaid soodustusi. Seda üldpõhimõtet kohaldatakse igat liiki volitatud ettevõtja lubade
suhtes, mis võidakse anda rahvusvahelises tarneahelas erinevat rolli täitvatele ettevõtjatele.
Volitatud ettevõtja staatust tunnustatakse kõigis liikmesriikides vastavalt liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõikele 4 ning sellest tulenevalt saab volitatud ettevõtja loa omanik kõigis
liikmesriikides samu soodustusi.
Volitatud ettevõtja soodustused on volitatud ettevõtja staatust käsitlevate ELi õigusaktide
lahutamatu osa.
Allpool on esitatud kokkuvõte volitatud ettevõtja soodustustest olenevalt loa liigist.
Selleks et tolliasutused saaksid neid soodustusi võimaldada, peaks volitatud ettevõtja tagama,
et tollile on teada tema EORI-number.
1.III.1. Hõlpsam juurdepääs tollilihtsustustele
Seda soodustust antakse AEOC loa omanikele.
19

ELi tollialaste õigusaktide kohaselt on volitatud ettevõtja staatus oluline järgmistel juhtudel:
a) volitatud ettevõtja staatust on vaja teatava lihtsustuse/loa kasutamiseks;
b) teatavad konkreetse lihtsustuse/loa kriteeriumid kattuvad volitatud ettevõtja
kriteeriumidega;
c) konkreetse lihtsustuse/loa kriteeriumeid peetakse volitatud ettevõtja
kriteeriumidega samaväärseks.
Liidu tolliseadustiku artikli 38 lõikes 5 on sätestatud, et kui konkreetset lihtsustust taotleval
isikul on AEOC luba, ei pea tolliasutused uuesti kontrollima nende tingimuste täitmist, mida
kontrolliti juba volitatud ettevõtja staatuse andmisel. See tähendab, et tolliasutused peaksid
keskenduma asjaomase lihtsustusega seotud uutele või täiendavatele elementidele ja nõuetele.

Kriteeriumid, mis loetakse volitatud ettevõtja puhul täidetuks, on esitatud liidu tolliseadustiku
ja selle rakendussätete asjakohastes artiklites, mis on seotud konkreetsete lihtsustustega.
Asjaomaste lihtsustuste loetelu on esitatud allpool.
a. Volitatud ettevõtja staatust on vaja teatava lihtsustuse/loa kasutamiseks järgmistel juhtudel:
- vähendatud summaga üldtagatis tollivõlgade ja muude maksude eest, liidu
tolliseadustiku artikli 95 lõige 3;
- keskne tollivormistus (kui nõutav on luba), liidu tolliseadustiku artikli 179 lõige 2;
- deklarandi arvestuskanne kauba esitamise nõudest loobumisega, liidu tolliseadustiku
artikli 182 lõige 3;
- enesehindamine, liidu tolliseadustiku artikkel 185 ja liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusakti artikkel 151.
b. Teatavad konkreetse lihtsustuse/loa kriteeriumid kattuvad volitatud ettevõtja
kriteeriumidega (liidu tolliseadustiku artikli 38 lõike 5 kohaldamine) järgmistel juhtudel:
- tolliesindaja osutab teenuseid muus liikmesriigis kui selles liikmesriigis, kus ta on
asutatud, liidu tolliseadustiku artikli 18 lõige 3;
- luba kauba tolliväärtusega seotud lihtsustuse kasutamiseks, liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikkel 71;
- üldtagatis, liidu tolliseadustiku artikli 95 lõige 1;
- üldtagatis või vabastus tagatisest tollivõlgade ja muude tekkinud maksude puhul, liidu
tolliseadustiku artikli 95 lõige 2;
- luba ajutiselt keelatud üldtagatise kasutamiseks, liidu tolliseadustiku artikli 96 lõige 2;
- muu koha kui pädeva tolliasutuse heakskiitmine (kauba esitamiseks), liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikkel 115;
- regulaarlaevaliini avamise luba, liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti
artikkel 120;
- volitatud väljastaja (tollistaatuse tõendamine), liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusakti artikkel 128;
- volitatud banaanikaaluja, liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikkel 155;
- lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise luba, liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusakti artikkel 145;
- deklarandi arvestuskandega seotud luba, liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti
artikkel 150;
- volitatud kaubasaaja (TIR), liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikkel 187;
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-

transiidiga seotud lihtsustuste kasutamise luba, liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusakti artikkel 191.

c. Konkreetse lihtsustuse/loa kriteeriumeid peetakse volitatud ettevõtja kriteeriumidega
samaväärseks järgmistel juhtudel:
- ajutise ladustamise koha pidamise luba, liidu tolliseadustiku artikli 148 lõike 2 punkt b
ja lõike 4 kolmas lõik;
- eriprotseduuride luba, liidu tolliseadustiku artikli 211 lõike 3 punkt b, artikli 214
lõige 2 ja artikli 223 lõike 2 teine lõik.

Tuleb märkida, et volitatud ettevõtja staatus võeti ELi tollialaste õigusaktidega kasutusele
pärast teisi lihtsustusi, mistõttu on suurele osale ettevõtjatest antud luba neid kasutada juba
enne volitatud ettevõtja staatuse saamist. Sellest olenemata on see konkreetne soodustus väga
oluline volitatud ettevõtjate jaoks või nende jaoks, kes kaaluvad volitatud ettevõtja staatuse
taotlemist, ning isegi rohkem tolliasutuste jaoks. Volitatud ettevõtjaid käsitlevaid
järelevalvetoiminguid kavandades koordineeritakse tegevust neile isikutele antud muude
lubade järelevalvega, vältides sellega võimalikult suurel määral tegevuse dubleerimist. Selleks
et kõnealust soodustust kasutataks kõige tõhusamalt nii volitatud ettevõtjate kui ka
tolliasutuste seisukohast, tuleks arvesse võtta järgmist:
- kuna lihtsustuste võimaldamine sõltub sellest, kas on täidetud teatavad volitatud
ettevõtja kriteeriumid, tuleb konkreetse loa ja volitatud ettevõtja staatuse vaheline
seos/sõltuvussuhe tagada/säilitada kogu protsessi jooksul, mis hõlmab lisaks
taotlemise etapile ka loa/staatuse andmise järgseid järelevalve- ja jätkuva vastavuse
hindamise etappe;
- asjaomaste volitatud ettevõtja kriteeriumide täitmise hindamine enne volitatud
ettevõtja staatuse andmist ei ole abstraktne tegevus ning selle puhul võetakse alati
arvesse ettevõtja konkreetset äritegevust. Sellest tulenevalt, kui esitatakse taotlus
konkreetse loa saamiseks, ei peaks tolliasutused hindama jätkuvat vastavust
kriteeriumidele, mille täitmist on juba kontrollitud, vaid keskenduma üksnes mis tahes
uutele elementidele/nõuetele.
Lisateave on esitatud: „Simplifications – Title V UCC/ "Guidance for MSs and Trade“
(TAXUD/A2/31/03/2016).
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/g
uidance_simplifications_en.pdf

1.III.2. Eelnev teatamine
Seda soodustust, mis annab volitatud ettevõtja loa omanikule logistilise eelise, võimaldades
tal veo- ja logistikategevust paremini kavandada ja optimeerida, vähendada logistilisi viivitusi
ja transpordikulusid, võivad saada järgmised isikud.
a. Ettevõtjad, kellel on nii AEOC kui ka AEOSi luba
Liidu tolliseadustiku artikli 38 lõikes 6 ja liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 24
lõikes 3 on sätestatud järgmine: „Kui volitatud ettevõtja esitab ajutise ladustamise
deklaratsiooni või tollideklaratsiooni vastavalt tolliseadustiku artiklile 171, teatab selle
ajutise ladustamise deklaratsiooni või tollideklaratsiooni vastuvõtmiseks pädev tolliasutus
volitatud ettevõtjale, kui saadetis on valitud tollikontrolliks. Kõnealune teatamine peab
toimuma enne kauba esitamist tollile.
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Seda teadet ei tohi esitada juhul, kui see võib ohustada kavandatud kontrollimisi või nende
tulemusi”. Vajaduse korral teatatakse ka teiste valitsusasutuste nimel tehtavatest kontrollidest.
Oluline on teha vahet julgeoleku ja turvalisusega seotud kontrollidest ette teatamisel ning
tollialastes õigusaktides sätestatud muude meetmete kohaldamisega seotud kontrollidest ette
teatamisel.
See tähendab, et julgeoleku ja turvalisusega seotud kontrollidest teatatakse eelnevalt üksnes
turvalisuse ja julgeoleku valdkonna volitatud ettevõtjat, samas kui tollilihtsustusi kasutavale
volitatud ettevõtjale teatatakse eelnevalt kontrollidest, mis ei ole seotud julgeoleku ega
turvalisusega.
b. Ettevõtjad, kellel on ainult AEOSi luba
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 24 lõike 2 kohaselt peab esimene
sisenemistolliasutus teatama sisenemise ülddeklaratsiooni esitanud volitatud ettevõtjale, kui
saadetis on valitud füüsiliseks kontrolliks. Kõnealune teatamine peab toimuma enne kauba
saabumist liidu tolliterritooriumile, tingimusel et volitatud ettevõtja on ühendatud
elektroonilise tollisüsteemiga. Eelnev teatamine võib olla eriti oluline suurtes sadamates
tegutsevate volitatud ettevõtjate jaoks, sest see võimaldab neil oma tegevust paremini
planeerida.
Seda teadet ei tohi esitada juhul, kui see võib ohustada kavandatud kontrolle või nende
tulemusi. Tolliasutused võivad siiski füüsilise kontrolli teha ka siis, kui volitatud ettevõtjale ei
ole kontrollist teatatud.

1.III.3. Vähem füüsilisi ja dokumendipõhiseid kontrolle
Seda soodustust antakse nii AEOC kui ka AEOSi loa omanikele.
Liidu tolliseadustiku artikli 38 lõike 6 ja liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 24
lõike 1 kohaselt tehakse volitatud ettevõtja suhtes tollikontrollide korral vähem füüsilisi ja
dokumendipõhiseid kontrolle kui teiste ettevõtjate suhtes, olenevalt antud loa liigist. Kuid
tolliasutused võivad otsustada kontrollida volitatud ettevõtja saadetisi, et võtta arvesse
konkreetset ohtu, või kontrollida muudes liidu õigusaktides sätestatud kohustuste täitmist
(st seoses tooteohutusega jms).
Samas on ka näiteid olukordadest, kus volitatud ettevõtja staatus annab eeliseid isegi muude
kontrollide puhul6.
Samuti on oluline teha vahet julgeoleku ja turvalisusega seotud kontrollidel ning tollialastes
õigusaktides sätestatud muude meetmete kohaldamisega seotud kontrollidel.
Sellest tulenevalt tehakse julgeoleku ja turvalisusega seoses vähem füüsilisi ja
dokumendipõhiseid kontrolle üksnes julgeoleku ja turvalisuse valdkonna volitatud ettevõtjate
6

Komisjoni 17. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1276/2008 toetust või muid summasid saavate
põllumajandustoodete ekspordi füüsiliste kontrollidega teostatava järelevalve kohta.
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puhul, samas kui seoses tollialastes õigusaktides sätestatud muude meetmetega tehakse vähem
füüsilisi ja dokumendipõhiseid kontrolle tollilihtsustusi kasutavate ettevõtjate puhul. See
tähendab vähem kontrolle importimisel või eksportimisel ning seda soodustust võidakse
arvesse võtta ka tollivormistusejärgsete kontrollide puhul.
Selle soodustuse võimaldamiseks peaksid tolli riskijuhtimissüsteemid hõlmama madalamat
riskitaset. Kuigi madalam riskitase tuleneb asjaolust, et volitatud ettevõtja staatust on alati
soodustavalt arvesse võetud, võib vähendamise tase olla sellest olenemata erinev, sõltudes
volitatud ettevõtja rollist ja ülesannetest konkreetses tarneahelas.
Samuti tuleb arvesse võtta, et see soodustus on seotud konkreetse tehingu kohta tehtud üldise
riskihindamisega. Seega, kuigi volitatud ettevõtja staatus tagaks alati sooduskohtlemise,
võivad muud riskinäitajad, nt päritoluriik, tingida vajaduse saadetist kontrollida.
Eespool nimetatud üldpõhimõtteid arvesse võttes on allpool esitatud mõned näited võimalike
olukordade kohta.
a. Sisenemise ülddeklaratsioon
Enamikul juhtudel on sisenemise ülddeklaratsiooni esitamisega seotud nõuded ja
kohustused ette nähtud vedajale. Kui vedaja esitab sisenemise ülddeklaratsiooni ja on AEOSi
loa omanik, on tal otsene õigus saada madalam riskitase, sest tolliasutused on juba
kontrollinud tema süsteeme ja protseduure seoses saadetiste, äripartnerite ja töötajate
turvalisusega. Kui lisaks vedajale on AEOSi luba ka kaubasaajal, võib kontrolle veelgi
vähendada.
Peale selle, kui deklareeritud kaubasaatjal on samuti volitatud ettevõtja loaga samaväärne
luba, mille on välja andnud kolmanda riigi tolliasutus ja mida tunnustatakse ELis vastastikuse
tunnustamise lepingu alusel (vt suuniste 1. osa V jagu ja 6. osa vastastikuse tunnustamise
kohta), peaksid kas ELi tolliasutused või võrreldava protsessi abil kolmanda riigi tolliasutused
olema kontrollinud kõigi sisenemise ülddeklaratsioonis märgitud isikute, sealhulgas
asjaomase kauba kohta vahetut teavet omavate isikute julgeoleku- ja turvasüsteeme. See
aitaks võimalikult ulatuslikult suurendada kogu tarneahela turvalisust ning aitaks veelgi
vähendada julgeoleku ja turvalisusega seotud kontrolle.
Võib olla ka juhtumeid, kus sisenemise ülddeklaratsiooni esitamiseks vajalikud andmed
esitatakse tollideklaratsioonis (nt transiidi puhul). Kontrollide vähendamise asjakohasust
hinnatakse samal moel, võttes arvesse tehinguga seotud ettevõtjate rolli ja ülesandeid. Näiteks
volitatud ettevõtja staatusega ekspediitor on sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid sisaldavas
transiidideklaratsioonis märgitud kui printsipaal. Sellisel juhul tuleks esmalt vaadata, mis liiki
loaga on tegemist. Kui ekspediitor on AEOC loa omanik, võib asjaomaste
tolliprotseduuridega
seotud
riskitaset
vastavalt
vähendada,
sest
tavapärase
transiidideklaratsiooni puhul on ekspediitor printsipaal. Ta vastutab (ka rahaliselt) veetava
kauba eest ja esitatava teabe täpsuse eest, samuti transiidieeskirjadele vastavuse eest alates
lähtetolliasutusest kuni sihttolliasutuseni.
Julgeoleku ja turvalisusega seotud riskitasemete vähendamiseks peab printsipaalil olema aga
AEOSi luba.
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Tuleb märkida, et sisenemise ülddeklaratsiooni uued andmenõuded ja andmeedastusviisid
hõlmavad tarneahela eri osalejaid, kelle volitatud ettevõtja staatust tuleb arvesse võtta. Seda
uut korda hakatakse kasutama aga alles uue süsteemi, ICS 2.0 kasutuselevõtmisel.
b. Tollideklaratsioon, mis sisaldab väljumise ülddeklaratsiooni esitamiseks vajalikke
andmeid julgeoleku ja turvalisuse kohta
Enamikul juhtudel esitab eksportija julgeolekut ja turvalisust käsitlevad andmed
ekspordideklaratsioonis. Seega, kui eksportijal on AEOSi luba, vähendatakse üldjuhul tema
riskitaset rohkem seoses julgeolekut ja turvalisust käsitlevate kontrollidega.
c. Tollideklaratsioonid (ei sisalda sisenemise / väljumise ülddeklaratsiooni esitamiseks
vajalikke julgeolekut ja turvalisust käsitlevaid andmeid)
- AEOC loa omanik on tollimaakler ning klient, keda ta esindab, ei ole volitatud
ettevõtja. Volitatud ettevõtja staatust omav tollimaakler esitab vabasse ringlusse lubamise
deklaratsiooni.
Üldiselt peaksid tolliasutused riskitaset vähendama vastavalt sellele, kui suures ulatuses on
volitatud ettevõtja staatust omav tollimaakler seotud oma kliendi esindamisega. See sõltub
esindamise liigist.
Soodustuste andmine on seotud mõiste „deklarant” määratlusega. Oluline on märkida, et liidu
tolliseadustiku artikli 5 punkti 15 kohaselt on deklarant „isik, kes esitab tollideklaratsiooni,
ajutise ladustamise deklaratsiooni, sisenemise ülddeklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni,
reekspordi deklaratsiooni või reekspordi teatise enda nimel, või isik, kelle nimel selline
deklaratsioon või teatis esitatakse”.
Otsese esindamise korral on tollimaakler importija otsene esindaja, mis tähendab, et
tollimaakler tegutseb importija nimel. Seega ei ole volitatud ettevõtja staatust omav isik
(tollimaakler) ja deklarant (importija) sama isik.
Arvestades, et tolliasutused on kontrollinud tollimaakleri tolliformaalsusi ja -protseduure,
tuleks tema volitatud ettevõtja staatust arvesse võtta. Samal ajal tuleks arvestada, et antud
juhul vastutab tollideklaratsioonis esitatud teabe täpsuse, esitatud dokumentide autentsuse
ning kõikide nende kohustuste täitmise eest, mis on seotud asjaomase kauba sisenemisega
asjaomase protseduuri alusel, siiski deklarant (importija, kes ei ole volitatud ettevõtja), mitte
volitatud ettevõtja staatust omav isik.
Kaudse esindamise korral tegutseb volitatud ettevõtja staatust omav tollimaakler enda nimel.
Ta on deklarant ning tolliasutused on kontrollinud tema protseduure, mis ta on kehtestanud
liidu tolliseadustiku artikli 5 punktis 15 sätestatud kohustuste täitmiseks.
- AEOC loa omanik on importija ning ta teeb koostööd tollimaakleriga, kes ei ole
volitatud ettevõtja. Importija esitab vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni.
Riskijuhtimist tuleks samuti käsitleda vastavalt sellele, mil määral on tollimaakler seotud oma
kliendi ja tolliasutuste vahelise suhtlusega.
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1.III.4. Kontrolliks valitud saadetiste eelisjärjekorras käitlemine
Seda soodustust antakse nii AEOC kui ka AEOSi loa omanikele.
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 24 lõike 4 esimeses lõigus on sätestatud, et
kui volitatud ettevõtja deklareeritud saadetised on valitud füüsiliseks või dokumendipõhiseks
kontrolliks, tuleb need kontrollid teha esmajärjekorras.
Selle soodustuse andmine on otseselt seotud kasutatava transpordiliigiga ja kontrolli
toimumise koha taristuga ning nendest sõltuv.
1.III.5. Kontrollimiskoha valik
Seda soodustust antakse nii AEOC kui ka AEOSi loa omanikele.
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 24 lõike 4 teise lõiguga on ette nähtud, et
volitatud ettevõtja taotluse korral võib kontrolle teha mujal kui kohas, kus kaup tuleb esitada
tollile. Sellise muu koha kasutamisega võib kaasneda väiksem viivitus ja/või väiksem kulu.
Kuid selle soodustuse kasutamine sõltub asjaomase tolliasutusega sõlmitud individuaalsetest
kokkulepetest. Kontrolliks valitud koht peaks tollil alati võimaldama teha vajalikud kontrollid
ning ei tohiks mõjutada kontrollide tulemusi.
Kuigi kontrollimiskoha valimise võimalus on samuti sätestatud liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikli 238 teises lõigus kõikidele ettevõtjatele muude tingimuste ja menetluste
alusel, on oluline teha vahet üldsätete ja volitatud ettevõtjatele antavat soodustust sisaldavate
sätete vahel, sest toll võib taotluse rahuldamise üle otsustamisel võtta arvesse ettevõtja
staatust.
Volitatud ettevõtjatega seoses võib esineda mitu alljärgnevalt näitena esitatud praktilist
olukorda.
- Üksikjuhtumipõhiselt võib volitatud ettevõtja taotleda konkreetsete tehingute puhul
tollikontrollide tegemist muus asukohas.
Sellisel juhul võtavad tolliasutused arvesse volitatud ettevõtja staatust. Kui ei ole muid
takistavaid asjaolusid, peavad tolliasutused võimaldama kontrolli tegemist volitatud
ettevõtja valitud asukohas. Neis olukordades võib volitatud ettevõtja staatust ja
tolliasutuste käsutuses olevat teavet kasutada teistele ettevõtjatele kättesaamatute
soodustuste andmiseks.
- Oma äritegevusest tulenevalt on volitatud ettevõtjal vaja kasutada seda võimalust
alaliselt ja koos kõikide muude liidu tolliseadustiku artikli 182 lõikega 3 ette nähtud
olukorraga (deklarandi arvestuskanne kauba esitamise nõudest loobumisega) seotud
võimalustega.
Sellisel juhul ei piisa volitatud ettevõtja staatusest, et võimaldada ettevõtjal automaatselt
kasutada seda lihtsustust ja kauba püsivat tollivormistust ettevõtja rajatistes. Kuigi selle
lihtsustuse kasutamiseks on vaja AEOC staatust, peab selle loa saamiseks esitama eraldi
taotluse.

25

1.III.6. Kaudsed soodustused
Oluline on rõhutada, et lisaks õigusaktides sätestatud otsestele soodustustele võib volitatud
ettevõtja saada ka eeliseid, mis ei ole otseselt seotud tema tollialase tegevusega. Kuigi neid
soodustusi käsitatakse kaudsetena, mistõttu ei ole need õigusaktides sõnaselgelt sätestatud, on
tegemist oluliste soodustustega, sest need võivad avaldada väga soodsat mõju volitatud
ettevõtja äritegevusele üldiselt.
Alljärgnevates punktides on esitatud kaudsete soodustuste näiteid.
1.III.6.1. Tunnustamine turvalise ja ohutu äripartnerina
Volitatud ettevõtjat, kes täidab julgeolekut ja turvalisust käsitlevat kriteeriumi, peetakse
tarneahelas turvaliseks ja ohutuks partneriks. See tähendab, et volitatud ettevõtja teeb kõik
endast oleneva, et vähendada ohte tarneahelates, kuhu ta kuulub. Volitatud ettevõtja staatus,
sealhulgas võimalus kasutada volitatud ettevõtja logo, parandab tema mainet. Kuigi ei ole
kohustust teha koostööd üksnes volitatud ettevõtjatega, tuleb volitatud ettevõtja staatus uute
ärisuhete loomisel kasuks. Tuleb märkida, et maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi
veebisaidil on avaldatud nende volitatud ettevõtjate nimekiri, kes on andnud nõusoleku oma
andmete avaldamiseks:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=et&Screen=0.
1.III.6.2. Paremad suhted tolli ja muude valitsusasutustega
Loa andmise protsessi ja pideva koostöö jooksul välja kujunev partnerlus aitab suurendada
vastastikust mõistmist ja koos leida mõlemale poolele kasu toovaid erilahendusi.
Volitatud ettevõtjal peaks tolliasutuses olema kindel kontaktisik, kelle poole küsimuste korral
pöörduda. Kontaktisik ei pruugi olla suuteline vastama kõigile küsimustele, kuid ta saab anda
volitatud ettevõtjale juhiseid, kuidas oleks kõige parem edasi toimida ja kellega vajaduse
korral edaspidi ühendust võtta.
Volitatud ettevõtja staatust on hakatud tunnustama ning selle tähtsus kasvab paljudes
valdkondades. Praegu on muudes poliitikavaldkondades hulk sertifikaate või lube, mille
saamiseks tuleb täita kas üks volitatud ettevõtja kriteerium või mitu kriteeriumit või on
vahetult nõutav volitatud ettevõtja staatus.
Suuniste 4. osa II jaos käsitletakse üksikasjalikumalt tolli ja muude valitsusasutuste
teabevahetuse küsimust.

1.III.6.3. Muud kaudsed soodustused
Volitatud ettevõtja staatusel põhinev lähenemisviis aitab ettevõtjatel üksikasjalikult
analüüsida nende kõiki seonduvaid, rahvusvahelist tarneahelat hõlmavaid protsesse. Kõigi
asjaomaste osakondade tegevust hinnatakse üldjuhul volitatud ettevõtja staatuse taotluse
koostamise ajal. Enamikul juhtudel optimeeritakse nende talituste tõhusust ja koostööd
eesmärgiga suurendada tarneahela läbipaistvust ja nähtavust.
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Ettevõtjate investeeringud oma julgeoleku ja turvalisuse standardite parandamiseks võivad
avaldada positiivset mõju järgmistes valdkondades: nähtavus ja jälgitavus, personali
turvalisus, standardite väljatöötamine, tarnijate valik ja investeeringud, veo ja saadetiste
turvalisus, organisatsiooni taristualase teadlikkuse ja suutlikkuse edendamine, koostöö
tarneahelas osalejate vahel, tulevikku suunatud tehnoloogiainvesteeringud ja vabatahtlik
turvanõuete täitmine.
Näited kaudsetest soodustustest, mis võivad tuleneda neist positiivsetest mõjudest, võivad olla
järgmised:
- vähem vargusi ja kadusid;
- vähem hilinenud vedusid;
- parem plaanimine;
- parem klienditeenindus;
- lojaalsemad kliendid;
- parem laomajandus;
- pühendunumad töötajad;
- vähem julgeoleku ja turvalisusega seotud vahejuhtumeid;
- tarnijate väiksemad kontrollikulud ja parem koostöö;
- vähem kuritegevust ja vandalismi;
- suurem turvalisus ja parem teabevahetus tarneahelas osalejate vahel.
Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte mitmest kättesaadavast soodustusest.
Soodustus
Hõlpsam juurdepääs
tollilihtsustustele

AEOC

AEOS

Liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõige 5

X

X

Liidu tolliseadustiku
delegeeritud
õigusakti artikli 24
lõige 1
Liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõige 6

X

Liidu tolliseadustiku
delegeeritud
õigusakti artikli 24
lõige 2
Liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõige 6

X

Liidu tolliseadustiku
delegeeritud
õigusakti artikli 24
lõige 3
Liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõige 6

Vähem füüsilisi ja
dokumendipõhiseid kontrolle
- julgeolek ja turvalisus
- muud tollialased õigusaktid

X

Eelnev teatamine füüsiliseks
kontrolliks valimisest (julgeolek ja
turvalisus)

Eelnev teatamine tollikontrolliks
valimisest
- julgeolek ja turvalisus
- muud tollialased õigusaktid

X

Viited
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Võimalus olla kontrollimise korral
kontrollitud esmajärjekorras

X

X

Liidu tolliseadustiku
delegeeritud
õigusakti artikli 24
lõige 4
Liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõige 6
Liidu tolliseadustiku
delegeeritud
õigusakti artikli 24
lõige 4
Liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõige 6

Võimalus taotleda tollikontrolli
tegemist teatud asukohas

X

X

Kaudsed soodustused

X

X

Vastastikune tunnustamine
kolmandate riikidega

X

Vastastikuse
tunnustamise
lepingud
Liidu tolliseadustiku
artikli 38 lõige 7

IV jagu – Koostöö tolli ja muude valitsusasutuste vahel
Tugevatel alustel põhineva volitatud ettevõtjate programmi edasisel arendamisel peetakse
üheks peamiseks elemendiks koostööd muude pädevate asutustega ja programmide vastavusse
viimist. Selline koostöö aitab tagada üleilmsete tarneahelate turvalisuse ning vältida asutuste
ja ettevõtjate topelttööd ja lisakulusid.
Koostööpõhimõte on algusest peale lõimitud rahvusvahelisel tasandil WCO SAFE
raamistikku ja ühtlasi ELi õigusaktidesse.
ELi tasandil on mitmes valdkonnas (nt lennundusjulgestus, merendus, ekspordikontroll jne)
alustatud tööd, et kindlaks teha sünergiavõimalused ning vältida halduskoormuse
suurendamist.
Selles valdkonnas on oluline osa tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleval ELi strateegial ja
tegevuskaval, eeskätt tänu selles püstitatud konkreetsele eesmärgile edendada tolli- ja muude
asutuste vahelist koostööd ja teabe jagamist.

Praegu on muudes poliitikavaldkondades hulk sertifikaate või lube, mille saamiseks tuleb täita
kas üks volitatud ettevõtja kriteerium või mitu kriteeriumit või on vahetult nõutav volitatud
ettevõtja staatus.
 Tsiviillennundusalased õigusaktid7

7

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1998.
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Kui AEOSi loa omanik taotleb kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatust, loetakse
vastavad julgeolekunõuded täidetuks niivõrd, kuivõrd volitatud ettevõtja staatuse andmise
kriteeriumid kattuvad või on vastavuses kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatuse
kriteeriumidega. Sama põhimõte kehtib ka vastupidises olukorras.
Kui kaubasaatja kasutab esindaja teenuseid, ei pea AEOSi loa omanikud allkirjastama
kohustuste võtmise deklaratsiooni esindaja teenuseid kasutavate kaubasaatjatena ning
kokkuleppeline esindaja tunnustab neid esindaja teenuseid kasutavate kaubasaatjatena,
tingimusel et täidetud on kõik muud liidu lennundusjulgestusalastes õigusaktides sätestatud
nõuded.


Heakskiidetud ettevõtja (APEO)8

Kalandustoodetega tegelevatel ja püügisertifikaatidega hõlmatud ettevõtjatel on võimalik
taotleda heakskiidetud ettevõtja staatust. Heakskiidetud ettevõtjal peaks olema õigus kasutada
lihtsustatud protseduure kalandustoodete importimisel ELi.
Heakskiidetud ettevõtja staatuse saamiseks peab ettevõtjal olema asjakohastes õigusnormides
sätestatud volitatud ettevõtja staatus. Kui heakskiidetud ettevõtja staatuse taotleja on AEOSi
loa omanik, toimub taotlemine lihtsustatud korras.
 Muud
Julgeolek ja turvalisus on eri sidusrühmade jaoks muutumas üha olulisemaks ja tähtsamaks.
Volitatud ettevõtja staatus on üks olulisematest ülemaailmsetest turvalisusealastest algatustest
ning see pälvib üha suuremat tähelepanu.
Seejuures hõlbustavad tolliasutuste või teiste valitsusasutuste väljastatud sertifikaadid ja load
staatuse andmise protsessi.

Vt ka punkt 3.III.4.2
sertifikaadid/load”.

„Tolliasutuste

või

teiste

valitsusasutuste

väljastatud

V jagu – Vastastikune tunnustamine
WCO ja tolliasutused on mitu aastat seadnud eesmärgi tugevdada rahvusvaheliste tarneahelate
turvalisust, pakkudes seejuures turvalistele ja usaldusväärsetele ettevõtjatele rohkem
lihtsustusvõimalusi. WCO maailmakaubanduse tagamise ja lihtsustamise standardite
raamistik (SAFE) innustab tolliasutusi leppima kokku volitatud ettevõtja staatuse ja
turvameetmete vastastikuses tunnustamises.
Kaubanduspartnerite tihedam koostöö turvalisuse tagamiseks ja kaubanduse lihtsustamiseks
on olnud ELi päevakorras olulisel kohal. Volitatud ettevõtja staatuse vastastikune
8

Komisjoni 22. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1010/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ)
nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad.
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tunnustamine on üks peamisi vahendeid tarneahela läbiva turvalisuse tugevdamiseks ja
toetamiseks ning kauplejate saadava kasu suurendamiseks.
Vastastikune tunnustamine tähendab, et teatava liikmesriigi tolliasutus:


tunnustab



nõustub vastastikku tunnustatud volitatud ettevõtjatele pakkuma olulisi, võrreldavaid ja
võimaluse korral vastastikuseid soodustusi/lihtsustusi.

teise

programmi

alusel

väljastatud

volitatud

ettevõtja

luba

ning

Vastastikuse tunnustamisega seotud soodustused on muu hulgas järgmised:


vähem kontrolle – kaubanduspartnerluse programmi osalise staatust tunnustatakse
mõlema programmi alusel ja seda kasutatakse riskihindamistegurina automaatsetes
saadetiste
tollikontrolliks
valimise
süsteemides;



riskijuhtimine – tolliasutus saab kindlaks teha usaldusväärsed kauplejad ja pöörata
kontrollimisel rohkem tähelepanu tundmatute/ebausaldusväärsete kauplejate saadetistele.

Üksikasjalik teave vastastikuse tunnustamise ja selle rakendamise kohta on esitatud suuniste
6. osas.
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VI jagu – Volitatud ettevõtja logo
Volitatud ettevõtjatel on õigus kasutada alljärgnevat volitatud ettevõtja logo:

Volitatud ettevõtja logo on kaitstud ELile kuuluva autoriõigusega.
Logo saab luba väljaandvalt tolliasutuselt ning see ei ole vabalt allalaaditav. Luba väljaandev
tolliasutus peaks logo väljastama koos selgete juhistega selle kohta, millal ja kuidas seda
kasutada.
Volitatud ettevõtja logo tohib kasutada järgmistel tingimustel:
- logo kasutamise õiguse annab kehtiv volitatud ettevõtja luba;
- logo võib kasutada üksnes volitatud ettevõtja loa omanik;
- volitatud ettevõtja peab logo kasutamise lõpetama niipea, kui tema volitatud ettevõtja staatus
peatatakse või tunnistatakse kehtetuks.
Logo mis tahes kuritarvitamist menetletakse ELi õiguse alusel.
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2. OSA. Volitatud ettevõtja kriteeriumid
I jagu. Vastavus tollialastele õigusaktidele ja maksueeskirjadele, sealhulgas taotleja
majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumine
2.I.1. Üldsätted
Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkti a kohaselt ei tohi taotleja volitatud ettevõtja staatuse
saamiseks olla toime pannud tollialaste õigusaktide ja maksueeskirjade mis tahes tõsiseid
rikkumisi ega korduvaid rikkumisi, sealhulgas taotleja majandustegevusega seotud raskeid
kuritegusid. Peale selle on kõnealune kriteerium liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 24
kohaselt täidetud, kui taotleja ei ole kolme viimase aasta jooksul oluliselt ega korduvalt
rikkunud tollialaseid õigusakte ega maksueeskirju ning registreeritud ei ole ühtki tema
majandustegevusega seotud rasket kuritegu. Selles kontekstis tehakse liidu tolliseadustiku
rakendusakti artiklis 24 vahet füüsilisest isikust taotlejatel ja taotlejatel, kes ei ole füüsilised
isikud.
Kui taotleja on füüsiline isik, peab eespool nimetatud tingimusi täitma:
(a) taotleja ja
(b) vajaduse korral taotleja tolliküsimuste eest vastutav töötaja.
Kui taotleja ei ole füüsiline isik, peab kriteeriumi täitma:
a) taotleja ja
b) taotleja eest vastutav või tema juhtimist kontrolliv isik ja
c) taotleja tolliküsimuste eest vastutav töötaja.
Termini „tollialased õigusaktid” määratlus on esitatud liidu tolliseadustiku artikli 5 punktis 2.
Terminit „maksueeskirjad” tõlgendatakse aga laiemalt ning mitte üksnes kauba impordi ja
ekspordiga seotud maksudega seoses (nt käibemaks, äriühingu tulumaks, aktsiis jne). Teisalt
peaksid maksueeskirjad piirduma maksudega, mis on vahetult seotud taotleja
majandustegevusega.
Sellest olenemata võib andmeid tollialastele õigusaktidele ja maksueeskirjadele vastavuse
kohta lugeda nõuetekohaseks, kui otsuse tegemise eest vastutav pädev tolliasutus peab
teatavat rikkumist vähetähtsaks võrreldes tollitoimingute arvu või mahuga ja tal ei ole kahtlust
taotleja heausksuse suhtes.
Kui taotlejat kontrolliv isik on registreeritud või asub kolmandas riigis või kui taotleja on
asutatud vähem kui kolm aastat tagasi, hindavad tolliasutused selle kriteeriumi täitmist
kättesaadavate andmete ja teabe põhjal.
Rikkumise hindamisel soovitatakse, et pädevad tolliasutused kogu ELis võtaksid arvesse
järgmisi ühiseid konkreetseid asjaolusid.
-

-

Vastavuse hindamine peaks hõlmama taotleja kõiki tollitoiminguid, sealhulgas kõiki
asjakohaseid
maksuaspekte,
ning
arvesse
võetakse
andmeid
taotleja
majandustegevusega seotud raskete kuritegude kohta.
Terminit „rikkumine” ei peaks kasutama üksnes seoses sellise tegevusega, mille
tolliasutused avastavad nende kontrollide käigus, mida tehakse kauba liidu
tolliterritooriumile toomise või tolliprotseduurile suunamise ajal. Arvesse võetakse ja
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-

-

-

hinnatakse ka tollialaste õigusaktide, maksueeskirjade või kriminaalõiguse normide
igasugust rikkumist, mis avastatakse mis tahes hilisema tollivormistusjärgse kontrolli
käigus, samuti mis tahes rikkumisi, mis võidakse avastada muude tollialaste lubade
kasutamise kaudu ja tolliasutuste käsutuses oleva mis tahes muu teabeallika abil.
Arvesse võetakse ka rikkumisi, mille on toime pannud ekspediitorid, tollimaaklerid
või muud kolmandad isikud, kes tegutsevad taotleja nimel. Taotleja peaks tõendama,
et on kehtestatud asjakohased meetmed tema nimel tegutsevate isikute nõuetele
vastavuse tagamiseks; näiteks on sellistele isikutele antud selged juhised, jälgitakse ja
kontrollitakse deklaratsioonide täpsust ning võetakse parandusmeetmeid vigade
ilmnemise korral.
Tähelepanuta ei tohiks jätta asjaolu, kui taotleja ei täida siseriiklikke mittetollialaseid
või mittemaksualaseid õigusnorme teises liikmesriigis, kuigi sellisel juhul tuleks
nende rikkumiste hindamisel arvesse võtta kaupleja heausksust ja rikkumiste
asjakohasust tema tollialase tegevuse seisukohalt.
Kui pädev asutus muudab pärast kaebuse esitamist või otsuse läbivaatamist konkreetse
rikkumise eest määratud karistusi, tuleb rikkumise raskusastme hindamisel lähtuda
muudetud otsusest. Kui pädev asutus tühistab täielikult rikkumise eest määratud
karistuse, loetakse, et rikkumist toime ei pandud.

Enne kui otsustatakse, kas kõnealune nõuetele vastavuse kriteerium on täidetud, on
vaja võrrelda taotleja toimepandud rikkumiste koguarvu tema sama aja jooksul tehtud
tollitoimingute koguarvuga, et teha kindlaks asjakohased suhtarvud. Selles kontekstis
võetakse arvesse tegevuse eri liike vastavalt taotleja esitatud tollideklaratsioonide ja
tehtud toimingute arvule ja mahule.
2.I.2. Vähetähtsad rikkumised
Vähetähtsad rikkumised on sellised teod, mis isegi juhul, kui rikuti tegelikult tollialaste
õigusaktide ja maksueeskirjade mis tahes aspekti, ei ole piisavalt olulised, et pidada neid
riskinäitajaks seoses kaupade rahvusvahelise liikumise, turvalisusküsimuste või sissenõutava
tollivõlaga.
Selleks et teha kindlaks, mida võib pidada vähetähtsaks rikkumiseks, tuleb esimese asjana
juhinduda põhimõttest, et kõik juhtumid on erinevad ning nende käsitlemisel tuleks igal
konkreetsel juhul arvesse võtta asjaomase ettevõtja varasemat nõuetele vastavust, tegevuse
laadi ja ettevõtja suurust. Kui otsustatakse, et rikkumist võib pidada vähetähtsaks, peab
ettevõtja esitama tõendeid meetmete kohta, mida ta kavatseb võtta oma tollitoimingutes
esinevate vigade arvu vähendamiseks.
Järgmine soovituslik kontrollnimekiri võib aidata tolliasutustel hinnata, kas rikkumist võib
pidada vähetähtsaks:
- tegemist ei tohi olla ettekavatsetud tahtliku pettusega;
- rikkumisi tuleks vaadelda kumulatiivselt, kuid võttes arvesse nende osatähtsust
toimingute kogumahus;
- tuleks kindlaks teha, kas rikkumine oli ühe isiku erandlik või juhuslik tegu ettevõtte
üldise organisatsiooni raames;
- alati tuleks arvesse võtta rikkumise konteksti;
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-

-

taotleja peaks olema kehtestanud sisekontrollisüsteemid ning tuleks arvesse võtta seda,
kui õigusrikkumised on avastanud taotleja ise oma sisekontrollide tulemusena ning kas
nendest teatati viivitamata tollile;
kas taotleja on võtnud koheseid meetmeid nende tegude parandamiseks või
ennetamiseks tulevikus;
rikkumise laad – tolliasutused peaksid võtma arvesse rikkumise liiki ja mõõdet.
Mõnda viga võib pidada vähetähtsaks, sest see ei avalda mõju maksmisele kuuluvale
tollimaksusummale, näiteks kauba ebaõige klassifikatsioon, kui mõlema kategooria
kaupa maksustatakse sama maksumääraga ning nende suhtes kohaldatavad muud
meetmed (nt keelud ja piirangud) ei ole erinevad. Muud rikkumised võivad mõjutada
maksmisele kuuluvat tollimaksusummat, kuid erinevust ei peeta suureks taotleja
esitatavate deklaratsioonide arvu ja mahuga võrreldes.

Kui hindamise tulemusel on leitud, et kõnealustel juhtudel toime pandud rikkumised olid
vähetähtsad, tuleks ettevõtja andmed nõuetele vastavuse kohta lugeda nõuetekohaseks.
Eespool nimetatut arvesse võttes ja tingimusel, et igal analüüsitud juhul ei ole muid
asjaolusid, mida tuleks arvesse võtta, võib järgmisi rikkumisi käsitada tollialaste õigusaktide
vähetähtsate rikkumiste näidetena:
- eiramised, mis ei mõjuta olulisel määral tolliprotseduuri käiku liidu tolliseadustiku
artikli 5 punkti 16 tähenduses;
- väike kõrvalekaldumine sellisest maksimaalsest tähtajast, mille jooksul võib kaup olla
hõlmatud ajutise ladustamise protseduuriga, või mis tahes muust tähtajast, mida
kohaldatakse tolli mis tahes peatamisprotseduuri, nt seestöötlemise või ajutise impordi
tolliprotseduuri alla suunatud kauba suhtes, ilma et see mõjutaks sissenõutava tollivõla
nõuetekohast kindlaksmääramist;
- üksikud ühekordsed vead, mis ettevõtja on teinud tollideklaratsioonide täitmisel,
eeldusel et sellised vead ei põhjustanud sissenõutava tollivõla ebaõiget
kindlaksmääramist.
Maksueeskirjadega seotud vähetähtsate rikkumiste korral võetakse arvesse pädeva
maksuhalduri sätestatud määratlust.
2.I.3. Korduvad rikkumised
Selliste rikkumiste puhul, mida võis esialgu pidada väikeseks või vähetähtsaks, peaks toll
kindlaks tegema, kas tegemist oli identset laadi korduvate rikkumistega. Kõnealusel juhul
peaks toll analüüsima, kas rikkumise kordumine oli taotleja ettevõtte juures töötava ühe või
mitme konkreetse isiku tegevuse tulemus või tulenes struktuursetest puudustest taotleja
süsteemides. Samuti peaks toll kindlaks tegema, kas sedalaadi rikkumised jätkuvad endiselt
või on taotleja tuvastanud rikkumise põhjuse ja seda käsitlenud ning rikkumine ei saa
tulevikus enam korduda. Seevastu kui rikkumine ilmneb eri aegadel uuesti, võib see viidata
sellele, et ettevõtte sisemine juhtimine on ebapiisav seoses meetmete võtmisega kõnealuste
rikkumiste edasise kordumise ennetamiseks.
Maksueeskirjadega seotud korduvate rikkumiste korral võetakse arvesse pädeva maksuhalduri
sätestatud määratlust.
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2.I.4. Rasked rikkumised
Raskete rikkumiste hindamisel tuleks arvesse võtta alljärgnevalt kirjeldatud elemente.
a) Tahtlikud teod
Tahtlust või ettekavatsetud pettust, mille puhul on tõendatud, et see pandi toime
taotleja, taotleja eest vastutava või tema juhtimist kontrolliva isiku või taotleja
tolliküsimuste eest vastutava isiku täielikul teadmisel ja ettekavatsetult, tuleks käsitada
raskema rikkumisena kui muudel asjaoludel toime pandud samalaadset rikkumist,
isegi kui viga ennast võiks pidada vähetähtsaks.
b) Rikkumise laad
Kui rikkumine on sellist laadi, mida võib pidada tollialaste õigusaktide või
maksueeskirjade raskeks rikkumiseks ning mille eest tuleb määrata range karistus või
mille
puhul
tuleb
alustada
kriminaalmenetlust.
c) Ilmne hooletus
Euroopa Kohus9 on sedastanud kolm tegurit, mida tuleks arvesse võtta, kui hinnatakse,
kas ettevõtja on oma majandustegevuses toime pannud ilmselt hooletu teo: tollialaste
õigusaktide keerukus, ettevõtja rakendatud meetmed ja ettevõtja kogemus. Kui toll on
tuvastanud, et ettevõtja on toiminud ilmselt hooletult, võib see olla märk sellest, et
tegemist võib olla raske rikkumisega.
d) Julgeoleku või turvalisuse või tollialaste õigusaktide või maksueeskirjadega ja
majandustegevuses toimepandavate kuritegudega seotud tõsine riskinäitaja
Raske rikkumine võib olla ka selline rikkumine, mis isegi juhul, kui puudub taotleja
tahtlus pettus toime panna, on nii oluline, et seda tuleb käsitada julgeoleku või
turvalisuse või tollialaste õigusaktide või maksueeskirjadega ning majandustegevuses
toimepandavate kuritegudega seotud tõsise riskinäitajana.
Eespool nimetatut arvesse võttes ja tingimusel, et igal üksikul analüüsitud juhul ei ole muid
asjaolusid, mida tuleks arvesse võtta, võib järgmisi rikkumisi käsitada raskete rikkumiste
näidetena.


Tollialased õigusaktid:
- salakaubavedu;
- pettus, näiteks tahtlik väärklassifitseerimine, liiga väikese või suure väärtuse
määramine või vale päritolu deklareerimine tollimaksude vältimise eesmärgil;
- intellektuaalomandi õigustega seotud rikkumised;
- dumpinguvastaste õigusnormidega seotud pettus;
- keeldude ja piirangutega seotud rikkumised;
- võltsimine;
- mis tahes muud tollinõuetega seotud rikkumised.



Maksueeskirjad:
- maksupettus;
-

9

maksudest kõrvalehoidumine;

Euroopa Kohtu praktika ilmse hooletuse küsimuses: C-48/98, Söhl & Söhlke (1999).
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aktsiisiga seotud kuriteod, näiteks ebaseaduslik mineraalõli tootmine või
rafineerimine ja aktsiisi lubamatu mahaarvamine;
käibemaksupettus, sh liidusisesel kauba liikumisel.

Taotleja majandustegevusega seotud rasked kuriteod:
- pankrotiga (maksejõuetusega) seotud pettus;
- tervishoiualaste õigusaktide mis tahes rikkumised, nt ohtlike toodete turule laskmine;
- keskkonnaalaste õigusaktide mis tahes rikkumised, nt ohtlike jäätmete üle piiri
toimetamine;
- kahesuguse kasutusega kaupa käsitlevate õigusnormidega seotud pettus;
- osalus kuritegelikus organisatsioonis;
- altkäemaksu andmine ja/või võtmine ning korruptsioon;
- pettus;
- küberkuritegevus;
- rahapesu;
- otsene või kaudne osalus terroristlikus tegevuses (nt äritegevus või
muud toimingud rahvusvaheliselt tunnustatud terrorirühmituste propageerimiseks või
toetamiseks);
- otsene või kaudne osalus ELi suunduva ebaseadusliku rände propageerimises või
toetamises.

II jagu – Asjakohast tollikontrolli võimaldav rahuldav äri- ja vajaduse korral ka
transpordiandmete haldamise süsteem
2.II.1. Üldsätted
Selleks et tollil oleks võimalik kindlaks teha, et taotleja on võimeline oma tegevust ja
kaubavoogu kõrgetasemeliselt haldama, kasutades asjakohast tollikontrolli võimaldavat äri- ja
vajaduse korral ka veoandmete haldamise süsteemi, peab taotleja täitma kõik liidu
tolliseadustiku rakendusakti artiklis 25 sätestatud nõuded.
Kui kontrollitakse vastavust sellele konkreetsele kriteeriumile, tuleks arvesse võtta järgmisi
üldiseid aspekte.
-

-

Selle kriteeriumi täitmist tuleks kontrollida taotleja kogu tollialase tegevusega seoses.
Toll peaks kasutama kogu olemasolevat teavet taotlejale juba antud mis tahes lubade
kohta. Üldiselt ei peaks olema vaja ettevõtte tegevuse seda osa uuesti kontrollida, kui
eelmine audit tehti hiljuti ning pärast seda ei ole muutusi toimunud. Siiski tuleb tagada, et
kõnealuse eelmise auditi käigus kontrolliti kõiki eri aspekte/tingimusi.
On soovitatav, et osa sellest kontrollimisest tehakse kohapeal ettevõtjat külastades.
Kui audit toimub taotleja ruumides, tuleb arvesse võtta mitut olulist elementi:
- kontrollida, kas taotluses ja muudes dokumentides esitatud teave on õige ning kas
taotleja kirjeldatud korrad/protseduurid on dokumenteeritud ja neid rakendatakse
tegelikkuses;
- kontrollida tehinguid eesmärgiga tagada, et raamatupidamisse jääks kontrolljälg;
- kontrollida, kas kasutatav IT-süsteem on mõistlikul määral kaitstud sissetungi ja
manipuleerimise eest ning kas süsteem sisaldab sündmuste logi, mis võimaldab muudatusi
vajaduse korral jälgida.
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Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõikes 1 loetletud konkreetsete nõuete täitmise
kontrollimisega seoses peab toll alati arvesse võtma ettevõtja konkreetset tegevusvaldkonda ja
suurust, pidades siiski silmas mitmeid üldisi kaalutlusi.
2.II.2. Rahuldava äri- ja veoandmete haldamise süsteemi tingimus
a. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti a kohaselt „peab taotleja
raamatupidamissüsteemi, mis on kooskõlas selle liikmesriigi üldtunnustatud
raamatupidamispõhimõtetega, kus raamatupidamisarvestust peetakse, lubab teha
auditipõhiseid tollikontrolle ja peab andmete registrit, mis tagab kontrolljälje alates andmete
arvestusse sisestamise hetkest”.
Kontrolljälg on raamatupidamise mõistes iga raamatupidamiskirje ristviitamise protsess või
ristviide konkreetse kirje allikale, et hõlbustada kirje täpsuse kontrolli. Täielik kontrolljälg
võimaldab jälgida taotleja tegevuse olelusringi, antud juhul ettevõtja territooriumile
sisenevate, seal töödeldavate ja sealt väljaminevate saadetiste, kaupade ja toodete voogusid.
Paljud ettevõtted ja organisatsioonid nõuavad oma automatiseeritud süsteemides kontrolljälge
turvalisuse tagamiseks. Oluline on kombineerida ärisüsteemide kontrolle julgeoleku ja
turvalisuse eesmärgil tehtavate kontrollidega. Julgeoleku ja turvalisuse tagamiseks on oluline,
et ärisüsteemis sisalduv teave kajastaks vajaduse korral saadetiste, kaupade ja toodete füüsilist
liikumist ning see peaks olema kontrollidega hõlmatud. Samuti on oluline, et ärisüsteemis
sisalduv teave kajastaks vajaduse korral saadetiste, kaupade ja toodete voogusid ning nende
julgeoleku ja turvalisuse tagamiseks volitatud ettevõtjaga seotud rahvusvahelise tarneahela eri
etappides võetud meetmeid. Majandustehingute testimine peaks kajastama mõlemaid aspekte
ning samuti tagama, et ettevõtja järgib alati kindlaksmääratud korda. Kontrolljälje alusel
luuakse andmete register, mis võimaldab kasutajal jälgida andmeüksuseid alates nende
andmesüsteemi sisestamisest kuni sealt kustutamiseni.
b. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti b kohaselt on „taotleja poolt
tolliandmete kohta peetav arvestus [...] integreeritud taotleja raamatupidamissüsteemi või
võimaldab teabe ristkontrolli raamatupidamissüsteemiga”.
Osa ettevõtjaid kasutab oma põhiliste tegevusprotsesside kaardistamiseks ettevõtte
ressursiplaneerimise süsteemi. Tolliandmete kohta peetava arvestuse saab sellesse süsteemi
elektrooniliselt integreerida või sellega ühendada.
Ettevõtjad, eeskätt VKEd ei pea kasutama üht individuaalset integreeritud süsteemi, vaid
peavad tagama võimaluse teha tolliandmete ja raamatupidamissüsteemi ristkontrolle. Seda
võimaldab automaatne ühendus, liides või isegi ristviited mõlemas süsteemis või
dokumentatsioonis.
c. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti c kohaselt „võimaldab taotleja
tollile füüsilise juurdepääsu oma arvestussüsteemidele ja vajaduse korral oma äri- ja
veoandmetele”.
Vt alljärgnev punkt d.
d. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti d kohaselt „võimaldab taotleja
tollile elektroonilise juurdepääsu oma arvestussüsteemidele ja vajaduse korral oma äri- ja
veoandmetele, kui need süsteemid või arvestused on elektroonilised”.
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Juurdepääs ettevõtja dokumentidele on määratletud võimalusena saada vajalikku teavet
andmete säilitamise füüsilisest asukohast olenemata. Nõutav teave hõlmab ettevõtja
raamatupidamisdokumente, samuti muud asjakohast teavet, mida on vaja auditi tegemiseks.
Juurdepääsu saab anda mitmel moel.
- Paberil – nõutav teave esitatakse paberil. Andmete esitamine paberil on sobiv, kui nõutava
teabe hulk on piiratud. Selline olukord võib esineda näiteks aastaaruande kontrollimisel.
- Porditavate andmesalvestite abil – nõutava teabe koopia esitatakse CD-ROMil või muul
samalaadsel andmekandjal. Teabe selline esitamine on asjakohane, kui tegemist on suurema
hulga andmetega ja neid tuleb töödelda.
- Internetipõhise juurdepääsuga – kohapealse külastuse korral ettevõtja arvutisüsteemi
kaudu, elektrooniliste andmevahetuskanalite, sh interneti kaudu.
Teabe kättesaadavuse viisist olenemata peaks tollil olema võimalik andmetest otsida ja
andmeid analüüsida (nt nendega töötada). Ühtlasi on oluline, et esitatud andmed oleksid alati
ajakohased.
Selle konkreetse tingimuse puhul võetakse arvesse VKEde laadi. Näiteks, kuigi kõik volitatud
ettevõtja staatuse taotlejad peavad tõendama, et
neil
on nõuetekohane
raamatupidamissüsteem, mis hõlbustaks auditipõhiseid tollikontrolle, võib selle olukorra
saavutamise viis olla erinev. Suure ettevõtja puhul võib olla vajalik, et tal oleks integreeritud
elektrooniline raamatupidamissüsteem, mis aitab tolli otseselt auditite tegemisel, samas kui
VKE puhul võib olla piisav, kui tal on üksnes lihtsustatud ja paberipõhine
raamatupidamissüsteem, kui see võimaldab tollil teha asjakohaseid kontrolle.
e. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti e kohaselt on „taotlejal [...]
logistiline süsteem, mis identifitseerib kauba liidu kaubana või liiduvälise kaubana ja näitab
vajaduse korral ära selle asukoha”.
Tuleb hinnata, kuidas eristatakse liiduvälist kaupa või tollikontrolli alla kuuluvat kaupa liidu
kaubast. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 2 alusel ei kohaldata seda nõuet
AEOSide suhtes. Selle põhjus on, et turvalisusega seotud sätete puhul ei tehta vahet liidu ja
liiduvälise kauba vahel. Turvanõudeid kohaldatakse kõikide liidu tolliterritooriumile
sisenevate või sealt lahkuvate kaupade suhtes, olenemata nende staatusest.
VKEde puhul võib selle tingimuse täitmist pidada rahuldavaks, kui liidu ja liiduvälist kaupa
saab eristada lihtsa arvutifaili või paberdokumendi abil, eeldusel et neid hallatakse ja
kaitstakse turvaliselt.
f. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti f kohaselt vastab „taotleja
halduskorraldus [...] ettevõtte liigile ja suurusele ning on sobiv kaubavoogude haldamiseks;
samuti on tal olemas sisekontroll, mis suudab vältida, avastada ja parandada vigasid ning
vältida ja avastada ebaseaduslikke või ebaregulaarseid tehinguid”.
Tuleb arvesse võtta, et halduskorralduse jaoks ei ole standardeeskirja. Kõige olulisem, mida
taotleja peab tõendama, on see, et ta on sisse seadnud oma ärimudelile vastava
halduskorralduse, mis sobib kaubavoogude juhtimiseks, ning et tal on olemas asjakohane
sisekontrollisüsteem. Sellepärast ei ole asjakohane kasutada mis tahes kvantitatiivseid
künniseid, nt töötajate miinimumarvu jms.
Eespool kirjeldatud nõuet piiramata peaksid taotlejal olema kehtestatud protsesside,
pädevusalade ja äraoleku korral kasutatava esindamiskorra selget kirjeldust sisaldavad
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kirjalikud protseduurid ja tööjuhised, mida tuleb nõuetekohaselt rakendada. Mikro- ja
väikeettevõtjad võivad selle tagada muude asjakohaste meetmete abil, mille võtmist tuleb
tõendada luba väljaandvale tolliasutusele.
Sisekontrollimenetlused mõjutavad mitte üksnes tollialaste õigusaktidega hõlmatud
toimingute eest vastutava osakonna igapäevast toimimist, vaid ka kõiki talitusi, mis on seotud
rahvusvahelise tarneahelaga seonduva sellise tegevuse juhtimisega, milles taotleja osaleb.
Näiteid sisekontrollist on erinevaid, ulatudes kahe kontrollija kaasamise põhimõttest
keerukate elektrooniliste tõenäosuskontrollideni.
Igasugune juhtimises ilmnev õigusnormide, sealhulgas tollialaste õigusaktide rikkumine võib
viidata sisekontrollisüsteemi ebatõhususele. Sellest tulenevalt peab iga tollialaste õigusaktide
rikkumist alati põhjalikult analüüsima ka selle tingimuse seisukohalt, et võtta meetmeid
sisekontrollisüsteemi parandamiseks ja rikkumise kordumise vältimiseks.
g. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti g kohaselt „kohaldab taotleja
vajaduse
korral
nõuetekohast
korda
kaubanduspoliitika
meetmete
või
põllumajandustoodetega kauplemisega seotud litsentside ja lubade käsitlemiseks”.
Enesehindamise küsimustikus esitatud teabe ja tolli käsutuses oleva muu teabe alusel on
oluline eelnevalt kindlaks teha, kas taotleja kaupleb kaubaga, mille jaoks peab olema
kauplemisluba (nt tekstiilisektoris). Kui see on nii, peaks ettevõtja olema kehtestanud
asjakohase korra ja protseduurid kauba impordi ja/või ekspordiga seotud lubade haldamiseks.
Vajaduse korral tuleb nende protseduuride ja korra praktilist kohaldamist kohapeal
kontrollida.
Kui ettevõtja kaupleb konkreetse kaubaga, mille jaoks peab tal olema teiste pädevate asutuste
antud mis tahes luba, on soovitatav, et toll konsulteeriks nende asutustega taotleja kohta
igasuguse tagasiside/taustteabe saamiseks.
h. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti h kohaselt „on taotleja
kehtestanud rahuldava andmete ja teabe arhiveerimise ning andmete kaotsimineku
ärahoidmise korra”.
Taotleja andmete ja teabe arhiveerimise ja taasesitamise korda tuleb hinnata, sealhulgas
seoses sellega, mis liiki andmekandjal ja millises tarkvaraformaadis andmeid säilitatakse ning
kas andmeid tihendatakse ja millises etapis seda tehakse. Kui kasutatakse kolmandat isikut,
peavad asjaomased korraldused olema selged, eelkõige seoses varundamise sageduse ja
asukohaga ning arhiveeritava teabega. Selle tingimuse üks oluline aspekt on seotud asjaomase
teabe võimaliku hävimise või kaotsiminekuga. Sellepärast tuleks kontrollida, kas on olemas
intsidentide korral võetavaid meetmeid kirjeldavaid tegevuspunkte sisaldav turbekava ning
kas seda kava ajakohastatakse korrapäraselt. Tuleks kontrollida kõiki varundamise menetlusi,
mida kasutatakse juhul, kui arvutisüsteemid ei tööta.
i. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti i kohaselt „tagab taotleja, et
asjakohased töötajad on teadlikud vajadusest teavitada tolliasutusi kohe, kui ilmnevad
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raskused seoses tollieeskirjade järgimisega, ja kehtestab protseduurid, mille abil tolliasutusi
sellistest juhtudest teavitatakse”.
Taotleja peaks olema kehtestanud protseduurid tolli teavitamiseks olukorrast, kui tal on
raskusi tollieeskirjade täitmisega, ning samuti peaks ta olema määranud kontaktisiku, kes
vastutab tolli teavitamise eest. Tarneahelaga seotud töötajatele tuleks koostada ametlikud
juhised eesmärgiga ennetada võimalikke raskusi tollieeskirjade järgimisel. Kõigist ilmnenud
raskustest tuleks teatada selleks ette nähtud vastutavale isikule või vastutavatele isikutele
ja/või tema või nende asendajale või asendajatele.
Sel otstarbel võiksid kõnealuste isikute kontaktandmed olla selgelt nähtavad kaubaga
tegelevatele ja ka seotud teavet käsitlevatele töötajatele (nt tahvlil ja/või telefoni kõrval).
Selleks et kindlaks teha, millist teavet ettevõtja peab esitama, on suuniste 4. lisas esitatud
näidete loend.
j. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti j kohaselt „on taotleja
kehtestanud asjakohased turvameetmed oma arvutisüsteemi kaitsmiseks loata juurdepääsu
eest ja dokumentide turvamiseks”.
Kehtestatud peab olema kord arvutisüsteemi kaitsmiseks loata juurdepääsu eest ja andmete
turvamiseks. See võib hõlmata viisi, kuidas taotleja kontrollib juurdepääsu arvutisüsteemidele
salasõnade kasutamisega, kaitseb süsteemi loata sissetungi eest, näiteks tulemüüride ja
viirusetõrje kasutamisega, ning seda, milline on taotleja dokumendisüsteem ja kuidas on
tagatud dokumentide turvaline säilitamine. Need turvameetmed peaksid taotleja ettevõtte
valdustes hoitava riistvara kõrval hõlmama ka tema andmetele juurdepääsu võimaldavaid
mobiilseadmeid (nt sülearvutite kõvaketaste krüptimine, nutitelefonide salasõnad).
Personaalarvutid peaksid automaatselt lukustuma, kui neid ei ole teatava lühikese
ajavahemiku jooksul kasutatud. Peale selle peaks arvutitesse olema installitud korrapäraselt
uuendatav viirusetõrjeprogramm ja tulemüür. Arvuti konfiguratsioon peaks olema
keskhallatav.
Servereid tuleks hoida lukustatud ruumides, millele on juurdepääs vaid asjaomastel töötajatel.
k. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti k kohaselt „kohaldab taotleja
vajaduse korral nõuetekohast korda keeldude ja piirangutega seotud impordi- ja
ekspordilitsentside käitlemiseks, kaasa arvatud meetmed, mille abil eristatakse keeldude või
piirangutega hõlmatud kaupa muust kaubast, ning meetmed nende keeldude või piirangute
järgimise tagamiseks”.
Keeldude ja piirangutega seotud impordi- ja/või ekspordilitsentside käitlemine oli varem
hõlmatud julgeoleku ja turvalisuse kriteeriumi alusel ning oli seetõttu seotud vaid AEOSi
staatusega, et hoida ära turvalisuse ja julgeoleku seisukohalt tundliku kauba väärkasutamist ja
ebaseaduslikku tarnimist.
Seda tuleb vaadelda koostoimes liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1
punktiga g.
Kõnealune kord võib olla järgmine / hõlmata järgmist:
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sellise kauba, mille suhtes kohaldatakse mittefiskaalseid nõudeid, eristamine muust
kaubast;
kontrollimine, kas toimingud on tehtud kooskõlas kehtivate (mittefiskaalsete)
õigusaktidega;
seotud sellise kauba käitlemisega, mille suhtes kohaldatakse embargot;
seotud litsentside käitlemisega;
seotud muu kaubaga, mille suhtes kohaldatakse piiranguid;
potentsiaalsete kahesuguse kasutusega kaupade ning nende käitlemisega seotud
kordade kindlaksmääramine.

Selle tingimuse korral on äärmiselt oluline, et töötajad on teadlikud mittefiskaalsete nõuete,
kauba õige klassifikatsiooni ja põhiandmete ajakohasena hoidmise tähtsusest. Eespool
osutatud kaubaga tegelevates ettevõtetes peab tagama korrapärase koolituse või iseseisva
õppe, et töötajad oleksid kursis õigusaktide muudatustega.
Peale selle peaks ettevõtja mis tahes küsimuste tekkimisel võtma varajases etapis ühendust
mittefiskaalsete nõuete valdkonnas pädevate asutustega. Eeskätt kehtib see idufirmade korral
või juhul, kui ettevõtja soovib laiendada kaubavalikut.
Selle tingimuse täitmise hindamisel peaks toll nõu pidama muude asjaomaste pädevate
asutustega, et saada ettevõtja protsesside kohta võimalikult palju teavet.

III jagu – Tõendatud maksevõime
2.III.1. Üldsätted
Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkti c kohaselt peab volitatud ettevõtja tõendama, et tal on
hea finantsseisund, mis võimaldab tal oma kohustusi täita, võttes vajalikul määral arvesse
asjaomase äritegevuse eripära. Seda tuleb lugeda koostoimes liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikliga 26, milles kirjeldatakse täpsemalt, mida luba väljaandev tolliasutus
võtab arvesse liidu tolliseadustiku artikli 39 punkti c kohase kriteeriumi puhul.
Selleks et kontrollida, kas taotleja vastab liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 26
sätestatud kriteeriumile, võtab toll arvesse järgmist:
a) taotleja suhtes ei kohaldata pankrotimenetlust;
b) kolme viimase aasta jooksul enne taotluse esitamist on taotleja täitnud oma rahalised
kohustused seoses tollimaksu ning kõikide muude lõivude, maksude ja tasudega, mida
kogutakse kaubalt või seoses kauba impordi või ekspordiga;
c) taotleja näitab taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta kohta kättesaadavate
andmete ja teabe põhjal, et tal on piisavalt finantssuutlikkust oma kohustuste
täitmiseks, võttes arvesse tema äritegevuse liiki ja mahtu, sh seda, et tal ei ole
negatiivset netovara, v.a juhul, kui seda on võimalik katta.
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Kui taotleja on asutatud vähem kui kolm aastat tagasi, hinnatakse tema maksevõimet
kättesaadavate andmete ja teabe põhjal.
Tuleb märkida, et mõistet „maksejõuetus” ei tohiks suuniste selles jaos käsitada samaväärsena
mõistega „pankrot”, mis tähendab olukorda, kus tavaliselt kohus tunnistab seaduse alusel, et
ettevõtja ei suuda maksta oma võlausaldajatele või tal on raskusi neile maksmisega. Selle
kriteeriumi puhul on põhitähelepanu rohkem maksejõuetuse tehnilisel tähendusel ja
võimalikul riskil, et oma majandusliku ja finantsseisundi tõttu ei suuda ettevõtja oma võlgu
likvideerida. Sellega seoses tuleks hoolikalt arvesse võtta ja hinnata mis tahes märke selle
kohta, et ettevõtja ei pruugi praegu või lähitulevikus olla suuteline täitma oma rahalisi
kohustusi.
2.III.2. Teabeallikad
Kui hinnatakse tõendatud maksevõime kriteeriumi täitmist, on oluline, et kogu teavet
kaalutakse vajaduse korral koos, et saada terviklik ülevaade. Ühtegi näitajat ei tohiks vaadelda
eraldiseisvalt ning otsused peaksid põhinema taotleja üldisel seisundil, kajastades peamist
eesmärki tagada, et kui ettevõtjale on antud volitatud ettevõtja staatus, suudab asjaomane
ettevõtja jätkata oma kohustuste täitmist.
Selle kriteeriumi täitmise hindamisel võib toll tugineda eri teabeallikatele, näiteks järgmisele:
-

-

-

ametlikud andmed maksejõuetus-, likvideerimis- ja haldusmenetluste kohta;
viimase kolme aasta andmed tollimaksude ja kõigi muude selliste maksude, tasude või
lõivude maksmise kohta, mida kogutakse kauba impordi või ekspordi korral või seoses
kauba impordi või ekspordiga;
taotleja kohta avaldatud finantsaruanded ja bilansid, mis hõlmavad viimast kolme
aastat, et analüüsida taotleja suutlikkust maksta oma seadusest tulenevaid võlgu;
majandusaasta aruande projekt või tulukalkulatsioonid, eelkõige mis tahes
vahearuanded ja hiljutised rahavoogude aruanded, bilansid ning kasumiprognoosid,
mille on heaks kiitnud juhatus/partnerid/FIE; neid on vaja eeskätt juhul, kui viimased
avaldatud finantsaruanded ei sisalda vajalikke tõendeid ettevõtja hetkel valitsevast
finantsseisundist või kui taotlejaks on äsja loodud ettevõtja;
ettevõtja äriplaan, kui taotlejat rahastatakse finantseerimisasutuse antud laenu abil,
ning nimetatud finantseerimisasutuse välja antud tõend;
reitinguagentuuride või krediidiriski kaitse ühingute järeldused või mis tahes
asjaomaste avaliku sektori asutuste hinnang;
mis tahes kättesaadav finantsteave, näiteks õiguslikud andmed, veebipõhised
andmebaasid, finantsuudised jms;
muud tõendid, mida taotleja võib esitada, näiteks emaettevõtja (või grupi muu
ettevõtja) tagatis, mis tõendab taotleja maksevõimet.

2.III.2.1. Taotleja suhtes ei kohaldata pankrotimenetlust
Kui taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus, ei ole liidu
tolliseadustiku artikli 39 punkti c ja liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 26 lõike 1 kohane
maksevõime kriteerium täidetud.
Mis tahes maksejõuetusmenetluse korral tuleb eespool nimetatud kriteeriumi täitmist
täiendavalt hinnata, näiteks kohtuniku valitud kolmanda isiku kontrollitaval juhtimisel.
Koguda tuleks teavet asjaolude kohta, mis põhjustasid menetluse algatamise (majanduslangus,
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tütarettevõtjate krahh, ajutised ja ootamatud turusuundumuste muutused), ning tasumisele
kuuluvate summade kohta. Tasumisele kuuluvaid summasid võib võrrelda taotleja eri liiki
varadega, nt käibevara (sularaha ja muud likviidsed vahendid, sh viitlaekumised, mida saab
muuta rahaks kuni aasta jooksul), pikaajaline vara (materiaalne ja muu põhivara, sh tehased ja
seadmed, ilma amortisatsioonita), immateriaalne põhivara (kindlaksmääratud väärtusega vara,
mis ei pruugi olla realiseeritav, nt firmaväärtus, patendid, autoriõigused ja kaubamärgi
tunnistused) ning ettemakstud (tulevaste perioodide kulu, nt kindlustus, intress või rent) ja
edasilükkunud varad.
2.III.2.2. Tollimaksude ja kõigi muude selliste maksude, tasude ja lõivude maksmine,
mida kogutakse kauba impordi või ekspordi korral või seoses kauba impordi või
ekspordiga
Tolliasutused saavad kindlaks teha, kas taotleja on kolme viimase aasta jooksul maksnud
tollimaksud ja muud maksud, mis tuleb seaduse kohaselt tollile maksta, või on nende
maksude tasumisega hilinenud. Selle hulka ei arvata summasid, mis ei kuulu veel seaduse
kohaselt maksmisele või mis on vaidlustatud. Vaidlustamise korral tuleks juhul, kui toll
peatab asjaomase otsuse rakendamise, kindlaks teha, kas taotleja esitas tollimaksu katteks
tagatise. Kui see liidu tolliseadustiku artikli 45 lõikes 3 sätestatud nõue ei ole täidetud, tuleks
toetuda aruandele, milles põhjendatakse kõnealust vabastamist.
Üldiselt ei ole tõendatud maksevõime kriteerium täidetud, kui taotleja ei ole tasunud
õigusaktide alusel maksmisele kuuluvaid summasid. Sellegipoolest tuleks analüüsida
mittemaksmise või maksmisega hilinemise põhjuseid, et selgitada välja vastuvõetavate
leevendavate asjaolude võimalik olemasolu. Sellisteks leevendavateks asjaoludeks võivad
muu hulgas olla:
- lühiajaline või ühekordne rahavoo- või likviidsusprobleem, kui taotleja üldist
finantsseisundit ja usaldusväärsust ei ole seatud kahtluse alla;
-

kui taotleja hilines makse tegemisega pigem haldusvea, mitte puuduliku maksevõime
tõttu, ei tohiks see mõjutada tõendatud maksevõime kriteeriumi täitmist.

Ettevõtjal on võimalik taotleda liidu tolliseadustiku artiklitega 111 ja 112 ettenähtud
maksusoodustusi. Kui taotleja on esitanud edasilükkamistaotluse, ei pea teda automaatselt
käsitama maksevõimetuna ja sellest tulenevalt keelduma talle volitatud ettevõtja staatuse
andmisest.
Kuigi taotlejale on võimaldatud soodustusi, tuleb muudel juhtudel maksmisele kuuluvad
summad maksta siiski seaduses sätestatud ajal. Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti
III jaotises sätestatud kohustusi tuleb täita mitte üksnes seoses makse endaga, vaid ka makse
tegemise tähtajaga. Nendest tähtaegadest kinnipidamata jätmist tuleks võtta arvesse taotleja
üldist tollieeskirjade täitmist silmas pidades.
Kui ettevõtja on taotlenud tollimaksu või kauba ekspordi või impordiga seotud maksude ja
summade tagasimaksmist, võib luba väljaandev tolliasutus vajaduse korral täiendavalt
analüüsida tagasimaksmisega seotud tõendeid.
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2.III.2.3. Taotleja suudab tõendada, et tal on piisav finantsseisund oma kohustuste ja
ülesannete täitmiseks
Kontrollides taotleja viimase kolme aasta täielikke finantsaruandeid, saab toll kindlaks teha,
kas taotleja suudab tasuda oma seadusest tulenevad võlad kolmandatele isikutele, võttes
arvesse järgmist:
-

kui aruannete esitamine on äriõiguse alusel kohustuslik, siis kas need on esitatud selles
sätestatud tähtaegade jooksul. Aruannete tähtaja jooksul esitamata jätmine näitab, et
ettevõtjal võib olla probleeme raamatupidamisega või ta võib olla rahalistes raskustes.
Kui tähtaegadest ei ole kinni peetud, peaks toll tegema täiendavaid järelepärimisi
põhjuste väljaselgitamiseks;

-

mis tahes audititulemused või näiteks audiitorite või juhatuse liikmete märkused
äritegevuse jätkumise kohta. Kui sise- või välisaudiitoritel on kahtlusi seoses ettevõtja
maksevõimega, võivad nad anda hinnangu raamatupidamisarvestusele või lisada
reservatsioone oma aruannetesse. Erandkorras võivad sellise märkuse esitada ka
juhatuse liikmed. Sellisel juhul peaks toll uurima audiitorilt või juhatuse liikmelt
sellise märkuse tegemise põhjust ning kaaluma selle olulisust äritegevuse seisukohalt;

-

mis tahes tingimuslikud kohustused või sätted. Suured tingimuslikud kohustused
annavad aimu taotleja võimest maksta tulevasi võlgu;

-

mis tahes muud finantsdokumendid, näiteks kasumiaruanne või rahavoogude aruanne,
mis võimaldavad hinnata ettevõtja finantsseisundit;

-

mis tahes kordajaanalüüsid, kui need on kättesaadavad (nt maksevõime üldine tase
(käibevara ja jooksvate kohustuste jagatis), mis võimaldab hinnata ettevõtja võimet
katta eksisteerivaid kohustusi likviidsetest varadest);

-

mis tahes muud finantseerimis- või teadusasutuste esitatud järeldused;

-

muud näitajad, mida oleks huvitav hinnata, näiteks, kas ettevõtja on olnud seotud
suuremate streikidega või kaotanud olulisi projekte, kus ta on osalenud, või
võtmetähtsusega ja suuri tarnijaid.

Kui taotleja kasutab eriprotseduuri, nagu liidu transiit või tolliladustamine, peaks taotleja
üldjuhul juba olema näidanud, et tal on piisavad rahalised vahendid nende protseduuride
kasutamisest tulenevate kohustuste täitmiseks. Näiteks kui taotlejale on juba antud luba
vähendada üldtagatise summat või kui tema puhul on tagatise nõudest loobutud, peab toll seda
liidu transiidi puhul arvesse võtma, sest taotleja on juba tõendanud, et tal on piisavad
rahalised vahendid, et täita mis tahes kohustused, mis tal võivad transiidiprotseduuri
kasutamise ajal tekkida. Sellistel juhtudel ja juhul, kui taotlejal ei ole muud tollialast tegevust,
ei pea toll juba tehtud kontrolle uuesti tegema või dubleerima.
2.III.2.4. Taotlejal ei ole negatiivset netovara, välja arvatud juhul, kui seda on võimalik
katta
Tõendatud maksevõime kriteeriumi täitmise hindamiseks peaks toll uurima finantsaruannetes
ja bilansis esitatud kahte põhinäitajat: netokäibevara positsiooni (käibevara, millest on maha
arvatud jooksvad kohustused) ja netovara positsiooni (koguvara, millest on maha arvatud
kogukohustused).
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-

Netokäibevara positsioon on oluline näitaja, et kindlaks teha, kas taotlejal on
piisavalt kapitali oma igapäevaseks tegevuseks. Toll peaks võrdlema kolmes
aastaaruandes näidatud netokäibevara, et tuvastada kolme aasta jooksul aset
leidnud mis tahes olulisi suundumusi ning uurida mis tahes muutuse põhjuseid,
näiteks kui netokäibevara muutub positiivsest negatiivseks või kui netokäibevara
on negatiivne. Seda võib põhjustada kahanev käive, samuti võivad põhjuseks olla
ebasoodsad kauplemistingimused või suurenevad kulud. Toll peaks hindama, kas
sellist olukorda põhjustavad lühiajalised tegurid või avaldatakse mõju äritegevuse
pikaajalisele elujõulisusele.

-

Netovara positsioon on taotleja pikemaajalise elujõulisuse ja tema maksevõime
oluline näitaja. Tõendatud maksevõime kriteeriumi täitmiseks peaks ettevõtjal
olema positiivne netovara positsioon. Kui netovara hõlmab olulisel määral
immateriaalset vara, näiteks firmaväärtust, peaks toll arvesse võtma, kas sellel
immateriaalsel varal on reaalset turuväärtust. Toll peaks samuti arvesse võtma
äritegevuse laadi ja ettevõtja eluiga. Mõnel juhul võib olla tavapärane, et ettevõtja
netovara on negatiivne, näiteks kui emaettevõtja on ettevõtja asutanud teadus- ja
arendustegevuse eesmärkidel, kui kohustusi saab rahastada emaettevõtjalt või
finantseerimisasutuselt võetud laenuga. Sarnaselt võivad uued ettevõtjad sageli
kaubelda kahjumiga ja nende netovara võib olla negatiivne vahetult pärast
asutamist, kui nad alles arendavad oma tooteid või loovad oma kliendibaasi, enne
kui nad hakkavad järgnevatel aastatel investeeringutelt tulu saama. Sellisel juhul ei
pruugi negatiivne netovara olla asjakohane näitaja, mille alusel järeldada, et
ettevõtja ei suuda maksta oma seadusest tulenevaid võlgu.

Samuti tuleks läbi vaadata viimased majandusaasta aruannete või tulukalkulatsioonide
projektid, mis kajastavad viimastele kinnitatud finantsaruannetele järgnevat perioodi kuni
käesoleva ajani, et teha kindlaks, kas taotleja finantsseisund on muutunud määral, mis võib
mõjutada tema tõendatud maksevõimet.
Murekohtade korral võib taotleja võtta netovara positsiooni parandamiseks mitmeid
meetmeid. Näiteks on võimalik kaasata lisakapitali aktsiate emiteerimisega. Hargmaiste
ettevõtjate negatiivne netovara võib sageli tuleneda grupisisestest tehingutest ja kohustustest.
Neil asjaoludel võivad kohustused olla sageli kaetud emaettevõtja (või muu gruppi kuuluva
ettevõtja) antud tagatisega.
2.III.3. Finantseerimine kolmandalt isikult või finantseerimisasutuselt saadud laenu abil
Kui taotlejat rahastatakse kolmandalt isikult või finantseerimisasutuselt saadud laenuga, võib
toll nõuda ka koopiat taotleja äriplaanist ja panga tõendit või samaväärset dokumenti. Toll
peaks võrdlema äriplaani ja/või laenudokumente hiljutise rahavoogude aruande, bilansi ja
kasumiprognoosidega tagamaks, et taotleja tegutseb heakskiidetud arvelduskrediidi piires
ning kooskõlas äriplaani koostamise ajal tehtud prognoosidega. Kui esineb olulisi erinevusi,
tuleks uurida nende põhjuseid.
Toll võib siiski küsida täiendavaid tõendeid, näiteks laenuandja kohustust või panga tõendit,
ning tegema kindlaks laenuperioodi ja kõik laenuga seotud tingimused. Toll peaks veenduma,
et raamatupidamises kajastatud olukord on kooskõlas laenuandja kohustust käsitleval tõendil
või panga tõendil esitatud andmetega. Kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või seltsing
ning ettevõtja maksevõime toetamiseks kasutatakse isiklikku vara, peaksid tolliasutused
hankima kogu isikliku vara loetelu ja veenduma, et see on usaldusväärne.

45

Ettevõtjalt võidakse nõuda laenu kohta täiendavat teavet, näiteks võlausaldaja nime ning
laenu eesmärki ja tingimusi. Seda teavet tuleks ettevõtja üldise finantsseisundi
väljaselgitamiseks kontrollida ja võrrelda muude finantsdokumentidega (nt bilansid,
kasumiaruanne).
2.III.4. Emaettevõtja (või muu gruppi kuuluva ettevõtja) antud kinnituskirjad ja
tagatised
Kinnituskirjad on dokumendid, mida väljastab tavaliselt emaettevõtja (või muu gruppi kuuluv
ettevõtja) ning milles kiidetakse heaks tütarettevõtja soov saada rahastamist. Kinnituskiri
väljastatakse siis, kui tütarettevõtja netovara on negatiivne, ning seda kasutatakse juhatuse
liikmete arvamuste toetamiseks ja audiitori arvamuse tõendamiseks, et ettevõtjal on piisavalt
rahalisi vahendeid tegevuse jätkamiseks. Kinnituskirjad võivad olla tähtajalised. Nende näol
on tegemist kirjaliku kinnitusega kavatsuse kohta jätkata taotluse esitanud ettevõtja rahalist
toetamist, kuid need ei ole tingimata õiguslikult siduvad.
Kui hinnatakse tütarettevõtja tõendatud maksevõimet, tuleks võtta arvesse, et tütarettevõtja
võib tegutseda emaettevõtjalt saadud tagatise alusel, ning tolliasutused võiksid tutvuda
asjaomase toetust pakkuva emaettevõtja raamatupidamisaruannetega veendumaks, et tal on
asjakohaseid vahendeid.
Tuleb märkida, et kinnituskirjad ei ole sageli siiski õiguslikult siduvad lepingulised
kokkulepped ning sellepärast ei kujuta need endast õiguslikult jõustatavat tagatist. Kui taotleja
suutlikkus täita tõendatud maksevõime kriteeriumit sõltub emaettevõtja (või muu gruppi
kuuluva ettevõtja) rahalisest toetusest, peaksid tolliasutused vajaduse korral tagama, et toetust
pakutakse õiguslikult siduva lepingulise kokkuleppe vormis. Kui emaettevõtja (või muu
gruppi kuuluva ettevõtja) toetuse tõendamiseks on vajalik tagatis, peab see olema õiguslikult
siduv vastavalt selle liikmesriigi siseriiklikele õigusaktidele, kus seda tagatist aktsepteeritakse.
Vastasel korral ei saa seda kõnealuse kriteeriumi täitmise hindamisel arvesse võtta. Selleks et
tegemist oleks õiguslikult siduva lepingulise kokkuleppega, peab see sisaldama pöördumatult
ja tingimusteta võetud kohustust täita tütarettevõtja kohustused. Pärast allkirjastamist peab
allakirjutanul olema õiguslik kohustus tasuda kõik taotleja poolt tasumata jäänud tollivõlad.
2.III.5. ELis vähem kui kolm aastat tagasi asutatud taotlejad
Kui taotleja asutati ELis vähem kui kolm aastat tagasi, ei ole tema puhul võimalik teha sama
põhjalikke finantskontrolle kui vanemate ettevõtjate puhul. Taotleja finantsajalugu käsitleva
teabe puudumine suurendab riskitaset tolliasutuste jaoks. Sellisel juhul hinnatakse ettevõtja
tõendatud maksevõimet kooskõlas liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 26 lõikega 2
taotluse esitamise ajal kättesaadavate andmete ja teabe põhjal. See võib hõlmata ettevõtja mis
tahes vahearuandeid ja hiljutist rahavoogude aruannet, bilanssi ning juhatuse/partnerite/FIE
koostatud kasumiprognoosi.
Toll peaks samuti pöörama teravdatud tähelepanu nendele taotlustele, mille on esitanud
ettevõtjad, kes on läbinud likvideerimismenetluse eesmärgiga hoida kõrvale kohustuste
täitmisest ning alustanud taas tegevust uue nime all. Kui tollil on teavet, millest nähtub, et
taotleja üle kontrolli omavatel isikutel on varem olnud kontroll sellesse kategooriasse kuuluva
ettevõtja üle ning et uue ettevõtja näol on sisuliselt tegemist likvideeritud juriidilise isikuga
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identse ettevõtjaga, võib seda teavet kasutades seada kahtluse alla, kas taotlejal on tõendatud
maksevõime kriteeriumi täitmiseks piisavalt hea finantsseisund.
Teisalt peaks toll kaaluma juhtumeid, kus taotleja asutati vähem kui kolm aastat tagasi
ettevõtte restruktureerimise tulemusena, ent majandustegevus on sama. Tingimusel et
majandustegevus ei ole muutunud, peaks toll kõnealuse kriteeriumi täitmise hindamisel
arvesse
võtma
asjaomase
restruktureeritud
ettevõtte
raamatupidamisaruandeid,
tulukalkulatsioone, finantsaruandeid või mis tahes muid asjakohaseid dokumente.
IV jagu – Läbiviidava tegevusega otseselt seotud praktilised pädevusstandardid või
kutsekvalifikatsioon
2.IV.1. Üldsätted
Liidu tolliseadustiku artikli 39 punktis d on sätestatud AEOC loa lisakriteerium, mis käsitleb
läbiviidava tegevusega otseselt seotud praktilisi pädevusstandardeid või kutsekvalifikatsiooni.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 27 kohaselt loetakse see kriteerium täidetuks, kui
täidetud on üks järgmistest tingimustest:


taotleja või taotleja tolliküsimuste eest vastutav isik vastab ühele järgmistest
praktilistest pädevusstandarditest:
o vähemalt kolmeaastane tõendatud praktiline kogemus tolliküsimustes;
o Euroopa standardiorganisatsiooni vastuvõetud tollialane kvaliteedistandard;



taotleja või taotleja tolliküsimuste eest vastutav isik on edukalt lõpetanud koolituse,
mis hõlmab tollialaseid õigusakte määral, mis on tema tolliga seotud tegevuseks sobiv
ja vajalik ning mille on korraldanud:
o mõne liikmesriigi toll;
o liikmesriigi tolli või täiendkoolituse eest vastutava asutuse poolt sellise
kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud haridusasutus;
o liikmesriigi tolli poolt sellise kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud või liidus
akrediteeritud kutseliit või -organisatsioon.

Kui taotleja on isikuga sõlminud lepingu, loetakse kriteerium täidetuks, kui see isik on
tollilihtsustusi kasutav volitatud ettevõtja.
Taotleja võib valida ükskõik millise konkreetse meetme, mille abil tõendada ühe kõnealuse
tingimuse täitmist (praktilised pädevusstandardid või kutsekvalifikatsioon). Sellegipoolest
peavad need meetmed näitama taotleja konkreetset osalust tollialases tegevuses ning tema
rolli tarneahelas, staatust ja ettevõttes kehtestatud organisatsioonilist protsessi.
Tuleks märkida, et taotleja tolliküsimuste eest vastutav isik võib olla taotleja töötaja või
töövõtja. Taotleja peab tõendama, et töövõtja on ka tegelikkuses vastutav taotleja
tolliküsimuste eest.
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2.IV.2. Praktilised standardid
2.IV.2.1. Vähemalt kolmeaastane tõendatud praktiline kogemus tolliküsimustes
Kohaldamisala
Praktiliste standardite korral peab taotleja või taotleja tolliküsimuste eest vastutav isik
tõendama tolliküsimustega seotud kogemuste olemasolu. Pelgalt tollialaste õigusaktide
teoreetilisest tundmisest ei piisa. Sellegipoolest ei viita fraas „vähemalt kolmeaastane
kogemus tolliküsimustes” taotluse esitamisele vahetult eelnenud perioodile, vaid kogemus
võib olla jaotatud pikemale ajaperioodile. Mis tahes perioodi jooksul omandatud kogemuse
asjakohasust hindab luba väljaandev tolliasutus.
Kolmeaastase alalise praktika hindamisel võetakse arvesse ka taotleja rolli tarneahelas, nagu
on osutatud suuniste punktis 1.II.4, näiteks alljärgnevaid rolle.


Suuniste punkti 1.II.4 alapunktis b/a määratletud eksportija/tootja suudab tõendada
kolmeaastast praktilist kogemust deklarandi arvestuskande tegemise loa omanikuna, mille
puhul toll ei nõudnud vähemalt kolme aasta jooksul kauba esitamist ekspordi
tolliprotseduuride korral, või viimase kolme aasta jooksul tavapäraseid ekspordi
tolliprotseduure täitnud eksportijana.



Suuniste punkti 1.II.4 alapunktis e määratletud tollimaakler suudab kolmeaastast
kogemust tõendada tollilihtsustuste kasutamise loaga (vajaduse korral) või sellega, et on
kõnealuses valdkonnas töölepingu alusel töötanud vähemalt kolm aastat.



Suuniste punkti 1.II.4 alapunktis f määratletud vedaja suudab tõendada praktilist
kogemust, kui ta on viimase kolme aasta jooksul tegutsenud loa alusel, mis võimaldab
kasutada lihtsustatud protseduuri tollitransiidi korral, või volitatud kaubasaatjana TIRkonventsiooni alusel või on viimase kolme aasta jooksul sõlminud lepingu ning
väljastanud veodokumente ja ülddeklaratsioone.

Kriteeriumi täitmise kontrollimine
Tuleb märkida, et kõnealuse kriteeriumi täitmise kontrollimine on seotud üksnes erialase
töökogemuse kestusega. Kolmeaastast töökogemust ei mõjuta rikkumised ega kõrvalekalded
nõuetele vastavuses, kuid neid tuleb arvesse võtta suuniste punktides 2.I.1 ja 2.I.2 käsitletud
kriteeriumi
(tollialastele
õigusaktidele
ja
maksueeskirjadele
vastavus
ning
sisekontrollisüsteemid) täitmise analüüsimisel.

a. Taotleja
Kui isik, kes peab täitma tolliküsimustega seotud kolmeaastase tõendatud praktilise kogemuse
tingimust, on taotleja (kas füüsiline või juriidiline isik), saab ta tingimuse täitmist tõendada
ühe või mitme alljärgnevalt kirjeldatud meetme abil.
Taotluse esitamise korral võetakse arvesse järgmisi alternatiivseid elemente.
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Tollialane tegevus (nt import/eksport/transiit) või tolliformaalsuste täitmine vähemalt
kolme aasta jooksul. Tolliküsimustega seotud kolmeaastase kogemuse hindamisel
peaks luba väljaandev tolliasutus arvesse võtma äritegevuse liiki (nt kas see on alalist
või hooajalist laadi, kas deklaratsioone esitatakse vähe, kuid nende väärtus on suur).
Tõendina võib käsitada ka taotleja EORI-numbri olemasolu tollideklaratsioonide
lahtrites 2, 8, 14 või 50 või tollimaksude maksmist ja/või tollialaste õiguste suhtes
esitatud tagatist. Seejuures ei tähenda ainuüksi asjaolu, et taotleja on viidatud mõnes
tollideklaratsioonide asjaomases lahtris, seda, et ta on otseselt seotud tolliformaalsuste
täitmisega. Sellisel juhul on oluline, et toll teaks, kas tolliformaalsusi täidab taotleja
ise (ettevõttesiseselt) või teeb seda kolmas isik (nt tollimaakler). Viimasel juhul ei ole
taotleja vabastatud kohustusest tagada tolliformaalsuste nõuetekohane täitmine.
Teisisõnu, kui tollialaseid haldustoiminguid teevad / tolliformaalsusi täidavad aeg-ajalt
kolmandad isikud, kes ei kuulu seetõttu töövõtja määratluse alla, võib selle kriteeriumi
täidetuks lugeda juhul, kui taotlejal on kehtestatud sisekorraldus, mis võimaldab
kolmandate isikute juhendamist ja kontrolli tollialaste haldustoimingute tegemisel /
tolliformaalsuste täitmisel.
Liidu tolliseadustiku ja selle delegeeritud õigusakti / rakendusakti või ühenduse
tolliseadustiku rakendussätete (kuni nende kohaldamisaja lõppemiseni) alusel
väljastatud konkreetset tollialast tegevust käsitleva loa olemasolu vähemalt kolme
aasta jooksul.
Tollimaakleri teenuste osutamine vähemalt kolme aasta jooksul, mida saab tõendada
tollideklaratsioonide ja muude nõutavate dokumentide abil, tolliõiguste eest tehtud
maksete / esitatud tagatiste tõendite abil ning EORI-numbri olemasoluga
tollideklaratsioonide lahtris 14.
Rahvusvahelises kaubanduses kaubaveo korraldamine eksportija, importija või muu
isiku nimel, hankides, kontrollides ja koostades dokumente tollinõuete täitmiseks
ja/või tegutsedes vedajana ja väljastades veolepingu ise – seda saab kontrollida nt
veokirja või lennuveokirja abil.

Toll peaks hindamisel kasutama kõiki kättesaadavaid andmeid ja teadmisi taotlejale juba
väljastatud lubade kohta ning andmepanga ja elektrooniliste süsteemide alusel esitatud
deklaratsiooni.
Veel üks element, mida toll peaks arvesse võtma, on taotleja ametlik dokument, milles
määratletakse selgelt tema majandustegevus ja ettevõtte üldeesmärk (nt vajaduse korral
ametliku registri väljavõte).
Kui taotleja on asutatud vähem kui kolm aastat tagasi ettevõtte restruktureerimise tulemusena,
võtab toll arvesse asjaomase restruktureeritud ettevõtte tollialast tegevust, tingimusel et
majandustegevus ei muutunud.

b. Taotleja tolliküsimuste eest vastutav isik
aa. Taotleja tolliküsimuste eest vastutav töötaja
Seda kriteeriumi võivad täita ka taotleja tolliküsimuste eest vastutavad töötajad. Töötaja
on isik, kes on määratud ametikohale, mis on taotleja asutuses loodud (määratletud nt
organisatsioonilise struktuuri, tegevusstruktuuri, jaotusstruktuuri, tööjuhiste või muude
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organisatsiooniliste meetmete abil) tolliküsimuste eest vastutava isiku jaoks, nt impordi- ja
ekspordiosakonna eest vastutav isik või tolliküsimusi haldava osakonna töötaja.
Kohaldamisala
Kui isik, kes peab tingimust täitma, on taotleja tolliküsimuste eest vastutav töötaja, peab
tööandjal (st taotlejal) ja töötajal olema töösuhe, mis tagab nendevahelise õigusliku seose. See
tähendab, et töötaja teeb teatavatel tingimustel ja tasu eest taotleja heaks tööd või osutab talle
teenuseid tolliküsimustes. Kõnealuse töösuhte korral ei tegutse töötaja taotleja tolliesindajana
(ei otseselt ega kaudselt), mis tähendab, et ekspordi tollideklaratsiooni lahtrid 2 ja 14
sisaldavad üksnes taotleja/eksportija EORI-numbrit. Selle tulemusena lasub finants- ja
õiguslik vastutus taotlejal ning tema vastutab ka juhul, kui kohustuste täitmisel esineb
tollialaste õigusaktide rikkumisi.
Tuleks märkida, et olenevalt taotleja sisekorraldusest võib tollialase tegevuse eest vastutada
enam kui üks töötaja. Sellisel juhul peavad asjaomast tingimust täitma kõik vastutavad isikud.
Kui taotleja tolliküsimustes määratakse vastutavaks mõni muu töötaja, peab ettevõtja sellest
teatama loa välja andnud tolliasutusele, kes saab seejärel välja selgitada, kas uusi asjaolusid
on vaja esitatud teabe (nt rotatsiooni kaasatud isiku(te) nimi ja kogemus ettevõtte
tolliküsimustega) alusel hinnata.
Kriteeriumi täitmise kontrollimine
Kui taotleja tolliküsimuste eest vastutav töötaja on taotleja heaks töötanud vähem kui kolm
aastat, saab töötaja kriteeriumi täitmist näidata tõendite esitamisega selle kohta, et ta on
asjaomaste küsimustega varem tegelenud mõnes teises ettevõttes. Sellisel juhul tõendatakse
kriteeriumi täitmist varasema töölepingu või teise ettevõtte organisatsioonilist struktuuri
käsitleva dokumendiga, kõnealuse ettevõtte kinnitusega, milles on selgelt märgitud töötaja
tööhõiveseisund selles asutuses, või muude töötaja valduses olevate ja tolliasutuste
aktsepteeritavate tõenditega. Kui taotleja on VKE, eeskätt mikro- või väikeettevõtja
(nt perefirma), võib sel olla teistsugune juhtimis- ja organisatsiooniline struktuur, mis ei erista
selgelt ettevõttesiseseid rolle ega ametikohti. Sellisel juhul loetakse piisavaks tõendiks taotleja
ametlikku kinnitust.
bb. Taotleja ettevõtte väline isik
Seda kriteeriumi võib taotleja ettevõtte väline isik täita üksnes juhul, kui tolliküsimuste
haldamine/käsitlemine on tellitud allhanke korras väljastpoolt.
Kohaldamisala
Sellisel juhul esindab kolmas isik taotlejat tolliküsimustes kas otse (enda nimel ja eest) või
kaudselt (enda eest), näiteks juhul, kui taotleja tellib tolliformaalsuste täitmise teenust
tollimaaklerilt või ekspediitorilt.
Seda kriteeriumi ei saa täita töövõtjad, kellelt taotleja tellib allhanke korras muid,
mittetollialaseid teenuseid, näiteks IT-teenuseid.
Igal juhul peab kõnealune isik olema sõlminud taotlejaga teatava tasu eest lepingu, milles
määratletakse töövõtjalt nõutavad teenused. Tavaliselt sisaldab see leping kindlaid
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kokkulepitud tingimusi. Algul määratakse kindlaks lepingu tähtaeg, mis on vältimatult seotud
allhanketegevuse äriliste põhjustega.
Tollialase tegevuse väljastpoolt tellimiseks võib olla eri põhjusi. Näiteks sageli annavad
VKEd olulisi ülesandeid majanduslikel ja halduslikel põhjustel edasi asjaomasele tegevusele
spetsialiseerunud ettevõtjatele, kellel on sellised tehnilised teadmised, mis taotlejal endal
puuduvad. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited allhanke kohta.
Tollimaaklerid tolliformaalsuste täitmiseks. Tollialaste õigusaktide keerukuse ja pidevate
muudatuste tõttu on paljud ettevõtjad sunnitud pöörduma asutuseväliste spetsialistide poole.
See võimalus võib osutuda kulutõhusamaks kui asjaomaste küsimustega tegelemine
asutusesiseselt, võttes arvesse mastaabisäästu, eksperditeadmisi, tehnoloogiat ja stiimuleid,
mida pakub erasektorit iseloomustav konkurents.
Rahvusvaheliselt tegutsevad ekspediitorid tolli- ja logistikaga seotud formaalsuste
täitmiseks. Ekspediitor ei tegele kauba ühest kohast teise toimetamisega, vaid on
logistikavõrgustiku ekspert. Ta sõlmib kaubaveolepinguid vedajatega ning ühtlasi on tal
kogemused tolli- ja muude dokumentide koostamisel ja menetlemisel ning rahvusvaheliste
saadetistega seotud toimingutes.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et strateegiliste teenuste tellimisel töövõtjatelt peab
taotleja tagama, et teenuse osutamiseks vajalik teadmistepagas ja pädevus püsiks
lepinguperioodi jooksul muutumatuna. Kriteeriumi täitev isik ja taotleja peavad olema seotud,
kuna liidu tolliseadustiku artikli 38 lõike 1 kohaselt peab kriteeriumidele vastama volitatud
ettevõtja staatuse saamiseks taotlust esitav ettevõtja. Seetõttu peaks ettevõtja meeles pidama,
et teenuseid võib väljastpoolt tellida, kuid vastutus lasub ikkagi temal. Nagu juba eespool
märgiti, võib kehva kvaliteediga teenus lõppkokkuvõttes põhjustada probleeme muude
kriteeriumide täitmisel, mis võib omakorda viia loa peatamise või kehtetuks tunnistamiseni.
Kui taotleja on tolliküsimuste haldamise/käsitlemise edasi andnud töövõtjale, tuleb seetõttu
teha asjaomane leping või taotleja ja töövõtja vahel sõlmitud muu kokkulepe kättesaadavaks
tollile, et selgitada kõnealuse töövõtja volitusi ja ülesandeid ning sellest tulenevalt tõendada
kriteeriumi täitmist.
Kriteeriumi täitmise kontrollimine
Kui tollialane tegevus on allhankelepingu alusel edasi antud kolmandale isikule, peab luba
väljaandev tolliasutus kontrollima kriteeriumi täitmist alljärgnevalt kirjeldatud korras.
1. Kontrollitakse, kas taotleja ja töövõtja töösuhe on kestnud enam kui kolm aastat. Selle
tõendamiseks võib luba väljaandev tolliasutus välja selgitada, kas taotleja ja töövõtja on
sõlminud lepingu, volikirja või muud liiki kokkuleppe, milles on selgelt kindlaks määratud
toimingud ja ülesanded, mida töövõtja taotleja eest täidab (lepingu või volikirjana käsitatakse
taotleja käsutuses olevaid eksemplare).
2. Kui töösuhe on kestnud vähem kui kolm aastat, kontrollitakse, kas töövõtjal on vajaduse
korral luba tollilihtsustuste kasutamiseks ja/või kas ta on täitnud tolliformaalsusi vähemalt
kolme aasta jooksul.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 27 lõike 2 kohaselt
pädevusstandardite tingimus täidetuks, kui töövõtja on AEOC.

loetakse

praktiliste
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Tollialase tegevuse allhanke korral piisab sellest, kui kriteeriumi täidab kas taotleja, taotleja
tolliküsimuste eest vastutav isik või töövõtja. Kui taotleja on asjaomased ülesanded edasi
andnud enam kui ühele töövõtjale, peavad nad kõik sellele kriteeriumile vastama.
Tuleks märkida, et kui taotlejal on olemas tolliküsimustega tegelev büroo või osakond, mis
võimaldab tolliformaalsusi täitvaid töövõtjaid juhendada ja kontrollida, saab kriteeriumi täita
taotleja.
2.IV.2.2. Euroopa standardiorganisatsiooni vastuvõetud tollialane kvaliteedistandard
Tuleb märkida, et pädev Euroopa standardiorganisatsioon ei ole veel välja töötanud
tolliküsimusi käsitlevaid standardeid.
2.IV.3. Kutsekvalifikatsioon
Kohaldamisala
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 27 lõike 1 punkti b kohaselt loetakse kriteerium
täidetuks ka juhul, kui taotleja või taotleja tolliküsimuste eest vastutav isik on edukalt
lõpetanud koolituse, mis hõlmab tollialaseid õigusakte määral, mis on tema tolliga seotud
tegevuseks sobiv ja vajalik ning mille on korraldanud:
„i)

mõne liikmesriigi toll;

ii)

liikmesriigi tolli või täiendkoolituse eest vastutava
kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud haridusasutus;

iii)

liikmesriigi tolli poolt sellise kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud või liidus
akrediteeritud kutseliit või -organisatsioon.”

asutuse

poolt

sellise

Kriteeriumi täitmise kontrollimine
Avaliku sektori või erasektori asutused, näiteks ülikoolid, tollikoolid, muud spetsiifilised
koolid või kutseliidud või -organisatsioonid, mis pakuvad konkreetsetele ettevõtjatele eri
koolituskursusi, et valmistuda kutsealase loa/akrediteeringu/registrikande (nt tollimaakleri
elukutse) tunnustamiseks.
Koolitusasutus peab väljastama tõendi selle kohta, et praktikant on kursuse edukalt lõpetanud.
Taotleja või taotleja tolliküsimuste eest vastutavad isikud, kellel on luba, sertifikaat või
litsents, mis võimaldab neil tolliküsimustega seotud kutsealase tegevusega tegeleda
(nt tollimaaklerid või ekspediitorid), peavad olema võimelised esitama vastavad tõendid
tolliküsimusi käsitleva koolituse eduka lõpetamise kohta.
Ühtlasi võib olla, et tolliküsimuste koolituse on edukalt läbinud ettevõttesisene isik, kellel on
õiguslik volitus ettevõtet füüsiliselt esindada (nt isik, kes juhib tollimaakleriteenuseid osutavat
taotluse esitanud ettevõtet, nt direktor või juhatuse liige, on edukalt läbinud tollimaakleri
eksami). Sellisel juhul täidab taotleja kutsekvalifikatsiooni kriteeriumi selle isiku kaudu.
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Peale selle ei pruugi mõnes liikmesriigis olla akrediteerimisprogramme ega kutseregistrit,
vaid kasutusel on konkreetne tolliküsimustega seotud koolitus (nt vastav õpe kõrgkoolis või
konventsioonid haridusteenuseid osutavate avaliku sektori asutustega). Sellist koolitust
peaksid tolliasutused tunnustama asjaomases kutsealases kontekstis piisavana. Liikmesriigid
võiksid selliseid koolitussüsteeme veelgi arendada.
Tolliasutused või eespool punktides ii ja iii osutatud avaliku või erasektori asutused, kes
soovivad korraldada kutsekvalifikatsiooni tingimuste täitmise eesmärgiga koolitusi, võiksid
kaaluda erasektori jaoks ettenähtud ELi tollivaldkonna pädevusraamistiku kasutamist, mis on
kättesaadav maksu- ja tolliliidu veebisaidil:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm.
See töövahend põhineb teatavatel põhiväärtustel, mida peaksid järgima kõik erasektoris
tegutsevad ning ELi tolliasutustega lävivad kauplejad ja üksikisikud.
V jagu – Asjakohased julgeoleku- ja turvalisusstandardid
2.V.1. Üldsätted
Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkti e kohaselt peab AEOS vastama asjakohastele turvalisusja julgeolekustandarditele, mis loetakse täidetuks, kui taotleja näitab, et ta on võtnud
asjakohased meetmed rahvusvahelise tarneahela turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks,
sealhulgas füüsilise puutumatuse ja juurdepääsukontrolli, logistiliste protsesside ja teatavat
liiki kauba käsitlemise ning personali ja äripartnerite identifitseerimise valdkonnas. Täidetavat
nõuet selgitatakse täpsemalt liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 28. Peab olema selgelt
näidatud, et julgeolekut ja turvalisust käsitleva kriteeriumi täitmine on asjakohane üksnes
juhul, kui ettevõtja taotleb AEOSi luba.
Samal ajal on oluline teada, et julgeolekut ja turvalisust käsitleva kriteeriumi täitmist
kontrollitakse seoses kõigi rajatistega, mis on asjakohased taotleja tollialase tegevuse
seisukohast. Näiteks peab turvalisus olema tagatud laohoones, kus hoitakse kaupa, mis ei
kuulu tollijärelevalve alla, kuid mis on mõeldud ekspordiks (ja mis sellest tulenevalt siseneb
rahvusvahelisse tarneahelasse). Seevastu laohoone, kus hoitakse üksnes liidu
tolliterritooriumil müümiseks mõeldud ja vabasse ringlusse lubatud kaupa, ei pruugi olla
asjakohane turvalisuse aspektist. Sellest tulenevalt peavad ettevõtjad taotluse koostamisel
suutma määratleda oma tegevuse kõigis oma rajatistes.
Ainult suure arvu rajatiste puhul ja kui loa väljastamiseks ette nähtud aeg ei võimalda
kontrollida kõiki asjaomaseid rajatisi ning tolliasutusel ei ole kahtlusi, et taotleja on
kehtestanud korporatiivsed turvalisuse standardid, mida kasutatakse ühiselt kõigis ettevõtja
rajatistes, võib luba väljaandev tolliasutus otsustada kontrollida üksnes representatiivset osa
neist rajatistest. Selle otsuse võib järelevalveprotsessi ajal läbi vaadata. Seega võidakse varem
külastamata jäänud rajatised järelevalvekavva lülitada.
Kuna ettevõtjad erinevad üksteisest struktuuri poolest ja igal ettevõtjal on oma ärimudel,
peavad tolliasutused kaaluma taotlejate rakendatavaid julgeoleku- ja turvameetmeid
üksikjuhtumipõhiselt. Selle jao eesmärk ei ole esitada lõplikku loetelu kõigist julgeoleku- ja
turvameetmetest, mida taotlejad võivad rakendada volitatud ettevõtja julgeoleku- ja
turvanõuete täitmiseks, vaid pigem anda juhiseid volitatud ettevõtja julgeoleku ja turvalisuse
põhimõtete mõistmiseks. Näiteid võimalikke võetavaid meetmeid hõlmavatest lahendustest
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võib leida enesehindamise küsimustiku selgitavatest märkustest ja suuniste 2. lisa vastavast
jaost.
Taotleja julgeoleku- ja turvalisusstandardeid loetakse asjakohasteks üksnes juhul, kui
tolliasutused saavad kontrollida kõiki liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõikes 1
loetletud tingimusi ja loevad need täidetuks. Kuid liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28
lõike 1 punktides a–c esitatud tingimuste täitmise hindamisel võidakse ühe tingimuse täitmisel
esinevaid väikesi puudusi kompenseerida tugevate külgedega mõne teise tingimuse täitmisel.
Alati tuleks silmas pidada sätte mõtet ja eesmärki, nimelt seda, et peavad olema kehtestatud
asjakohased kontrollimeetmed, mille abil vähendada riskitaset aktsepteeritava tasemeni.
Näiteks võivad esineda puudused ajutisi töötajaid käsitlevates taustauuringutes. Kuid taotleja
tunnistab seda riski ja juhib seda tõhusalt, kehtestades asjakohased sissepääsukontrollid
eesmärgiga tagada, et nendel ajutistel töötajatel ei ole järelevalveta juurdepääsu tarneahelas
olevale või sellesse sisenevale kaubale või ettevõtte turvalisuse seisukohalt tundlikele aladele.
Seda silmas pidades peaks samuti olema leidnud kajastamist, et taotleja ja tema töötajate hea
arusaam volitatud ettevõtja kontseptsioonist ja selle praktilisest kohaldamisest võib aidata
vältida füüsiliste kontrollide puudumisest tingitud vähest riski. Teisest küljest ei pruugi ka
parimad füüsilised julgeoleku- ja turvameetmed tulemust anda, kui pädevatel töötajatel
puudub vajalik teadlikkus.
Kuigi mõnda suuniste 2. osas „Volitatud ettevõtja kriteeriumid” esitatud kriteeriumit võib
kontrollida kas esitatud dokumentide alusel või kohapeal, peab julgeoleku- ja
turvalisuskriteeriumi täitmise kontrollimine alati hõlmama taotleja rajatistes toimuvaid
füüsilisi kontrolle.
Kaaluda tuleks järkjärgulist lähenemisviisi sõltuvalt eri alade riskitasemest (kihiline kontroll).

Nõuetekohaselt tuleks arvesse võtta liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõikeid 2 ja 3:


Kui taotleja on mõne rahvusvahelise konventsiooni või Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni rahvusvahelise standardi või Euroopa standardiorgani
Euroopa standardi põhjal väljaantud turvalisus- ja julgeolekusertifikaadi omanik,
võetakse neid sertifikaate arvesse tolliseadustiku artikli 39 punktis e sätestatud
kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel.
Kriteeriumid loetakse täidetuks määral, mille puhul on kindlaks tehtud, et kõnealuse
sertifikaadi väljaandmise kriteeriumid on identsed või samaväärsed tolliseadustiku
artikli 39 punktis e sätestatud kriteeriumidega.
Kriteeriumid loetakse täidetuks, kui taotleja on mõne sellise kolmanda riigi poolt
väljaantud turvalisus- ja julgeolekusertifikaadi omanik, kellega liidul on sõlmitud
kokkulepe, milles on sätestatud kõnealuse sertifikaadi tunnustamine.
Üksikasjalik teave vastastikuse tunnustamise ja selle rakendamise kohta on esitatud
suuniste 6. osas.
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Kui taotleja on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/200810
artiklis 3 määratletud kokkuleppeline esindaja või tuntud saatja ja vastab komisjoni
määruses (EL) 2015/199811 sätestatud tingimustele, loetakse lõikes 1 esitatud
kriteeriumid täidetuks nende kohtade ja tehingute suhtes, mille kohta taotleja on
saanud kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatuse määral, mil kokkuleppelise
esindaja või tuntud saatja staatuse andmise kriteeriumid on identsed või samaväärsed
tolliseadustiku artikli 39 punktis e sätestatud kriteeriumidega.

2.V.2. Hoonete turvalisus
Eesmärgiga vältida kauba rikkumist, kuid samuti tundlike andmete ja dokumentide
kaitsmiseks tagab taotleja, et „AEOS-loaga seotud tehinguteks kasutatavad hooned kaitsevad
ebaseadusliku sissetungi eest ja on ehitatud materjalidest, mis takistavad ebaseaduslikku
sisenemist”.
Hoonete turvaliseks muutmist käsitlevate turvameetmete eesmärk on vältida ebaseaduslikke
sissetunge ja need võimaldavad piirdeaiast või hoonesse sissetungi korral:
- põhjustada sissetungijale viivitusi ja luua takistusi (s.t võred, koodid ning
lukustamisseadmetega kindlustatud välis- ja siseaknad, väravad ja tarad);
- sissetungi kiiresti avastada (s.t sellised juurdepääsu järelevalve või kontrollimise
meetmed, nagu sisemised või välimised vargavastased häiresüsteemid või
turvakaamerad (kinnised televisioonisüsteemid));
- sissetungile kiiresti reageerida (s.t kaugedastussüsteemi kaudu häire kohta signaali
edastamine vastutavale töötajale või turvaettevõtjale).
See tingimus peab alati olema hõlmatud sissepääsukontrollide ja kauba turvalisuse kontekstis.
Turvameetmeid tuleb käsitada tervikuna: kui taotlejad soovivad oma vara (kaupa, andmeid,
hooneid) kaitsta, ei saa nad selgelt lahutada hoonete turvalisuse ja sissepääsukontrolli
meetmeid kauba turvalisuse tagamise meetmetest.
Peale selle peavad taotlejad ja ka tolliasutused riskianalüüsi eesmärgil võtma arvesse iga
tegevuskoha konkreetset eripära. Mõnel juhul koosneb rajatis üksnes hoonest, mis toimib
sellest tulenevalt samaaegselt ka ettevõtja rajatise välispiirina; muudel juhtudel paikneb rajatis
väga turvalisel ja kontrollitud alal, näiteks vabasadamas, tööstustsoonis, logistikapargis vms.
Mõnel juhul on ka kauba peale- ja mahalaadimise platvorm osa välisest perimeetrist.
Võetavaid meetmeid võib mõjutada ka rajatise paiknemine (nt asumine kõrge kuritegevusega
piirkonnas või arendataval rohealal, muude hoonete lähedus või nendega ühenduses olek,
maanteede või raudteede lähedus). Rajatise paiknemine võib mõjutada ka liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikli 28 lõike 1 punktis a (hoonete turvalisuse kriteerium) ja punktis b
(sissepääsukontrollide kriteerium) esitatud kriteeriumide täitmise hindamist. Kõnealuse
tingimuse täitmise hindamisel tuleb arvesse võtta näiteks seda, kui tara on rajatud kallakule

10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb
tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002
(ELT L 97, 9.4.2008, lk 72).

11

Komisjoni 5. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette
lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed
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või teetammile, mis tõstab seda, või kui tara piirneb heki või veekoguga, mis raskendab
hoonele juurdepääsu.
Selle tingimuse täitmise kontrollimisel on väga oluline võtta nõuetekohaselt arvesse, et iga
taotleja peab tagama oma hoonete turvalisuse ja sissepääsukontrolli, kuid selle saavutamise
viiside hindamisel tuleb arvestada VKEde iseärasusi. Näiteks suure tootja asukoht võib olla
ümbritsetud müüri/taraga ning tal võivad olla turvatöötajad, videovalve jne, samal ajal kui
tollimaakleri puhul, kelle tegevuskoht on väga väike, võib olla piisav, kui ustel, akendel ja
arhiivikappidel on tugevad lukud.
2.V.3. Sobivad sissepääsukontrollid
Rajatistele sissepääsu piiramiseks ja kauba rikkumise vältimiseks peavad taotlejal olema
„kasutusel [...] asjakohased meetmed, et vältida loata juurdepääsu büroodesse, veoaladele,
laadimiskaidele ja lastialadele ja muudele asjaomastele kohtadele”.
Võib olla juhtumeid, mille puhul on kohustuslikud välised turvameetmed, nagu piirdeaiad,
väravad ja valgustus (kui kaupa hoitakse hoonetest väljaspool, kui hoone seinu ei käsitata
välise perimeetrina või kui kogu hoone kaitse ja sissepääs ei ole piisavalt turvatud). Teisalt
võib olla juhtumeid, kus ei ole võimalik kasutada kinnist välismüüri või puudub vajadus selle
järele. Selline olukord võib esineda siis, kui taotleja rendib osa tööstus- või logistikapargist,
kui kaupa ei hoita väljas ning kui on kehtestatud muud kõrged füüsilise turvalisuse, nagu
hoonete turvalisuse nõuded.
Kõiki turvalisuse seisukohalt tundlikke alasid tuleb kaitsta kolmandate isikute loata
juurdepääsu eest, kuid ka taotleja enda töötajate loata juurdepääsu eest, kui neil töötajatel
puudub vastav pädevus või sobiv sissepääsuluba. See hõlmab lisaks loata isikute
sissepääsukontrollile ka loata sõidukite ja kauba kontrolli.
Sisse tuleks seada turvaintsidentidele reageerimise kord rajatistesse loata sissepääsu või
sissepääsukatse puhuks (nt kontakteerumine kohaliku politseiga, ettevõtte turvatöötajatega
ning vajaduse korral tolliasutustega) ning seda tuleks nõuetekohaselt rakendada. Sellega
seoses on samuti oluline teada, et volitatud ettevõtja turvakontseptsiooni eesmärk on hoida ära
vahejuhtumid. Seepärast on vaja saada kõigist turvanõuete rikkumistest teada enne seda, kui
need mõjutavad olulisel moel rahvusvahelise tarneahela julgeolekut ja turvalisust. Näiteks
võiks olla videovalvesüsteem, mis küll salvestab, kuid mida ei jälgita. Isegi kui see võib olla
piisav teatavatel eesmärkidel, ei piisa sellest AEOSi puhul.
Selle tingimuse täitmise kontrollimisel on väga oluline võtta nõuetekohaselt arvesse VKEde
eripära. Isegi kui VKEd peavad sisemiste juurdepääsu kontrollimise protseduuridega seoses
täitma suurte ettevõtjatega samu nõudeid, võib nende jaoks olla seoses sissepääsukontrolliga
sobiv teistsugune lahendus. Näiteks:
- enamasti ei ole väike- ja mikroettevõtjatel piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et
määrata töötajad kontrollima territooriumile juurdepääsu. Sellisel juhul peaks näiteks
sisetelefoniga varustatud suletud tara tagama territooriumile juurdepääsu
kaugkontrolli;
- juhis, mille raames tuletatakse meelde kohustust hoida väljasaatmisala uksed
lukustatuna ning varustada need uksed väljasaatmisalale juurdepääsu taotlevatele
autojuhtidele mõeldud kellaga, võiks hoida ära loata juurdepääsu lastialadele;
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-

samal ajal kui suurettevõtjad peaksid kõikidele töötajatele ja külastajatele väljastama
identifitseerimiskaardid, ei pruugi see olla vajalik VKEdes.

2.V.4. Kauba turvalisus
Selleks et tagada kauba puutumatus ja vältida eeskirjadevastaseid tavasid seoses
kaubavoogudega rahvusvahelises tarneahelas, peab taotleja olema sisse seadnud sellised
kauba käitlemise meetmed, mis „hõlmavad kaitset kauba loata sissetoomise või vahetamise,
väärkasutuse ning kaubasaadetiste omavolilise avamise eest”.
Need meetmed hõlmavad asjaomast ettevõtjat silmas pidades järgmist:
- kaubasaadetiste puutumatuse tagamine (sealhulgas tõkendite kasutamine ja
seitsmeosaline kontroll (väljast, sise-/välisuksed, parem ja vasak pool, eest, lagi/katus,
põrand/seest));
- logistilised protsessid (sh ekspediitori ja transpordivahendi valik);
- sissetuleva kauba kontroll (sh vajaduse korral kvaliteedi ja koguse ning tõkendite
kontrollimine);
- kauba ladustamine (sh laovarude kontroll);
- kauba tootmine (sh kvaliteedikontroll);
- kauba pakendamine (sh pakendil esitatud teabe kontroll);
- kauba laadimine (sh kvaliteedi ja koguse ning tõkendite/märgistuse kontroll).
Kui see on asjakohane ja teostatav, tuleb eespool nimetatud meetmed dokumenteerida ja
registreerida.
Ka antud juhul tuleks kauba/kaubasaadetiste puutumatuse rikkumised avastada võimalikult
varakult ning neist tuleks teada anda turvalisuse eest vastutavale osakonnale või töötajale,
neid tuleks uurida ja need tuleks registreerida, et oleks võimalik võtta vajalikke
vastumeetmeid. Sellest tulenevalt on samuti väga oluline, et asjaomaste üksuste ja isikute
pädevus ja vastutus on selgelt sõnastatud ja teada.
Nagu juba osutatud suuniste punktis 2.V.2, on kauba turvalisus lahutamatu hoonete
turvalisusest ja sissepääsukontrollidest, sest julgeoleku- ja turvameetmete lõppeesmärk on
tagada kauba turvalisus, hoides eelkõige ära loata juurdepääsu kaubale (väljasaatmisaladele,
laadimissildadele ja lastialadele).
Lisaks on selle tingimuse täitmise kontrollimisel väga oluline võtta nõuetekohaselt arvesse
VKEde eripära. Näiteks:
- selle tagamiseks, et keelatud aladele on juurdepääs üksnes selleks volitatud isikutel,
võib piisata suletud ustest/piiretest, hoiatavatest siltidest ja juhistest (need juhised
võivad olla osa taotleja üldistest julgeoleku ja turvalisuse tagamise protseduuridest);
- vältimaks loata juurdepääsu tootmis- ja väljasaatmisaladele, laadimissildadele,
lastialadele ja kontoriruumidele, tuleks külastajaid ettevõtja rajatistes süstemaatiliselt
saata ning nad peaksid end sisenemisel registreerima.
Peale selle on kauba turvalisus lahutamatu ka äripartneri turvalisusest, sest kui kaup siseneb
kaubasaadetisena tarneahelasse, kannab vastutust sageli äripartner.
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2.V.5. Äripartnerite turvalisus
2.V.5.1. Üldsätted
Terminit „äripartner” kasutatakse sellise äriühingu kirjeldamiseks, kellega teisel äriühingul
on vastastikust kasu toovad ärisuhted. Volitatud ettevõtja kontekstis on asjakohased sellised
äripartnerid, kes on otseselt seotud rahvusvahelise tarneahelaga.
Kõiki rahvusvahelises tarneahelas tegutsevaid ettevõtjaid, kes jäävad eksportija/tootja ja
importija/ostja vahele, võib konkreetsest olukorrast sõltuvalt käsitada üksteise äripartneritena.
Kui mõlema poole õigused ja kohustused on sätestatud õiguslikult siduvas lepingus, on
taotleja ja äripartneri vahel lepingulised suhted. Teise võimalusena võivad suhted olla täiesti
reguleerimata ja õigusliku aluseta või need võivad olla nende kahe äärmuse vahepeal (kui on
koostatud kirjalik dokument, kuid see kujutab endast kõigest asjaolude kirjeldust või
eelkokkulepet). Ärisuhtega võib tegemist olla ka juhul, kui üks pool, nt transporditaristut ja rajatisi omav ja käitav valitsus, määrab ühepoolselt kindlaks teenuse parameetrid, millega
teine pool, nt vedaja, võib kas nõustuda või mitte ning mida ta ei saa või saab väga vähe
mõjutada.
Äripartnerite valik on väga tähtis ning volitatud ettevõtja staatuse taotlejatel peaks olema
selge ja kontrollitav menetlus äripartnerite valimiseks.
Volitatud ettevõtja seisukohast võivad liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1
punktis d nimetatud äripartnerid taotleda volitatud ettevõtja staatust, kuid kui nad otsustavad
selle võimaluse kasutamata jätta või kui nad on asutatud riigis, kus ei ole võimalik saada
volitatud ettevõtja staatust, peaksid nad esitama oma volitatud ettevõtjast partnerile piisavad
tõendid selle kohta, et nad suudavad tagada aktsepteeritaval tasemel julgeoleku ja turvalisuse.
Ideaalse stsenaariumi kohaselt võiks muidugi võimalikult paljudel rahvusvahelises
tarneahelas osalejatel olla volitatud ettevõtja staatus või sellega samaväärne staatus, mille on
neile andnud mis tahes sellise kolmanda riigi pädev asutus, kellega EL on sõlminud
vastastikuse tunnustamise lepingu.
2.V.5.2. Äripartnerite identifitseerimine
Kui volitatud ettevõtja enesehindamise raames uuritakse rahvusvahelist tarneahelat, on oluline
selgelt kindlaks teha iga äripartneri roll. Äripartneri rolli alusel määratakse kindlaks
asjaomase riski tase, äripartneritelt nõutava turvalisus- ja julgeolekualase teadlikkuse tase
ning ka meetmed, mida volitatud ettevõtja peab rakendama määratletud riskide
leevendamiseks. Volitatud ettevõtja äripartnerite ülesanded võivad olla näiteks järgmised:
-

tootjad ja laopidajad peaksid tagama teadlikkuse selle kohta, et rajatised peavad
vastama vastuvõetavale turvalisusstandardile eesmärgiga hoida ära tootmises oleva
ja/või ladustatava kauba rikkumine, ning edendama seda teadlikkust ja hoidma ära
loata juurdepääsu territooriumile;

-

importijad/ekspediitorid/eksportijad/tollimaaklerid
peaksid
tagama,
et
kolmandate isikute esindajad oleksid teadlikud asjaomastest protseduuridest piiril ja
piirisüsteemidest ning oleksid kursis nõutavate dokumentidega, mis peavad olema
kaasas transiitkaubaga ja tollivormistuse eesmärgil;
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vedajad peaksid korraldama tegevuse nii, et kaubavedu ei katkestata asjata ning et sel
ajal, mil kaup on nende valduses, säiliks selle kauba puutumatus ja kaup oleks
kaitstud loata sekkumise eest.

2.V.5.3. Turvanõuded äripartneritele
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punkti d kohaselt loetakse julgeoleku- ja
turvalisusstandardid äripartnerite puhul piisavaks, kui „taotleja on võtnud meetmeid, mis
võimaldavad selgelt identifitseerida tema äripartnereid ja tagada sobivate lepingutingimuste
või muude taotleja ärimudeliga kooskõlas olevate sobivate meetmete abil, et need
äripartnerid tagavad rahvusvahelise tarneahela endapoolse osa turvalisuse”.
Volitatud ettevõtja vastutab esmajärjekorras ainult enda osa eest tarneahelas, enda valduses
oleva kauba eest ja rajatiste eest, kus ta tegutseb. Kui isikule antakse volitatud ettevõtja
staatus, on see staatus seotud ainult seda taotlenud isikuga. Ent volitatud ettevõtja sõltub ka
oma äripartnerite turvalisusstandarditest, et tagada tema valduses oleva kauba turvalisus. On
väga oluline, et taotleja oleks teadlik kõikidest rollidest oma äripartnerite tarneahela(te)s ning
võtaks kõik võimalikud meetmed selle tagamiseks, et tema äripartnerid vastaksid volitatud
ettevõtjate suhtes kohaldatavatele turvanõuetele.
Eeldatakse, et kõik taotlejad tagavad, et nende äripartnerid on teadlikud nende turvalisus- ja
julgeolekunõuetest ja -kohustustest, ning püüavad – kui see on asjakohane ja võimalik nende
ärimudelist lähtuvalt – sõlmida kirjaliku lepingu või võtta muu asjakohase meetme.
Sellepärast peaks taotleja äripartneriga lepingu sõlmimisel vajaduse korral võtma kõik
võimalikud meetmed selle tagamiseks, et teine lepinguosaline hindab ja edendab tarneahela
turvalisust, lisab lepingusse üksikasjad selle kohta, kuidas seda tehakse, ja tõendab seda.
Samuti on oluline äripartneritega seotud riski juhtimine. Sellepärast peaks taotleja säilitama
seda aspekti käsitlevad dokumendid eesmärgiga tõendada, milliseid jõupingutusi ta on teinud
selle tagamiseks, et tema äripartnerid täidavad neid nõudeid või on alternatiivina võtnud
leevendavaid meetmeid määratletud riskide käsitlemiseks.
Taotleja peab olema teadlik sellest, kes on tema uued potentsiaalsed äripartnerid. Kui luba on
juba väljastatud, peaks volitatud ettevõtja samuti püüdma saada uute võimalike äripartnerite
kaalumisel teavet uute potentsiaalsete äripartneritega seotud selliste aspektide kohta, mis on
olulised volitatud ettevõtja staatuse seisukohalt.
Näited, kuidas volitatud ettevõtja või taotleja saaks oma tarneahela turvalisust parandada:
-

-

volitatud ettevõtja / taotleja teeb koostööd teiste volitatud ettevõtjatega või
samaväärsete isikutega;
volitatud ettevõtja / taotleja sõlmib oma äripartneritega turvalisust käsitlevad
kokkulepped, kui see on asjakohane ja võimalik tema ärimudelist lähtuvalt;
volitatud ettevõtja / taotleja alltöövõtjad (nt veoettevõtjad, veokorraldajad jne)
valitakse teatavatele turvaeeskirjadele ja mõnikord kohaldatavatele kohustuslikele
rahvusvahelistele nõuetele vastavuse alusel, eriti kui neile on juba antud mõne muu
turvalisuskava, näiteks tuntud saatja või kokkuleppelise esindaja staatuse heakskiit;
lepingud sisaldavad sätteid, mis ei luba alltöövõtjal tegevusi edasi anda isikutele, keda
ei teata ning kelle suhtes alltöövõtja ei suuda tõendada identifitseerimise korra ja
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-

-

-

-

sobivate turvameetmete tagamise korra olemasolu. Seda tuleks alati teha juhul, kui
turvatud lennukaupa/lennuposti veetakse tuntud saatja juurest;
kõikide transpordiliikide puhul tuleks võimaluse korral alati kasutada tõkendeid, et
avastada sisenemispunkti(de) kaudu toimunud sissetung kaubaruumi. Konteinereid
täitev isik peaks varustama laaditud konteinerid tõkendiga kohe pärast täitmisprotsessi
lõpetamist standardile ISO 17712 vastava tõkendiga;
laaditud konteinereid kontrollitakse alltöövõtja ruumides, terminalis ja vastuvõtja
ruumides, et veenduda, kas need on korralikult tõkendiga suletud;
enne lepingu sõlmimist vaadatakse (võimaluse korral) läbi ettevõtjate registreerimise
eest vastutavatelt isikutelt saadud üldteave ja partneri tooted (ohtlikud ja tundlikud
kaubad jne);
volitatud ettevõtja / taotleja korraldab äripartneri turvalisust käsitlevad auditid või
tellib need kolmandalt isikult eesmärgiga tagada, et äripartner vastab
turvalisuskohustustele ja -nõuetele;
volitatud ettevõtja / taotleja palub – kui see on asjakohane ja võimalik lähtuvalt tema
ärimudelist – esitada turvalisus- ja julgeolekudeklaratsiooni, mis kajastab poolte
vastavaid ärimudeleid, rolle ja kohustusi.
Näide turvalisus- ja julgeolekudeklaratsiooni kohta, mida võib liikmesriikides
kasutada, on esitatud suuniste 3. lisas juhuks, kui taotleja soovib täita liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punktis d sätestatud nõudeid konkreetse
äripartneri esitatud turvalisus- ja julgeolekudeklaratsiooni abil. Kuid kui turvalisus- ja
julgeolekudeklaratsiooni kasutatakse, sest seda peetakse ettevõtja ärimudelit
arvestades asjakohaseks ja sobivaks vahendiks, peaks taotleja suutma tagada, et
asjaomane äripartner tõepoolest täidab selle deklaratsiooniga hõlmatud kohustusi;
-

-

taotleja / volitatud ettevõtja kasutab vedajaid, veokorraldajaid ja/või rajatisi, mille
kohta on väljastatud rahvusvahelised või Euroopa turvasertifikaadid (nt ISPSkoodeks ja kokkuleppelise esindaja standard);
taotleja / volitatud ettevõtja astub lepinguvälistesse suhetesse eesmärgiga
konkreetselt määratleda olulised turvalisusküsimused, eriti kui turvalisuse
hindamise käigus on kindlaks tehtud võimalikud puudused.

Nii tolliasutused kui ka ettevõtjad peaksid arvestama, et eespool nimetatud meetmed on vaid
näited ning loetelu ei ole täielik. See, kas otsustatakse ühe, teise või mitme meetme kasuks,
sõltub suurel määral konkreetse äripartneri rollist tarneahelas, seotud riskidest ja tema
ärimudelist.
Olenemata sellest, milliseid meetmeid on taotleja selle nõude järgimiseks võtnud, on oluline,
et kehtestatud oleksid protseduurid äripartneritega sõlmitud kokkulepete üle järelevalve
tegemiseks ning et need protseduurid vaadatakse läbi ja neid ajakohastatakse korrapäraselt.
Kui taotlejal / volitatud ettevõtjal on teavet, et üks tema äripartner, kes osaleb rahvusvahelises
tarneahelas, ei tegutse kooskõlas asjakohaste julgeoleku ja turvalisuse standarditega, võtab ta
oma võimaluste piires viivitamata asjakohased meetmed tarneahela turvalisuse
suurendamiseks.
Tundmatutelt kaubanduspartneritelt üle võetud saadetiste puhul on taotlejal / volitatud
ettevõtjal soovitatav võtta asjakohased meetmed eesmärgiga leevendada selle konkreetse
tehinguga seotud turvariske, nii et need riskid oleksid vastuvõetaval tasemel.
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Näiteks kui saabub lennukaup/lennupost tundmatult kaubanduspartnerilt, kelle suhtes ei ole
võimalik tõendada identifitseerimise korra ja sobivate turvameetmete olemasolu, peab seda
kontrollima kokkuleppeline esindaja.
See on eriti asjakohane juhul, kui taotlejal / volitatud ettevõtjal on uued või ajutised
äripartnerid või kui ta on kaasatud mahukate saadetiste transportimisse, näiteks posti- ning
kiir- ja kullerpostiteenuse valdkondades.
Mitmekordse alltöövõtu korral kandub vastutus tarneahela turvalisuse tagamise eest
taotlejalt / volitatud ettevõtjalt (nt eksportijalt) tema äripartnerile (nt ekspediitorile).
Tõepoolest, see äripartner on võtnud ametliku kohustuse tagada vastavate ülesannete täitmine
taotleja / volitatud ettevõtja nimel. Kuid kui esimese taseme alltöövõtja (nt ekspediitor)
kasutab täiendavalt teisi isikuid, peaks ta kontrollima, kas järgmine alltöövõtja täidab või
järgmised alltöövõtjad (nt vedaja või teised järgmise tasandi ekspediitorid) täidavad
turvanõudeid.
Kui taotleja / volitatud ettevõtja tuvastab, et nõuete järgimisel esineb raskusi, peab ta
viivitamata edastama tollile selliseid juhtumeid käsitlevad üksikasjad.

2.V.6. Personaliga seotud turvanõuded
Personaliga seotud turvalisus on füüsilise turvalisuse, sissepääsukontrollide, äripartnerite
turvalisuse jms kõrval üks peamisi turvalisuse aspekte. Tasub märkida, et see tingimus ei ole
seotud tööohutusega, kuna tööohutus ei kuulu julgeoleku ja turvalisuse kriteeriumi
kohaldamisalasse.
Selleks et ennetada turvariski põhjustada võivate volitamata isikute tööletulekut, peab taotleja
tegema „korrapäraselt ja siis, kui olukord seda nõuab, tulevaste turvalisuse seisukohalt
tundlikel ametikohtadel töötajate turvakontrolle ja parajasti sellistel ametikohtadel olevate
töötajate taustauuringuid riikliku õigusega lubatud ulatuses”. Selle nõude praktilise
rakendamise puhul peab nii toll kui ka taotleja arvesse võtma järgmisi olulisi küsimusi:
-

-

kõik ettevõtjad peaksid olema kehtestanud asjakohase süsteemi või asjakohased
protseduurid selle nõude järgimiseks ning toll peab saama seda kontrollida;
taotleja vastutab tööandjana nende kontrollide korraldamise eest, samal ajal kui
toll kontrollib, kas need kontrollid on tehtud ning kas need kontrollid on piisavad
selleks, et tagada nõuetele vastavus, võttes arvesse kehtivaid õigusnorme;
kontrollide ulatus ja eesmärk peaks olema selge. Tuleks järgida proportsionaalsuse
põhimõtet, s.t meetmetega ei tohiks minna kaugemale sellest, mis on vajalik
eesmärgi täitmiseks.

Tingimuse täitmise ulatus ja hindamine sõltub ettevõtja suurusest, organisatsiooni struktuurist
ja äritegevuse liigist. Sellepärast kohandatakse konkreetset kontrolli vastavalt asjaomasele
taotlejale. Kuid alati tuleks kontrollida vähemalt järgmisi valdkondi.
- Taotleja tööhõivepoliitika
Uute töötajate värbamise üldine korraldus ja protseduurid peavad olema selged, sealhulgas
see, kes värbamise eest vastutab. Eelkõige peaks taotleja kehtestatud kord kajastama kõiki
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mõistlikke ettevaatusabinõusid, mida tuleb võtta arvesse uute töötajate värbamisel turvalisuse
seisukohalt tundlikele ametikohtadele eesmärgiga kontrollida, et neid isikuid ei ole varem
süüdi mõistetud turvalisusega seotud, tollialases või muud laadi kuriteos seoses
rahvusvahelise tarneahela turvalisusega, ning samuti teha korrapäraselt taustauuringuid
turvalisuse seisukohalt tundlikele ametikohtadele värvatud töötajate kohta samal eesmärgil,
tehes seda mõlemal juhul siseriiklike õigusnormidega lubatud ulatuses.
Turvakontrollimeetodid võivad hõlmata elementaarseid kontrolle, näiteks isikusamasuse ja
elukoha kontrollimine, enne värbamist vajaduse korral tööloa olemasolu kontrollimine,
karistusregistri andmeid käsitleva omakäelise kinnituse küsimine ning järelepärimiste
tegemine varasemat töökogemust ja soovitusi käsitlevate ümberlükkamatute ja/või ametlike
andmete põhjal.
Samuti peaks taotleja olema kehtestanud turvanõuded seoses ajutiste töötajate ja
renditöötajate kasutamisega. Samalaadsed turvalisusstandardid on vajalikud nii ajutistele ja
alalistele töötajatele kui ka renditöötajatele, võttes arvesse ametikohtade tundlikkust
turvalisuse seisukohalt. Kui personali värbamiseks kasutatakse tööhõiveasutust, peaks taotleja
nimetatud asutusega sõlmitavates lepingutes märkima, millise taseme turvakontrollid peavad
töötajad läbima enne ja pärast turvalisuse seisukohalt tundlikele ametikohtadele värbamist.
Tolliasutuste audiitorid võivad paluda tõendada, kuidas taotleja kontrollib koosseisuväliseid
töötajaid. Sellega seoses peaks taotleja säilitama oma dokumentide hulgas tõendeid
kohaldatud standardite kohta.
- Turvalisuse seisukohast tundlikel ametikohtadel töötavad töötajad
Turvalisuse seisukohast tundlike ametikohtade kindlaksmääramisel tuleks teha asjakohane
riskianalüüs ning arvesse tuleb võtta asjaolu, et tegemist ei ole ainult juhtivate
ametikohtadega, vaid mõeldakse ka ametikohti, mis on otseselt seotud kauba käitlemise,
ladustamise ja liikumisega. Selles kontekstis on turvalisuse seisukohast tundlikud ametikohad
näiteks järgmised:
-

ametikohad, millel töötavad isikud vastutavad turvalisuse, tolli või värbamisega seotud
küsimuste eest;

-

ametikohad, millel töötavad isikud on seotud hoonete ja sissepääsulubade üle tehtava
järelevalvega;

-

enesehindamise küsimustiku 6. osas kirjeldatud
sissetuleva/väljamineva kauba ja ladustamisega.

töökohad,

mis

on

seotud

Selliseid kontrolle võib teha ka juba varem värvatud töötajate kohta, kes tulevad teistest
osakondadest, mida ei peeta turvalisuse seisukohalt tundlikeks, ning asuvad turvalisuse
seisukohalt tundlikele ametikohtadele.
Väga suurt turvalisust eeldavate ja/või turvalisuse seisukohast kriitiliste ametikohtade puhul
võib olla vajalik kontrollida politsei andmebaasist, kas isikul on kantud ja kandmata karistusi.
Ametisse nimetatud töötaja võiks teavitada oma tööandjat talle tehtud politseihoiatusest /
määratud kautsjonist, pooleliolevatest kohtumenetlustest ja/või süüdimõistvatest
kohtuotsustest. Samuti peaksid nad teatama mis tahes muust töökohast või tegevusest, mis on
seotud turvariskidega.
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Samuti tuleks soovitada, et värvatud personal ei kuuluks ühtegi nn musta nimekirja, mis on
koostatud siseriiklike või riigiüleste õigusnormide (nt määrus (EMÜ) nr 2580/2001,12 määrus
(EMÜ) nr 881/200213 ja määrus (EL) nr 753/201114) põhjal.
Kõik tehtavad kontrollid peavad olema kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate mis tahes
ELi ja/või siseriiklike õigusnormidega, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist eri
olukordades. Mitmel juhul kehtivad sätted, mis võimaldavad isikuandmeid töödelda ainult
siis, kui asjaomane isik on andnud selleks eelnevalt oma nõusoleku. Seega selleks, et
hõlbustada kõnealust protsessi mõne ametikoha puhul, võidakse lepingusse lisada erisäte,
millega palutakse asjaomasel isikul anda oma nõusolek nn taustauuringute tegemiseks.
- Kord ja protseduurid puhuks, kui töötaja lahkub või kui ta vabastatakse ametikohalt
Taotleja peaks olema kehtestanud protseduurid, mille alusel võtta neilt töötajatelt, kellega
töösuhe on lõpetatud, kiiresti ära töötõendid ning juurdepääs rajatistele ja infosüsteemidele.
Nagu on öeldud enesehindamise küsimustiku selgitavates märkustes (vt küsimus 6.11
„Personaliga seotud turvanõuded”), peaksid kõik need taotleja tööhõivepoliitikaga seoses
rakendatavad turvanõuded olema dokumenteeritud.

2.V.7. Välised teenuseosutajad
Taotlejal võivad olla ka lepingulised ärisuhted teiste isikutega, sealhulgas koristajate,
toitlustajate, tarkvara tarnijate, ettevõtteväliste turvaettevõtjate või lühiajalise lepinguga
alltöövõtjatega. Volitatud ettevõtja kontekstis osutatakse neile isikutele kui teenuseosutajatele.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punkti f kohaselt peab taotleja kohaldama
„kõigi lepinguliste väliste teenuseosutajate suhtes asjakohaseid turvamenetlusi”.
Kuigi välised teenuseosutajad ei täida rahvusvahelises tarneahelas otsest rolli, võib neil olla
väga oluline mõju taotleja turva- ja tollisüsteemidele. Julgeoleku ja turvalisuse tagamiseks
peaks taotleja seetõttu kohaldama nende suhtes samasuguseid asjakohaseid meetmeid nagu
oma äripartnerite suhtes.
Kui teatavaid volitatud ettevõtja turvalisus- ja julgeolekutingimusi täidab volitatud ettevõtja
staatuse taotleja eest teenuseosutaja, peab seda auditi käigus kontrollima. Tüüpiline näide on
sissepääsukontrolli käsitlev tingimus, kui taotleja on sõlminud lepingu turvaettevõtjaga, et see
täidaks tema kohustust selles vallas. Sissepääsukontrolli käsitleva tingimuse täitmist tuleb
kontrollida, hinnates seda, kuidas teenuseosutaja täidab seda kohustust volitatud ettevõtja
nimel. Kuigi volitatud ettevõtja võib need tegevused tellida kolmandalt isikult, vastutab
12

Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud
eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks.

13

Nõukogu 27. mai 2002. aasta määrus (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni,
Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani,
laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude
finantsallikate külmutamist.
14
Nõukogu 1. augusti 2011. aasta määrus (EL) nr 753/2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste,
ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis.
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volitatud ettevõtja kriteeriumi täitmise eest ja selle tagamise eest, et teenuseosutaja järgiks
nõudeid, ikkagi jätkuvalt volitatud ettevõtja.

2.V.8. Turvateadlikkuse suurendamise programmid
Selleks et vältida ebapiisavat teadlikkust turvanõuetest, peab taotleja tagama, „et
turvaküsimuste eest vastutav personal osaleb korrapäraselt neid küsimusi käsitlevates
teadlikkuse suurendamise programmides”. Taotleja peaks välja töötama mehhanismid, et
harida ja koolitada töötajaid turvalisust käsitleva korra küsimuses ning õpetada neid ära
tundma kõrvalekaldumisi sellest korrast ja mõistma, milliseid meetmeid tuleks võtta
turvanõuete rikkumistele reageerimiseks.
Eelkõige peaks taotleja tegema järgmist:
-

-

harima oma personali ja vajaduse korral äripartnereid seoses rahvusvahelises tarneahelas
esinevate riskidega;
pakkuma seoses võimaliku kahtlase kauba tuvastamisega õppematerjale, eksperdijuhiseid
ja asjakohast koolitust kõikidele asjaomastele tarneahelasse kaasatud töötajatele, näiteks
turvatöötajatele, veose käitlemise ja veodokumentidega tegelevatele töötajatele ning kauba
saatmise ja vastuvõtmise aladel töötavatele töötajatele. Selline koolitus peaks olema ette
nähtud enne seda, kui ettevõtja taotleb volitatud ettevõtja staatust;
säilitama asjakohaseid andmeid koolitusmeetodite, antud suuniste ning korraldatud
koolituste kohta, et dokumenteerida teadlikkuse suurendamise programmid;
määrama ühe (ettevõttesisese või -välise) talituse või isiku, kes vastutab personali
koolitamise eest;
suurendama töötajate teadlikkust protseduuridest, mis on ettevõttes kehtestatud kahtlaste
vahejuhtumite kindlakstegemiseks ja neist teatamiseks;
korraldama erikoolituse, et aidata töötajatel säilitada kauba puutumatus, teha kindlaks
võimalikud sisemised ohud turvalisusele ja kaitsta juurdepääsupunkte;
korrapäraselt üle vaatama koolituse sisu ja ajakohastama seda, kui kohandamine osutub
vajalikuks. Koolitus peaks sisaldama kõiki erinõudeid, mis on seotud ettevõtja konkreetse
tegevusalaga, nt lennukauba/lennuposti vedu.

Kohustuslikus korras ei ole sätestatud, kui sageli peaks turvalisus- ja julgeolekukoolitust
kordama.
Kuna aga töötajad, hooned, protseduurid ja kaubavood võivad pidevalt muutuda, tuleks
säilitada teadlikkuse tase, tagades korduskoolitused ja koolituste ajakohastamise.
Peale selle on asjakohane koolitus kohustuslik kõikidele uutele töötajatele või igale ettevõtja
töötajale, kes on uuesti määratud ametikohale, mis on seotud rahvusvahelise tarneahelaga.
Eespool loetletud mehhanismid personali harimiseks ja koolitamiseks seoses turvakorraga
peavad loomulikult olema sobilikud ettevõtja suurust arvestades (vt 3. osa III jao punkt 3.III.2
„Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad”). Näiteks mikroettevõtjate puhul võib toll olla
rahul sellega, kui korraldatud on suuline koolitus – mis on siiski dokumenteeritud – ning kui
üldistes turvalisus- ja julgeolekuprotseduurides tuletatakse meelde peamisi turvalisus- ja
julgeolekunõudeid või kui asjaomased töötajad on allkirjastanud lihtsa teadlikkust käsitleva
teatise.
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Samal ajal võivad turvalisus- ja julgeolekukoolituse sagedus ja põhjalikkus ühe ettevõtte
raames erinevate töötajate puhul varieeruda olenevalt nende vastutusest ja individuaalsest
võimalusest mõjutada rahvusvahelise tarneahela turvalisust ja julgeolekut.
Selleks et saada põhiteavet volitatud ettevõtja kontseptsiooni ja sellega seotud turvanõuete
kohta, julgustatakse taotlejaid ja nende töötajaid kasutama volitatud ettevõtjate e-õppe
vahendit, mille töötas välja komisjon.

2.V.9. Määratud kontaktisik
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punkti h kohaselt peab taotleja olema
määranud „kontaktisiku, kelle pädevuses on julgeoleku- ja turvalisusküsimused”. Sellest
kontaktisikust tuleb teatada luba väljaandvale tolliasutusele. Tasub märkida, et see tingimus ei
ole seotud tööohutusega, kuna tööohutus ei kuulu julgeoleku- ja turvalisuskriteeriumi
kohaldamisalasse.
Tegemist peaks olema isikuga, kelle poole ettevõtja ja ka luba väljaandev tolliasutus
pöörduvad kõikides julgeoleku ja turvalisusega seotud küsimustes.
Olenemata sellest, kas kõnealust rolli täidetakse allhanke korras, peab taotleja hoolt kandma
selle eest, et kontaktisik on täielikult teadlik kõikidest konkreetsetest ettevõtja
turvalisusküsimustest ning et kontaktisikul on volitus vastu võtta ja edastada turvalisuse
seisukohast tundlikku materjali.
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3. OSA. Taotlemis- ja staatuse andmise protsess
Alljärgneval vooskeemil on esitatud lihtsustatud ülevaade taotlemisprotsessist.
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I jagu – Pädeva liikmesriigi kindlaksmääramine volitatud ettevõtja staatuse taotlemisel
3.I.1. Üldsätted
Liikmesriik, kellele tuleb volitatud ettevõtja staatuse taotlus esitada, määratakse kindlaks
kooskõlas liidu tolliseadustiku artikli 22 lõike 1 kolmanda lõiguga. Selle lõigu kohaselt on
pädev tolliasutus selle koha tolliasutus, kus hoitakse taotleja tollialast keskset
raamatupidamist või kus see on kättesaadav ning kus vähemalt osa otsusega hõlmatud
tegevusest ellu viiakse. Üldiselt kehtib põhimõte, et taotlus tuleks esitada sellele
liikmesriigile, kes on kõige paremini kursis taotleja tollialase tegevusega.
Pidades aga silmas tänapäeva suundumusi ettevõtete organisatsioonistruktuuris ja
ärivoogudes, samuti jätkuvat suundumust tellida teatavad tööd allhankena, ei ole õiget otsust
alati kerge teha.
Juhtudel, kus eespool osutatud üldpõhimõtte alusel ei ole võimalik selgelt kindlaks määrata,
millise liikmesriigi toll peaks loa/sertifikaadi välja andma, kohaldatakse liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artiklit 12 või 27.
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 12 kohaselt on pädev tolliasutus selle koha
tolliasutus, kus hoitakse või kus on kättesaadavad taotleja andmed ja dokumendid (tollialane
keskne raamatupidamine), mille põhjal saab tolliasutus teha otsuse (st selle koha tolliasutus,
kus asub taotluse esitanud ettevõtte halduspeakorter).
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artiklis 27 on sätestatud, et kui pädevat
tolliasutust ei ole võimalik kindlaks määrata liidu tolliseadustiku artikli 22 lõike 1 kolmanda
lõigu või kõnealuse delegeeritud õigusakti artikli 12 kohaselt (eeskätt volitatud ettevõtja
staatuse taotlemisel), esitatakse taotlus selle liikmesriigi tollile, kus on taotleja püsiv
tegevuskoht ja kus hoitakse teavet tema põhilise logistilise juhtimistegevuse kohta liidus või
kus see on kättesaadav vastavalt taotlusel märgitule.

3.I.2. Tolliga seotud dokumentide kättesaadavus
Liidu tolliseadustiku artikli 22 lõike 1 kolmandas lõigus käsitletakse ka olukorda, mille puhul
ettevõtja tellib tolliga seotud haldustoimingud teises liikmesriigis või kolmandas riigis asuvalt
isikult. See on mitmes liikmesriigis tavaline ja õiguspärane tegevus. Sellisel juhul tagab
ettevõtja, et selle liikmesriigi tolliasutus, kus ta on asutatud, pääseb elektrooniliselt juurde
teises liikmesriigis või kolmandas riigis hoitavatele dokumentidele.
Sellistes olukordades tuleb taotlus esitada liikmesriigis, kellele ettevõtja tagab juurdepääsu
oma kesksele raamatupidamisele ja kus toimub vähemalt osa tema tollialasest tegevusest.
Näide 1.
Ettevõtja C on asutatud Rootsis. Kogu tema äritegevus toimub Rootsis, välja arvatud
haldusteenus, mida ostetakse Eestist. Ettevõtja tagab Rootsi tolliasutustele elektroonilise
juurdepääsu oma dokumentidele vastavalt asjaomastele Rootsi eeskirjadele.
Volitatud ettevõtja staatuse taotlus tuleb esitada Rootsis.
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Olukord on teistsugune juhul, kui tollialast tegevust ei viida ellu kummaski liikmesriigis, kus
dokumente hoitakse või kus need on kättesaadavad.
Näide 2.
Ettevõtja C on asutatud Ühendkuningriigis. Tema andmete ja dokumentide eest, mille põhjal
tolliasutus saab teha otsuse (tollialane keskne raamatupidamine), kannab allhanke korras hoolt
Iirimaal asuv töövõtja ja nendele pääseb juurde Ühendkuningriigist. Ettevõtja impordib kaupa
Aasiast Rumeenia kaudu.
Sellisel juhul kohaldatakse liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artiklit 12 ja volitatud
ettevõtja staatuse taotlus tuleb esitada Ühendkuningriigis.
Näide 3.
Ettevõtja C on asutatud Itaalias. Tema keskne raamatupidamine asub Maltal ja see ei ole
kättesaadav mujalt. Ettevõtja impordib kaupa Ukrainast. Import ja ladustamine toimub
Saksamaal, tootmine Hispaanias. Kaupa eksporditakse Portugalist.

Sellisel juhul esitatakse taotlus Maltal, kuna keskne raamatupidamine on kättesaadav ainult
seal.

3.I.3. Hargmaised ja suurettevõtjad
Nagu eespool kirjeldati, on selge, et kõik sõltumatust juriidilisest isikust ettevõtjad peavad
esitama eraldi taotluse koos hoolikalt täidetud enesehindamise küsimustikuga. Mõni
hargmaine ettevõtja tegutseb eri liikmesriikides eraldiseisvate juriidiliste isikute kaudu, osa
aga püsivate tegevuskohtade kaudu.
Liidu tolliseadustiku artikli 5 punkti 32 kohaselt on püsiv tegevuskoht „kindel tegevuskoht,
kus on püsivalt olemas nii vajalik inimressurss kui ka vajalikud tehnilised vahendid ja mille
kaudu tehakse täielikult või osaliselt isiku tolliga seotud toiminguid”. Kooskõlas liidu
tolliseadustiku artikli 5 punkti 31 alapunktiga b ei ole püsiv tegevuskoht aga sõltumatu
juriidiline isik. Sellegipoolest võib püsiva tegevuskoha õiguslik seisund olla eri liikmesriikide
õigusaktides määratletud erinevalt. Õigupoolest võidakse püsivaid tegevuskohti tegevuse
elluviimiseks mõnes liikmesriigis käsitada sõltumatute juriidiliste isikutena, isegi kui
ettevõtjate kontsernis, kuhu nad kuuluvad, ei ole nad sisekorrast lähtuvalt sõltumatud. Sellisel
juhul kehtib eespool osutatud üldpõhimõte, st püsiv tegevuskoht peab esitama eraldi taotluse.

Näide 1.
Emaettevõtja P on asutatud Saksamaal. Sellel on järgmised õiguslikult sõltumatud püsivad
tegevuskohad: Belgias registreeritud püsiv tegevuskoht nr 1 ja Austrias registreeritud püsiv
tegevuskoht nr 2. Emaettevõtjal P ei ole mingit tollialast tegevust, ent tema püsivad
tegevuskohad tegelevad tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevusega. Emaettevõtja P soovib
taotleda kogu grupile volitatud ettevõtja staatust. Asjaomase tollialase tegevusega seotud
keskne raamatupidamine asub ja tollialane tegevus toimub liikmesriikides, kus püsivad
tegevuskohad on registreeritud.
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Püsiv tegevuskoht nr 1 peab esitama taotluse Belgias ja püsiv tegevuskoht nr 2 Austrias,
samal ajal kui emaettevõtja P taotlust esitada ei saa, kuna tal ei ole tollialast tegevust.
Tuleb märkida, et tõepoolest peavad mõlemad püsivad tegevuskohad esitama eraldi taotlused,
mis võib taotlejale tunduda liigselt koormavana. Sellegipoolest tuleks arvesse võtta, et kaht
taotlust menetletakse eraldi ning seetõttu ei tähenda ühe püsiva tegevuskoha taotluse
mittevastavus teatavatele kriteeriumidele seda, et teise püsiva tegevuskoha taotlus lükatakse
tagasi või et luba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks, juhul kui luba on juba väljastatud.
Kui püsivad tegevuskohad ei ole sõltumatud juriidilised isikud, peab üks ühtne taotlus liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 26 kohaselt hõlmama kõiki taotleja püsivaid
tegevuskohti liidu tolliterritooriumil. Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artiklis 27
on sätestatud, et suuniste 1. osa II jao punktis 1.II.1 osutatud ühtse loa korral esitatakse taotlus
selle liikmesriigi tollile, kus on taotleja püsivad tegevuskohad ja kus hoitakse teavet tema
põhilise logistilise juhtimistegevuse kohta liidus või kus see on kättesaadav vastavalt taotlusel
märgitule.

Näide 2.
Emaettevõtja A on asutatud Ühendkuningriigis. Tal on püsivad tegevuskohad Belgias,
Saksamaal ja Madalmaades, kuid need ei ole eraldiseisvad juriidilised isikud. Teavet tema
põhilise logistilise juhtimistegevuse kohta hoitakse Ühendkuningriigis.
Esitada tuleb vaid üks ühtne taotlus ning seda peab tegema ettevõtja A, hõlmates kõik oma
filiaalid. Enesehindamise küsimustikus tuleb kirjeldada üldkorda ja ka filiaalides kehtivaid
menetlusi.
Sarnane olukord on juhul, kui kolmanda riigi ettevõtjal on liidus püsivad tegevuskohad.

Näide 3.
Emaettevõtja A on asutatud Ameerika Ühendriikides. Tal on püsivad tegevuskohad
Ühendkuningriigis, Belgias, Saksamaal ja Madalmaades, kuid need ei ole eraldiseisvad
juriidilised isikud. Ühendkuningriigis asuv püsiv tegevuskoht toimib Euroopas keskfiliaalina
ning seetõttu hoitakse kõikide ELis asuvate filiaalide tegevuse haldamise süsteemiga seotud
teavet Ühendkuningriigis. Tollialane tegevus toimub Ühendkuningriigis, Belgias, Saksamaal
ja Madalmaades.
Esitada tuleb vaid üks taotlus ning seda peab tegema ettevõtja A Ühendkuningriigis.
Taotlusele tuleb siiski lisada järgmine teave:
 lahter 1 = Ühendkuningriigis asuva keskfiliaali nimi ning Belgias, Saksamaal ja
Madalmaades asuvate filiaalide nimed;
lahter 4 = Belgia, Saksamaa ja Madalmaade filiaalide aadressid;
lahter 9 = Ühendkuningriigis asuva ettevõtja EORI-number ning Belgia, Saksamaa ja
Madalmaade filiaalide asjaomased registreerimisnumbrid (käibemaksukohustuslasena
registreerimise number või maksukohustuslasena registreerimise number, kui esimesena
nimetatu ei ole kättesaadav);
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lahtrid 16–18 = kõikide ELi filiaalide kontorid.
Liikmesriigid võiksid üksteisega konsulteerida juba varajases etapis, isegi enne sellise
kolmandast riigist pärit taotleja taotluse vastuvõtmist, et välja selgitada, kas taotlus hõlmab
kõiki taotleja püsivaid tegevuskohti liidu territooriumil.
Küsimust, kellele eespool osutatud juhtudel taotlus esitada, käsitletakse punktis 3.I.2.
II jagu – Taotluse vastuvõtmine ja aktsepteerimine
Liidu tolliseadustiku artiklites 22 ja 38, liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti
artiklites 11–13 ja 26–28 ning liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklites 10 ja 12 on
kirjeldatud üldist protsessi, mida tuleb järgida, kui on esitatud taotlus volitatud ettevõtja
staatuse saamiseks. Kuni liidu tolliseadustiku sätete kohaldamiseks ette nähtud volitatud
ettevõtja süsteemi ajakohastamise kuupäevani esitatakse taotlus ühenduse tolliseadustiku
rakendussätete 1C lisas sisalduvat teavet kasutades. Kui tolliasutused on saanud taotluse, siis
nad vaatavad selle läbi ning teevad otsuse selle kohta, kas taotlus võetakse vastu või mitte.
Alati tuleb arvesse võtta järgmisi ühtseid üldiseid kaalutlusi:
-

-

-

-

-

-

taotluse esitamisel tuleks järgida liidu tolliseadustiku artikli 22 lõikes 1 ja liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artiklis 11 sätestatud nõudeid;
liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 26 lõike 1 alusel esitatakse koos
taotlusega enesehindamise küsimustik;
tolliasutustel peab olema kogu vajalik teave, et kiirkorras kontrollida, kas esitatud taotlus
vastab vastuvõtutingimustele. Selle saamiseks võib tutvuda asjaomaste andmebaasidega
või paluda taotlejal esitada see teave koos taotlusega;
vajaduse korral peaks toll kasutama ka muid kättesaadavaid teabeallikaid, nt tutvuma ELi
ühtsete andmebaasidega, võtma ühendust teiste ametiasutustega, uurima ettevõtja
veebisaidil avaldatud teavet jne;
kui vajatakse täiendavat teavet, peavad tolliasutused seda taotlejalt kooskõlas liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikli 22 lõikega 2 küsima esimesel võimalusel, kuid
hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest;
kui tolliasutus teeb kindlaks, et taotlus ei sisalda kogu vajalikku teavet, palub ta taotlejal
asjakohane teave esitada mõistliku aja jooksul, aga mitte hiljem kui 30 päeva jooksul,
vastavalt tolliseadustiku rakendusakti artikli 12 lõike 2 esimesele lõigule;
toll peab alati teavitama taotlejat taotluse vastuvõtmisest ja edastama vastuvõtmise
kuupäeva. Taotlejat tuleb teavitada ka siis, kui otsustati, et taotlust ei võeta vastu, ning sel
juhul tuleb esitada vastavad põhjendused (liidu tolliseadustiku artikli 22 lõike 2 teine
lõik);
kui taotluse on esitanud hargmaine ettevõtja, tuleb taotluse vastuvõtmise või
tagasilükkamise üle otsust tehes tutvuda ka suuniste 3. osa I jaoga „Pädeva liikmesriigi
kindlaksmääramine volitatud ettevõtja staatuse taotlemisel”.

Kui toll on taotlejale teada andnud taotluse vastuvõtmisest, peaks taotleja viivitamata võtma
kõik võimalikud meetmed, et üldist protsessi kiirendada. Eeskätt on tungivalt soovitatav
vaadata läbi üldise taotlemisprotsessi järgmised etapid:
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-

volitatud
ettevõtja
staatuse
taotlemise
protsessi
kaasatud
eri
tegevusüksuste/osakondadega seotud teabe ja tõendite kogumine;
- teavitamine – vastutavad üksused võiksid olla teadlikud oma konkreetsetest
ülesannetest volitatud ettevõtja üldnõuete täitmisel / kõnealuses üldprotsessis ning
valmis esitama vajalikku teavet;
- järelmeetmed – ettevõtja peaks võtma meetmeid enesehindamise küsimustiku täitmisel
ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks ja nendega kaasnevate riskide leevendamiseks
ning teavitama tolli mittevastavusega seotud küsimustest. Soovitatav on teavitada tolli
ka võetavatest meetmetest;
konsulteerimine tolliga – ettevõtja peaks mis tahes võimalikke küsimusi selgitama
tolliga, et mitte raisata aega ja raha.
III jagu – Riskianalüüs ja auditeerimisprotsess
Tasub märkida, et tolli audit hõlmab eri liiki tollikontrolle või hindamismenetlusi, mille abil
toll teeb kindlaks, kas ettevõtjad vastavad liidu ja liikmesriikide õigusaktidele ja nõuetele
tolliküsimustega seotud valdkondades. Audit hõlmab eelauditit, tollivormistusjärgset auditit ja
jätkuva vastavuse hindamist.
Eelauditi teeb toll enne mis tahes tolliloa/-sertifikaadi väljastamist. Volitatud ettevõtja
staatuse puhul tähendab eelaudit kontrolli, mis tehakse pärast volitatud ettevõtja staatuse
saamise taotluse esitamist ja mille eesmärk on kindlaks teha, kas taotleja täidab liidu
tolliseadustiku artiklis 39 sätestatud kriteeriumeid. (Eel)audit peab võimaldama audiitoril:
- otsustada, kas taotleja vastab volitatud ettevõtja staatuse andmise tingimustele;
- teha kindlaks jääkriskid ja soovitada edasisi meetmeid;
- teha kindlaks ettevõtja menetluste sellised tahud, millele tuleks pöörata rohkem
tähelepanu, ja anda taotlejale nõu, kuidas asjaomaseid menetlusi ja kontrollimeetmeid
parandada või tugevdada;
Kui taotlejale on juba antud volitatud ettevõtja staatus, tuleb vahet teha järelevalvel ja jätkuva
vastavuse hindamisel. Järelevalvet teevad tolliasutused pidevalt, jälgides volitatud ettevõtja
igapäevategevust, sealhulgas kohapealsete külastuste abil. Selle eesmärk on teha varajases
etapis kindlaks mittevastavusele viitavad märgid ning selle alusel võetakse viivitamata
meetmeid probleemide või mittevastavuste avastamisel. Jätkuva vastavuse hindamine
tähendab, et midagi on juba avastatud ning vaja on võtta meetmeid eesmärgiga teha kindlaks,
kas ettevõtja vastab jätkuvalt volitatud ettevõtja kriteeriumidele. Sellega seoses on selge, et
järelevalve tulemusel võidakse alustada jätkuva vastavuse hindamist.

3.III.1. Teabe kogumine ja analüüsimine
Selleks et teha riskianalüüs ning valmistada ette tõhus ja tulemuslik audit, on luba
väljaandvale tolliasutusele äärmiselt oluline koguda ettevõtja kohta võimalikult palju
kättesaadavat asjakohast teavet. Teavet kogutakse selleks, et:
- paremini mõista ettevõtja äritegevust ja tegevuskeskkonda;
- saada võimalikult hea ülevaade ettevõtja äritegevuse korraldusest ning äritegevusega
seotud protsessidest ja protseduuridest;
- riskihindamise tulemustest lähtuvalt koostada auditikava;
- valmistuda ette auditi tegemiseks (optimaalne auditimeeskond, auditi fookus jne);
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-

kontrollida kriteeriumide täitmist võimalikult suurel määral.

Teave, mida toll võib eri allikatest saada, hõlmab järgmist:
- siseandmebaasid (nt taotleja kasutatud tolliprotseduurid / esitatud deklaratsioonid);
-

siseinfo (varasemate kontrollide ja/või auditite tulemused; muud väljastatud või
kehtetuks tunnistatud load ja nende lisadokumendid, varem esitatud
tollideklaratsioonid jne);

-

teistelt ametiasutustelt küsitud ja saadud teave;

-

teiste liikmesriikide esitatud teave (teabevahetuse ja konsultatsioonimenetlus –
vt suuniste 4. osa „Liikmesriikidevaheline teabevahetus ja teabevahetus muude
valitsusasutustega”);

-

ettevõtjate esitatud teave (s.t enesehindamise küsimustik);

-

avalikult kättesaadav teave (uudised, internet, uuringud, aruanded jne);

-

mis tahes muu asjakohane teave, sealhulgas kujutised, fotod, videod, rajatiste plaanid
jne.

Kogutud teavet tuleb hoolikalt uurida, et hinnata selle täpsust ja asjakohasust
auditieesmärkidest lähtuvalt. Tuleb mõista, et teabe kogumine on dünaamiline protsess ning
võib juhtuda, et teabe saamisel tekib küsimusi juurde. Taotleja peaks seda meeles pidama ning
olema valmis esitama tollile mis tahes vajalikku täiendavat teavet. Isegi kui hindamine on
alanud, võivad audiitorid küsida ja koguda asjaomast täiendavat teavet, mis lisab väärtust
tulemusele. Samuti tuleks meeles pidada, et teave muutub ning mõnikord kehtivad andmed
vaid nende kogumise hetkel. Sellepärast on oluline omada kõige uuemaid ja ajakohastatud
andmeid. Selle tagamiseks, et luba väljaandev tolliasutus on kursis sündmustega, mis võivad
mõjutada tulemust taotlemisetapis ja järelhindamise raames, on oluline, et oleks sisse seatud
süsteem, mille abil oleks võimalik taotlejaga ühendust võtta ja suhelda, kui vajatakse
täiendavat teavet.
Ettevõtja suurus, tema tegevuse eripärad ning juhtumid, mille raames see ettevõtja on läbinud
muud asjakohased akrediteerimisprotsessid, võivad protsessi märkimisväärselt kiirendada.
3.III.2. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on määratletud komisjoni 6. mai
2003. aasta soovituses mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse
kohta15. Selle määratluse kohaselt tuleb arvesse võtta, kas ettevõtja kuulub suurema
hargmaise ettevõtja alla – sellisel juhul ei loeta seda VKEks.

15

Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta;
ELT L 124, 20.5.2003.
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Volitatud ettevõtja staatuse taotlemise ja nõuete täitmise puhul tuleks ühtlasi arvesse võtta, et
VKEd on suuruse, äritegevuse keerukuse, käideldava kauba liigi, rahvusvahelises tarneahelas
omatava positsiooni jmt poolest erinevad. Näiteks:
-

taotlejat, kellel on 51 töötajat ja kes impordib prille, käsitletakse erinevalt võrreldes
taotlejaga, kellel on 249 töötajat ning kes impordib relvi ja on juba rakendanud
erinevaid turvameetmeid;

-

tollimaakler, kellel on 4 töötajat ja kes tegutseb allhankijana 150 töötajaga tootjale, on
veel üks näide selle kohta, kui erinevates olukordades VKEd on.

VKEd moodustavad 99 %16 kõikidest Euroopa ettevõtjatest ning üheksa VKEd kümnest on
tegelikult alla 10 töötajaga mikroettevõtjad.
Nad on samuti muutumas oluliseks osaks rahvusvahelisest tarneahelast. Mõnel juhul võivad
nad moodustada lõviosa rahvusvahelises tarneahelas asuvatest ettevõtjatest, tegutsedes sageli
suuremate ettevõtjate allhankijatena.
Võttes arvesse eelkõige võimalikke raskusi, millega VKEd võivad loa taotlemise protsessi
astumisel silmitsi seista, ning selleks et muuta volitatud ettevõtja staatus VKEdele
kättesaadavamaks, on volitatud ettevõtjaid käsitlevates õigusnormides ette nähtud vajalik
paindlikkus eesmärgiga minimeerida kulusid ja koormust. Isegi kui volitatud ettevõtja
kriteeriume kohaldatakse kõigi ettevõtjate suhtes olenemata nende suurusest, on liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikli 29 lõikes 4 sätestatud, et volitatud ettevõtja kriteeriumide
„täitmise kontrollimisel võtab toll nõuetekohaselt arvesse ettevõtjate, eriti väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate iseärasusi”. Käesolevates suunistes käsitletakse näidete varal
paralleelselt VKEde eripärasid seoses volitatud ettevõtja loa andmisega.
3.III.3. Spetsiifilised majandustegevuse liigid
3.III.3.1. Kiirkulleriteenuse osutaja
Vedaja rolli rahvusvahelises tarneahelas kirjeldatakse suuniste 1. osa II jao punkti 4
alapunktis f. Selles ettevõtlussektoris eristub selgelt kiirkulleriteenuse osutajate allsektor. See
allsektor hõlmab suhteliselt väikest arvu ettevõtjaid, kuid märkimisväärset tehingute mahtu.
Mõnes liikmesriigis hõlmab see allsektor umbes kolmandikku kõikidest impordisaadetistest ja
umbes 50 % kõikidest ekspordisaadetistest.
Sellel allsektoril on mitmed eritunnused:
- tehingute suur arv;
- tähtsal kohal on transpordi kiirus ja kiire tollivormistus – kiire
kättetoimetamisaeg on nende ettevõtjate jaoks tähtis turundusvahend ja oluline
nende klientidele;
- äripartnerite suur arv ja ulatus alates tavalistest äriklientidest kuni ühekordsete
eraklientideni;
- ettevõtjad täidavad sageli lisaks vedaja rollile ka tollimaakleri/esindaja rolli;
- kuna peamiselt toimub transport õhuveona, tegutsevad need ettevõtjad
kokkuleppelise esindaja või tuntud saatjana, nagu on osutatud määruses (EÜ) nr
16

2008. aastal oli Euroopa Liidus üle 20 miljoni ettevõtja. Neist vaid umbes 43 000 olid suurettevõtjad. Sellest
tulenevalt on enamik (99,8 %) ELi ettevõtjatest VKEd. (Aastaaruanne – ELi väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtjad, 2009, ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat).
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-

300/2008,17 ning täidavad enamiku äritehingute/äritegevuse puhul komisjoni
rakendusmääruses (EL) 2015/1998 sätestatud nõudeid18;
pakkide ja lasti vedamine oma lennukiga või laaditud kottide ja lahtise pagasi
vedamine teiste lennuettevõtjatega;
ettevõtjatel on sageli tolli luba lihtsustatud tolliprotseduuride kasutamiseks.

Neid eritunnuseid silmas pidades eksisteerivad selles allsektoris mitmed spetsiifilised riskid,
mida tuleb arvesse võtta eriti siis, kui ettevõtjad taotlevad volitatud ettevõtja staatust. Need
riskid on järgmised:
- tollieeskirjade täitmise kriteeriumi hindamisel esinevate rikkumiste tase. Toll peab
võtma arvesse tehingute suurt arvu ja hindama rikkumiste süstemaatilisust,
ettevõtjate sisekontrollide kvaliteeti ning vigade avastamise ja parandamise
protseduure – vt suuniste 2. osa „Volitatud ettevõtja kriteeriumid”;
- selliste hoitavate andmete turvalisus, mida kasutatakse, kui hinnatakse ettevõtja
äri- ja vajaduse korral ka transpordiandmete haldamise süsteemi. Arvestades
hoitavate andmete suurt mahtu, peab toll hindama kehtestatud meetmeid, mille
eesmärk on kaitsta ettevõtja süsteeme loata juurdepääsu või sissetungimise eest,
ning juurdepääsu dokumentidele ja andmetöötlusmenetlusi süsteemides, mida
kiirpostiteenuse osutajad kasutavad.
- Asjakohaste julgeoleku ja turvalisuse standardite hindamisel on riskid järgmised:
o riski kujutavad endast tegevuskohad või tegevused, mis ei ole hõlmatud
kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatusega;
o turvalisust käsitlevate kokkulepete rikkumine, millega kaasneb ohtlike või
turvamata kaupade saatmise risk. Võttes arvesse suurt äripartnerite hulka,
peavad tolliasutused hindama äripartnerite valimise ning tuntud ja
tundmatute kaubanduspartneritega seotud riskide juhtimise protseduure;
o turvariski põhjustada võivate isikute tööletulek. Võttes arvesse suurt
ärimahtu, peavad tolliasutused hindama uute alaliste ja ajutiste töötajate
taustauuringute tegemise protseduure;
o ebapiisav teadlikkus turvanõuetest. Toll peab hindama protseduure, mis on
kehtestatud selleks, et pakkuda asjakohast koolitust, mis hõlmab
kiirsaadetiste liikumisega seotud turva- ja julgeolekuriske.
3.III.3.2. Postiteenuse osutajad
Postiteenuse osutajal on omad eripärad ning tema tunnusjooni ja temaga seotud riske tuleb
arvesse võtta. Nagu võib eeldada, hinnatakse tõendatud maksevõime kriteeriumi täitmist
samamoodi nagu teiste ettevõtjate puhul ning keskendutakse mõnele konkreetsele küsimusele,
mis on seotud muude volitatud ettevõtja kriteeriumidega.
Tollieeskirjade täitmine
Postiteenuse osutaja osutab kohaletoimetamis-/saatmisteenust erinevatele väikeklientidele/kasutajatele, kelle usaldusväärsust ei ole väga lihtne kontrollida. Tagajärg on võimalikud

17

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb
tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002.

18

Komisjoni 5. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette
lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed.
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probleemid tollimaksudega ning samuti turva- ja julgeolekunõuete järgimisega. Tollialase
tegevusega seotud riskantsete valdkondade näited hõlmavad järgmist:
 väikeste saadetiste suur arv, s.t väikese kaaluga/väärtusega saadetised;
 klientide (peamiselt üksikisikud) väidete ebausaldusväärsus: vead ja väljajätmised
klientide väidetes saadetiste sisu väärtuse kohta ja saadetiste sisu valesti kirjeldamine,
tollideklaratsioonidele lisatud tõendavate dokumentide puudumine või puudused neis
dokumentides ning sellest tulenevalt raskused tollieeskirjade täitmisel
(sertifikaatide/lubade puudumine jne);
 vedaja põhjustatud hilinemised kauba kättetoimetamisel;
 kõrge risk, et saadetist käideldakse valesti (saadetis läheb kaduma).
Sellepärast peaks audiitor auditi käigus tollieeskirjade täitmise kriteeriumi hindamisel peale
ettevõtja suuruse ja liigi arvesse võtma ka rikkumiste arvu võrrelduna aastas tehtud tehingute
koguarvuga, et hinnata võimalikke seonduvaid riske. Kauba esitamise nõudest loobumisega
deklarandi arvestuskande menetluse ja tolliladustamise menetluse haldamine on kõige tähtsam
element, mida tuleks üksikasjalikult hinnata, analüüsides ühtlasi ka jääkriske.
Raamatupidamis- ja logistikasüsteemid
Üks risk, mida tuleb arvesse võtta, on selliste varude haldamine, milles leiavad kajastamist
kohaletoimetamata kirjad/pakid (kui saajaga ei ole olnud võimalik ühendust saada või kui
saaja ei ole pakile järele tulnud). Selle kriitilise aspekti puhul on oluline hinnata ladustamise
kulusid (ning kui see on asjakohane ja eeskirjades ette nähtud, siis sellele järgneva hävitamise
kulusid) või saatjale tagastamisega seotud kulusid. See võib olulisel määral mõjutada
tollialaste toimingute ja raamatupidamistoimingute jälgitavust ning avaldada mõju nii
logistika korraldamisele kui ka juhtimisele, kuludele, laos oleva kauba turvalisusele ja lao
julgeolekule.
Sellise tegevusest tuleneva olukorra puhul on oluline, et oleks võimalus tugineda ITsüsteemile, mis peab olema piisavalt kindel ja üles ehitatud nii, et oleks võimalik tagada
kõikide tollialaste toimingute – nii ekspordi- kui ka imporditoimingute – jälgitavus auditi
raames ning samuti selles IT-süsteemis sisalduvate andmete turvalisus.
Sisekontrollisüsteemi tõhususe hindamisel on lisaks ülesannete jaotusele oluline kontrollida
ka seda, kas on kindlaks määratud isikud, kes vastutavad tolliprotseduuridega seotud
eeskirjade järgimise üle järelevalve tegemise eest, ning kuidas seotud riske tegelikult
tuvastatakse ja käsitletakse. Sellest tulenevalt tuleks hinnata erinevate võimalike negatiivsete
sündmuste mõju ettevõtja tegevusele ning hoolikalt uurida nende protseduuride tõhusust, mis
on läbi viidud nõuetele mittevastavuse kaotamiseks.
Peale selle on sisekontrolliga seoses samuti oluline kontrollida, milliseid andmebaase ja
milliseid teabeedastusmenetlusi kasutatakse klientide ja saadetistega seotud andmete
säilitamiseks.
Järgmine aspekt, mida tuleks hinnata, on maismaatranspordi korraldamine, eelkõige siis, kui
see puudutab lennujaama käitajat. Sel juhul on oluline hinnata nende sõidukijuhtide
usaldusväärsust, kes pakkidel järel käivad.
Turvanõuded
Sellega seoses tuleks personali värbamisel olla hoolikas. Oluline on kaaluda, milline peaks
olema juhutööliste arv ja nende teenuste kasutamise sagedus. Mida rohkem ja sagedamini
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juhutöölisi kasutatakse, seda suurem on võimalus, et töötajate hulka imbub isikuid, kes
kavatsevad ebaseaduslikku tegevust, nt tuua sisse pakipomme, uimasteid vms.
Sellepärast tuleb hoolikalt hinnata valikukriteeriumeid, mille alusel värvatakse personali, kes
määratakse tegema konkreetseid toiminguid, näiteks selliseid toiminguid, mis on otseselt
seotud ladustamiskohtades või kõrge riskiga aladelt pärit tundliku kaubaga.
Samuti tuleb kontrollida, kui sageli teeb ettevõtja järelevalvet personali üle õigusaktidega
lubatud ulatuses. Peale selle tuleks hoolikalt kaaluda töötajate töölepinguid.
Olenemata sellest, mis liiki lepingu alusel töötajad töötavad, tuleks neile kõigile tagada piisav
erialane koolitus, eelkõige seoses tolliprotseduuride ja -eeskirjadega. Selleks et saavutada
turva- ja julgeolekuprotseduuride kohaldamisel kõrge tase, on vajalik pakkuda piisaval
tasemel koolitust muu hulgas ka töötajatele, kes tegelevad konkreetse saadetava kauba
skannimisega.
Rahvusvahelise tarneahela turvalisuse tagamiseks peaks postiteenuse osutaja tegema järgmist:
- koostama turvalisus- ja julgeolekusuunised eesmärgiga teavitada töötajaid
postiteenuste osutamisega seotud riskidest ja koolitada neid selles vallas;
- kehtestama sellise sisemise korra, mis võimaldab suurendada kontrollide sagedust
konkreetsete riskiolukordade puhul või pärast konkreetse operatiivteabe saamist;
- koolitama kontrollpunktidesse määratud postiinspektoreid nõuetekohaselt ning
andma neile ajakohastatud teavet selle kohta, kuidas teha kindlaks potentsiaalselt
ohtlikud saadetised, võttes arvesse näiteks järgmisi riskinäitajaid:
 saatja märkimata;
 tundlik saaja (diplomaatiline isik, poliitiline institutsioon, finantsasutused,
usukogukonnad, press jne);
 selliste märgistuste või kleebiste olemasolu, mille eesmärk on vältida
kontrolle, näiteks „Mitte läbi valgustada”, „Konfidentsiaalne”, „Ei vaja
postikontrolli”, „Mitte avada” jne;
 ebatavalised makroskoopilised füüsilised ja keemilised tunnused (nt
kuumakotid, ebaharilike lõhnade olemasolu, sisu kaotsiminek või levimine,
pakendi värvuse muutus; õliplekid, seestpoolt kostuv heli jne).
Postiteenuse osutaja peab samuti võtma meetmeid seoses saadetiste ladustamiseks
kasutatavate alade logistilise/korraldusliku mõõtmega, tehes järgmist:
- omama spetsiaalseid alasid, kus saab teha saabuvate või väljuvate saadetiste
turvakontrolli;
- füüsiliselt eraldama kontrollitava kauba sellest kaubast, mida veel ei ole kontrollitud;
- nõudma, et kliendid kasutaksid tooteid, mille jälgitavust on võimalik tagada;
- koostama tegevuskava, et kindlaks määrata ja isoleerida oht ning kindlaks määratud
oht kõrvaldada;
- looma turvalisuse küsimustes kontaktpunkti tolli-, politsei-, uurimis- ja
tervishoiuasutustele lähtuvalt osutatava teenuse liigist ja selle tähtsusest.
Võttes arvesse postiteenuse osutajate pakutava teenuse märkimisväärset ulatust ja
eritunnuseid ning samuti tehingute arvu ning selleks, et kehtestada usaldusväärsed tolli-,
logistilised, raamatupidamisalased ja turvaprotseduurid, on kokkuvõttes äärmiselt oluline, et
kõik protseduurid on rangelt standarditud ning kehtestatud on sisemised menetlustavad, mida
igapäevases töös ka reaalselt kasutatakse.
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3.III.3.3. Raudteeveo-ettevõtjad
Üldiselt ei erine raudteeveo-ettevõtja audit olulisel määral teiste vedajate audititest. Võib isegi
öelda, et raudteeveo-ettevõtjad kujutavad endast väiksemat riski transpordiliigi laadi tõttu.
Kuid audititegevuse kavandamisel ja riskide hindamisel tuleb kasuks, kui täpsustada mõnda
raudteeveo-ettevõtja äritegevusele iseloomulikku aspekti:
- raudteeveo-ettevõtjad peavad järgima rahvusvahelisi kokkuleppeid ja
konventsioone (COTIF, CIM). Nendest kokkulepetest võivad tuleneda tõkendite ja
kauba puutumatusega seotud nõuded. Samuti võidakse neis kokkulepetes käsitleda
vastutust transpordi ajal;
-

raudteeliikluse suhtes kohaldatakse raudteeohutuse eeskirju ja sertifikaate, mis
käsitlevad nii reisijate kui ka kauba turvalisust. Need eeskirjad ja sertifikaadid
võivad sisaldada nõudeid seoses turvalisuse juhtimise süsteemidega, personali
turvalisusega ja sisekontrollisüsteemiga;

-

regulatiivsest vaatepunktist tegutsevad raudteeveo-ettevõtjad killustunud
keskkonnas. Tegevust raudteel võib reguleerida ja selle tegevuse üle võib
järelevalvet teha mitu riigi ametiasutust;

-

tegevuskeskkond hõlmab mitut elementi, mida sageli kontrollivad kolmandad
isikud, kes vastutavad sellise taristu eest nagu rööpad, manööverdushoovid ja
konteineriterminalid, või siis kaubasaadetise eest;

-

taotleja organisatsiooni struktuur võib olla keeruline ning tal võib olla mitmeid
rajatisi ja palju erinevaid tegevusi. Tegevuse võib samuti jaotada reisijatega seotud
ja kaubaga seotud tegevuseks;

-

raudteeveo-ettevõtjad võivad suhelda paljude äripartneritega, kes on enamasti hästi
teada. Need võivad olla näiteks maanteeveo-ettevõtjad, laoettevõtjad,
sadamaettevõtjad ning turvateenuse osutajad rongide sorteerimisjaamades.
Kaubasaadetiste/konteinerite vagunitesse ja vagunitest maha laadimise eest võib
vastutada vedaja. Kuid kauba peale- ja mahalaadimise eest vastutab tavaliselt siiski
klient. Tavaliselt ei laadi kaubasaadetisi peale või maha raudteeveo-ettevõtjad või
kolmandad isikud. Ainult juhul, kui raudteeveo-ettevõtja osutab ise
postipakiteenust ja muid täiendavaid logistikateenuseid, võib ta vastutada kauba
käitlemisega seotud tegevuse eest;

-

transpordi ajal võib dokumente käsitleda või kaubasaadetisi/vaguneid kontrollida
mitu isikut. Raudteeveo-ettevõtjad käitlevad kaupa ümberlaadimispunktides,
logistikakeskustes või ladudes ise ainult juhul, kui nad osutavad postipakiteenust
ja muid täiendavaid logistikateenuseid.

Volitatud ettevõtja staatust taotleva raudteeveo-ettevõtja riskihindamise ja auditi ajal tuleks
tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:
-

selleks et paremini mõista ärikeskkonda, peaks toll paluma taotlejal esitada enne
auditit lühiülevaate eeskirjadest, kokkulepetest ja konventsioonidest, millest nad
lähtuma peavad;
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-

auditi ettevalmistamise ajal peaksid audiitorid saama selge ülevaate tollialase
tegevusega seotud territooriumidest ja rajatistest ning kindlaks tegema, kas taotlejal on
nende üle kontroll või mitte. Asjaomased territooriumid on rajatised, kus käsitletakse
tollidokumente, kaubasaadetisi ja kaupa;

-

kaubale ja kaubasaadetistele loata juurdepääsu saamise vältimiseks tuleks kohaldada
piisavaid
turvalisust
käsitlevaid
järelevalvemeetmeid,
eelkõige
avatud
sorteerimisjaamades ning transportimise/mahalaadimise/pealelaadimise ja peatuste
ajal;

-

kaubasaadetiste jälgimine, piiriületuse ja peatustega seotud turvaprotseduurid
(turvakaamerad, skannimine), lasti kaalumine ja seitsmeosaline kontroll (eelkõige
pärast pikaajalist ladustamist);

-

tõkendi paigaldamise protseduurid/reeglid, sealhulgas turvanõuete rikkumisega seotud
juhised;

-

äripartnerite identifitseerimine ning turvanõuete lisamine lepingutesse isegi ajutiste
partnerite puhul. Põhitegevuste (laadimine / mahalaadimine / turvalisuse järelevalve)
edasiandmise tõttu peab taotleja juhtima äripartneritega seotud riske, lisades
lepingutesse nõuded ja jälgides nende täitmist. Tarneahela turvalisuse parandamisel on
oluline roll ka turvanõuete rikkumise avastamise puhul kohaldataval korral;

-

turvateadlikkuse koolitused on nõuetekohaselt korraldatud;

-

kõige olulisemal kohal on kord, mille alusel anda teada turvanõuete rikkumistest ja
käsitleda neid.

3.III.4. Staatuse andmist hõlbustavad tegurid
3.III.4.1.

Üldsätted

Erinevad ettevõtjad peavad lisaks volitatud ettevõtjale esitatavatele nõuetele järgima oma
majandustegevuse tõttu ka erinevaid standardeid ja eeskirju. Volitatud ettevõtja programmi
raames püütakse arvestada juba olemasolevate standardite ja sertifikaatidega/lubadega ning
tugineda neile, nõudmata mis tahes täiendavaid sertifikaate/lube volitatud ettevõtjaks
saamiseks.
Kuigi tollieeskirjadega ette nähtud lihtsustuse kasutamise loa saamiseks ei ole ettevõtjatel
alati vaja volitatud ettevõtja staatust, peavad nad mõne lihtsustuse korral loa saamiseks
täielikult või osaliselt täitma teatavaid volitatud ettevõtja kriteeriumeid (vt ka suuniste
punkt 1.III.1).
Selleks et kiirendada taotluste töötlemist ja vähendada auditile kuluvat aega, peaks toll
kasutama võimaluse korral teavet, mis tal taotlejate kohta juba olemas on. See võib hõlmata
eelkõige järgmist teavet:
-

eelmistest tollilubade taotlustest ja protsessi tulemuste kohta kättesaadavat teavet;
tollile või muudele riigi ametiasutustele juba edastatud teavet, mis on kättesaadav
tollile või millele tollil on juurdepääs;
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-

teavet tolli auditite kohta ja nende tulemused;
taotleja kasutatud tolliprotseduuridest / esitatud deklaratsioonidest saadud teavet;
taotleja
suhtes
kohaldatavatest
kehtivatest
standarditest
ja
tema
sertifikaatidest/lubadest saadud teavet;
liidu õigusaktide kohaselt tehtud hindamiste või auditite tulemusi määral, mil need
on asjakohased kriteeriumide kontrollimiseks (liidu tolliseadustiku rakendusakti
artikli 29 lõige 2), ja asjaomaste ekspertide esitatud järeldusi (liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikli 29 lõige 3).

Kuid olenevalt iga konkreetse juhtumi asjaoludest ja võttes arvesse peamiselt seda, millist
ajahetke see teave käsitleb, võib tollil olla vaja üle kontrollida või küsida kinnitust teistelt riigi
ametiasutustelt, et teha kindlaks, kas teave (täies mahus või osaliselt) on ikka veel kehtiv.
Erilist tähelepanu pööratakse juhtumitele, millega seoses on õigusaktides ette nähtud
julgeolek- ja turvalisusstandardite automaatne tunnustamine:
-

kui taotleja on kokkuleppeline esindaja või tuntud saatja, loetakse julgeoleku- ja
turvalisuskriteeriumid täidetuks nende kohtade ja tehingute suhtes, mille kohta
taotleja on saanud kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatuse, määral, mil
kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatuse andmise kriteeriumid on
identsed või samaväärsed liidu tolliseadustiku artikli 39 punktis e sätestatud
kriteeriumidega (liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõige 3, vt ka suuniste
3. osa III jao punkti 4.2 alapunkt b);

-

kui taotleja on mõne rahvusvahelise konventsiooni või Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni
rahvusvahelise
standardi
või
Euroopa
standardiorganisatsiooni Euroopa standardi põhjal välja antud turvalisus- ja
julgeolekusertifikaadi omanik, võetakse neid sertifikaate arvesse julgeoleku- ja
turvalisuskriteeriumidele vastavuse kontrollimisel.
Kriteeriumid loetakse täidetuks määral, mille puhul on kindlaks tehtud, et
kõnealuse sertifikaadi väljaandmise kriteeriumid on identsed või samaväärsed
tolliseadustiku artikli 39 punktis e sätestatud kriteeriumidega (liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikli 28 lõike 2 esimene ja teine lõik).
Kriteeriumid loetakse täidetuks, kui taotleja on mõne sellise kolmanda riigi poolt
välja antud turvalisus- ja julgeolekusertifikaadi omanik, kellega liidul on sõlmitud
kokkulepe, milles on sätestatud kõnealuse sertifikaadi tunnustamine (liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 2 kolmas lõik).

See kehtib üksnes rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerijate19 või riikide pädevate asutuste
välja antud sertifikaatide kohta.
Peale selle on väga palju rahvusvahelisi ja siseriiklikke standardeid ja sertifikaate ning samuti
raamatupidamise, maksevõimelisuse või julgeoleku- ja turvalisusstandardite valdkondade
ekspertide poolt esitatud järeldusi, mida luba väljaandev tolliasutus võib arvesse võtta
vastavalt liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 29 lõikele 3. Neil juhtudel ei tähenda
sertifikaadi esitamine seda, et vastav volitatud ettevõtja kriteerium on automaatselt täidetud
ning et selle täitmist ei pea enam kontrollima. Pigem peab pädev tolliasutus kindlaks tegema,
kas ja mil määral on kriteeriumid täidetud.
19
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Sellega seoses tuleb kaaluda erinevaid näitajaid, kui hinnatakse, kas ja mil määral on
sertifikaat või standard asjakohane ja oluline ning kas ja mil määral võib see sertifikaat või
standard osutuda kasulikuks volitatud ettevõtja staatuse taotlemise käigus. Mõned neist
näitajatest on järgmised.
- Kes on väljastanud sertifikaadi/loa või kes on pädev kinnitama standardile
vastavust? Kas sertifikaadi/loa on andnud ametiasutus või kolmas isik? Kas
kolmas isik on rahvusvaheliselt akrediteeritud?
- Mil viisil sertifikaat/luba anti? Kas kontrollid on teinud ametiasutus (suuniste
3. osa III jao punktis 4.2 esitatud näited) või on ettevõtja teinud enesehindamise
või on kontrolli korraldanud sõltumatu ja akrediteeritud kolmas isik?
- Kas toimus kohapealne audit või tehti kontroll vaid dokumentidele tuginedes?
- Millistel põhjustel ettevõtja sertifikaati/luba taotles?
- Kas sertifitseerimisprotsessi / loa andmise protsessi viis läbi ettevõtja ise või on
ettevõtte juurde võetud konsultant?
- Kas sertifikaat/luba kehtib kogu ettevõtte, ühe konkreetse territooriumi või ühe
protsessi suhtes?
- Millal sertifikaat/luba väljastati? Millal toimus viimane audit? Millised olid
viimase auditi järeldused?
Allpool esitatud tuntud standardite ja sertifikaatide/lubade loetelu ei ole täielik. Ettevõtjate
erineva majandustegevuse ja siseriiklike eripärade tõttu sisaldab see vaid kõige
tavapärasemaid neist.
Tuleb märkida, et taotlejad võivad esitada pädevale tolliasutusele teavet iga nende täidetud
standardi kohta või iga nende valduses oleva sertifikaadi/loa kohta, mis mõjutab volitatud
ettevõtja kriteeriumide täitmist. Seejärel kontrollib pädev tolliasutus, kas ja mil määral saab
seda arvesse võtta. Sama kehtib siis, kui ettevõtjat nõustas volitatud ettevõtja kriteeriumide
täitmist mõjutavate juhtumite puhul sõltumatu asutus/institutsioon, kuid sertifikaati/luba ei
väljastatud (nt kohaliku politsei antud individuaalsed suunised kuritegude ennetamiseks
territooriumil, koolitusprogrammid).
Ühtlasi tuleb märkida, et volitatud ettevõtja staatuse saamiseks ei pea omama ühtegi neist
sertifikaatidest/lubadest ega pea olema saanud nõustamist kolmandatelt isikutelt. Kui on
olemas mõni sertifikaat/luba, võib see anda tollile kasulikku teavet (vt ka enesehindamise
küsimustiku selgitavad märkused 3. ja 6. jao kohta seoses raamatupidamis- ja
logistikasüsteemidega ning turvalisus- ja julgeolekunõuetega).
Silmas tuleb pidada ka seda, et volitatud ettevõtja kriteeriumide täitmise tõendamise eest
vastutab taotleja.

3.III.4.2.
a.

Tolliasutuste või teiste valitsusasutuste väljastatud sertifikaadid/load

Kehtivad tolliload

Kui ettevõtja taotleb volitatud ettevõtja staatust, tuleks arvesse võtta kõiki teisi talle juba
antud tollilubasid.
b.

Lennundusametite või -asutuste antud sertifikaadid
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Lennundusasutused annavad loa ettevõtjatele, kes tegelevad lennukauba käitlemisega.
Sõltuvalt sellest, milline on ettevõtja roll tarneahelas, võib nimetatud asutus talle anda
kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatuse, samal ajal kui esindaja teenuseid kasutava
kaubasaatja määrab kokkuleppeline esindaja otse.
Kokkuleppelised esindajad on sellised ettevõtjad nagu tollimaaklerid, ekspediitorid ja muud
üksused, kes on ärisuhetes lennuettevõtjaga ja teevad turvakontrolle, mida pädev ametiasutus
tunnustab või on ette näinud lasti või kuller- või kiirpostipakkide või kirjade puhul.
Tuntud saatja on saatja, kes saadab kaupa või posti omal algatusel ning kelle protseduurid
vastavad üldistele julgeolekueeskirjadele ja -standarditele, mis on piisavad, et lubada vedu või
kaupa või posti mis tahes õhusõidukile.
Kokkuleppelise esindaja ja tuntud saatja puhul loetakse liidu tolliseadustiku rakendusakti
artikli 28 lõikes 1 sätestatud kriteerium täidetuks rakendusakti artikli 28 lõike 3 kohaselt
nende rajatiste ja tegevuste puhul, mille suhtes ettevõtja on kokkuleppelise esindaja või tuntud
saatja staatuse omandanud. Erinevalt volitatud ettevõtja programmist antakse tuntud saatja ja
kokkuleppelise esindaja staatus alati konkreetse kohaga seoses. Samuti tuleks meeles pidada,
et tuntud saatja ja kokkuleppelise esindaja staatust kohaldatakse põhimõtteliselt ainult lennuki
pardal transporditava väljamineva kauba suhtes. Sissetuleva kauba puhul protsesse ei
kontrollita ega kiideta heaks.
Pädevate komisjoni talituste ja ELi liikmesriikide koostöös tehtud kokkuleppelise esindaja,
tuntud saatja ja volitatud ettevõtja kriteeriumide võrdluse tulemusena selgus, et kõnealuste
programmide nõuded olid põhimõtteliselt võrreldavad järgmistes valdkondades:
- hoonete turvalisus;
-

asjakohased sissepääsukontrollid;

-

kauba turvalisus;

-

personaliga seotud turvanõuded.

Eespool nimetatud valdkondades esineb seega tõenäoliselt kokkulangevaid tingimusi, mis
sellest tulenevalt loetakse täidetuks.
Seepärast tuleks juhul, kui AEOSi loa taotleja on juba saanud tuntud saatja või kokkuleppelise
esindaja staatuse, nõuetekohaselt hinnata, kas taotleja tegutseb ka muudel tegevusaladel. Kui
see on nii, tuleb neid tegevusalasid täiendavalt uurida. Ühelt poolt ei tohiks toimuda
julgeoleku- ja turvalisuskontrollide automaatset tunnustamist, kuid samal ajal tuleks vältida
samade valdkondade ja tegevuste kontrolli dubleerimist ja korduvat kontrollimist.
Kuigi esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatust õiguslikult ei tunnustata, on eesmärgid
sarnased, nii et esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatus võib olla abiks ka volitatud
ettevõtjale loa andmise menetluses.
c.

Laevade ja sadamarajatiste rahvusvaheline turvalisuse koodeks (ISPS)

IMO on võtnud kohustusliku rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel
(SOLAS) osana vastu kohustusliku laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse
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koodeksi (ISPS-koodeks). Selles määratakse kindlaks valitsuste, laevandusettevõtjate,
laevakaptenite, laevapere, sadamate, sadamarajatiste ja sadamarajatiste personali ülesanded, et
teha riskihindamine ja riskianalüüs ning töötada välja laevandusettevõtja ja tema laevade ning
samuti sadamate ja sadamarajatiste turvakava ning seda kava hallata ja parandada, eesmärgiga
ennetada rahvusvahelises kaubanduses kasutatavaid laevu või sadamarajatisi mõjutavaid
turvalisusega seotud vahejuhtumeid.
ISPS-koodeksis sisalduvad turvanõuded hõlmavad füüsilise turvalisuse meetmeid, sealhulgas
sissepääsukontrolli laevadele ja sadamarajatistele ning samuti lasti ja kaubasaadetiste
puutumatuse säilitamist. Need meetmed tuleb nõuetekohaselt kirja panna turvakavasse, mis
esitatakse laevade ja sadamarajatiste turvalisuse eest vastutavale ametiasutusele. Lisaks
sellele, et heakskiidetud turvakava on kasulik abivahend volitatud ettevõtja turvalisust
käsitleva kriteeriumi täitmise hindamisel, käsitlevad tolliasutused nende elementidega seoses,
mis sisalduvad heakskiidetud turvakavas ja on identsed volitatud ettevõtja tingimustega või
vastavad neile, seda kava ka nende tingimuste täitmist kinnitava dokumendina (liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõige 2).
Kui kohaldatavatele ISPS-koodeksi nõuetele vastavate laevade ja sadamarajatistega seoses
väljastatakse seda tõendavad sertifikaadid, siis tuleb meeles pidada, et laevandusettevõtjate
vastavust nimetatud koodeksi asjaomastele osadele kontrollivad kohustuslikus korras
siseriiklikud merendusasutused koostöös Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA).
Sellist laevandusettevõtjate kohustuslikku kontrollimist tuleb seega arvesse võtta ka volitatud
ettevõtja staatuse andmise raames.
d.

Euroopa Keskpanga eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku (ECAF) sobivus

Euroopa Keskpanga eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus (ECAF) määratakse kindlaks
menetlused, eeskirjad ja tehnikad, millega tagatakse, et oleks täidetud eurosüsteemi nõue
kõigi kõlblike varade kõrgete krediidistandardite kohta. Krediidistandardi hindamisel võtab
eurosüsteem arvesse selliseid institutsioonilisi kriteeriume ja näitajaid, mis tagavad
instrumentide omanikele samaväärse kaitse, näiteks garantiisid. Mõnes liikmesriigis
sertifitseerib kõlblikkust riigi keskpank. Kõrgete krediidistandardite miinimumnõuete
kehtestamisel kasutab eurosüsteem püsiva võrdlusalusena krediidihinnangut A, mis tähendab
minimaalselt pikaajalist krediidihinnangut A- reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s või
Fitsch Ratings, krediidihinnangut A3 reitinguagentuurilt Moody’s või krediidihinnangut AL
reitinguagentuurilt DBRS.
Sellepärast võib reitinguagentuuride hinnangut arvesse võtta ka tõendatud maksevõime
kriteeriumi täitmise hindamisel.
e.

Sarbanes-Oxley seadus (SOX)

SOX on Ameerika Ühendriikide föderaalne seadus, milles sätestatakse uued või parandatud
standardid kõikide USA aktsiaseltside juhatuse ja juhtkonna ning audiitorfirmade jaoks. Seda
seadust kohaldatakse ka väljaspool USAd asutatud ettevõtjate suhtes, kelle aktsiatega USAs
kaubeldakse. Kõnealune seadus hõlmab peamiselt eeskirju raamatupidamist, bilansi
koostamist ja finantsaruandlust käsitleva sisekontrollisüsteemi kohta. Keskendutakse teabe
avaldamise nõuetele ning juhtkonna vastutusele.
Isegi kui ettevõtja järgib SOXis sisalduvaid eeskirju, ei ole ükski volitatud ettevõtja
kriteerium automaatselt täidetud. Kuid see on siiski näitaja, mida tuleks riskianalüüsi raames
ja volitatud ettevõtja staatuse andmise kontekstis arvesse võtta.
f.

Volitatud ettevõtja programmid või samalaadsed programmid kolmandates riikides
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Mõnes riigis on kehtestatud turvalisus- ja julgeolekuprogrammid, mis on kooskõlas Maailma
Tolliorganisatsiooni SAFE raamistikus sisalduva volitatud ettevõtja kontseptsiooniga. Isegi
kui ELi ja konkreetse riigi vahel vastastikune tunnustamine puudub, siis asjaolu, et ettevõtja
on sellise programmi raames heaks kiidetud / sertifitseeritud, on volitatud ettevõtja staatuse
andmise kontekstis samuti oluline ning pädev tolliasutus peaks seda volitatud ettevõtja
staatuse andmise eesmärgil tehtava kontrollimise raames arvesse võtma.
g. TIR (Transports Internationaux Routiers)
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all töötati
1975. aastal välja TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsioon
(edaspidi „TIR-konventsioon”).
TIR-konventsiooni haldab ÜRO Euroopa Majanduskomisjon, kes haldab ka TIRkäsiraamatut. Käsiraamat sisaldab lisaks konventsiooni tekstile ka palju muud kasulikku
teavet konventsiooni praktilise kohaldamise kohta.
Volitatud ettevõtja loa andmise seisukohast pakub erilist huvi kontrollitud juurdepääs TIRmenetlustele, mis moodustavad ühe TIR-konventsiooni samba. TIR-konventsiooni artikli 6
kohaselt võimaldavad pädevad ametiasutused TIR-protseduuri kasutada üksnes neil
transpordiettevõtjatel, kes täidavad konventsiooni 9. lisa II osas sätestatud miinimumtingimusi
ja -nõudeid, nimelt:
- tõendatud kogemused ja võime tegeleda rahvusvahelise veoga;
- usaldusväärne finantsolukord;
- tõendid TIR-konventsiooni kohaldamisega seotud teadmiste kohta;
- raskete ja korduvate tolli- või maksuseaduste rikkumiste puudumine;
- kirjalik deklaratsioon, mille kohaselt isik kohustub järgima tollialaseid õigusnorme
ning maksma rikkumiste või õigusnormide rikkumise korral tasumisele kuuluvad
summad.
Volitatud ettevõtja loa andmise seisukohast võib erilist huvi pakkuda ka maanteesõidukite ja
konteinerite heakskiitmine. TIR-konventsioonis sätestatakse, et kaupa veetakse konteinerites
või maanteesõidukites, mille kaubaruumid on ehitatud nii, et kui need on suletud tõkendiga, ei
pääse neisse mingil viisil sisse. Kui konteiner või kaubaruum vastab konventsiooni nõuetele,
väljastavad asjaomased riiklikud heakskiitvad või kontrolliasutused maanteesõidukitele või
konteineritele nn kinnitustunnistused.
h.

Muud

Valitsustevaheliste organisatsioonide (nagu IMO, UNECE, OTIF, UPU ja ICAO) kehtestatud
turvalisusnõuete ja -standardite kontrollitav täitmine võib samuti tähendada volitatud ettevõtja
kriteeriumide osalist või täielikku täitmist niivõrd, kuivõrd nõuded on samaväärsed või
võrreldavad.

3.III.4.3
a.

Kaubandusstandardid ja sertifikaadid

Standardi ISO 27001 kohased sertifikaadid

ISO 27001 on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) koostatud ülemaailmne
standard infotehnoloogia turvalisuse ja elektrooniliste infosüsteemide kaitse kohta. Kõnealune
standard sisaldab infotehnoloogiat ja turbetehnoloogiat käsitlevaid eeskirju ning nõudeid
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infoturbe haldamissüsteemidele. Selles täpsustatakse nõuded dokumenteeritud infoturbe
haldamissüsteemide tootmisele, kasutuselevõtule, jälgimisele, hooldamisele ja täiustamisele.
Seega kasutatakse standardi ISO 27001 kohast sertifitseerimist väga erinevates sektorites, nt
infoturbenõuete ja -eesmärkide sõnastamisel, turvariskide kulutõhusal haldamisel,
õigusnormide järgimise tagamisel.
b.

ISO 9001:2015 (koos standardiga ISO 14001:2009)

ISO kehtestatud standard ISO 9001:2015 sisaldab olulisi ettepanekuid kvaliteedijuhtimise
parandamiseks ettevõtetes. Selle standardi eesmärk on suurendada ettevõtte tulemuslikkust
ning parandada kvaliteedi tagamist. Sellepärast tuleks klientide nõuetele vastamiseks kasutada
teatavat kvaliteedi tagamise protsessi. Lõppkokkuvõttes tuleks suurendada klientide rahulolu.
Volitatud ettevõtja staatuse taotlemise menetluse puhul võib standardi ISO 9001:2015 kohane
sertifitseerimine olla kasulik näiteks sisekontrollisüsteemi hindamiseks.

c.

ISO 28000:2007

Standardi ISO 28000:2007 kohaselt võib ettevõtjatele anda sertifikaadi selle kohta, et neil on
kehtestatud piisav rahvusvahelise tarneahela turvalisuse tagamise süsteem. ISO 28000:2007
on raamstandard ning selles konkreetses standardis sisalduvad turvalisus- ja julgeolekunõuded
on väga üldised.
Samas teine ISO standard ISO 28000 seeriast – nimelt standard ISO 28001:2007 – sisaldab
palju konkreetsemaid tarneahela turvalisuse nõudeid ning selle standardi eesmärk on
saavutada kooskõla Maailma Tolliorganisatsiooni SAFE raamistikus kehtestatud volitatud
ettevõtja kriteeriumidega. Seega peaks toll vastavalt liidu tolliseadustiku rakendusakti
artikli 28 lõikele 2 võtma arvesse volitatud ettevõtja staatuse andmise kontekstis vastavust
standardile ISO 28001.
d.

Transporditavate Varade Kaitse Assotsiatsiooni (TAPA) sertifikaadid

TAPA ühendab isikuid, kes vastutavad tootmise ja logistika valdkonnas turvalisuse ja
logistika eest. Selle rahvusvahelise assotsiatsiooni eesmärk on kaitsta nende eriti kalleid
kaupu varguse ja kaotsimineku eest ladustamise, ümberlaadimise ja transpordi ajal. TAPA
sertifikaate antakse TAPA assotsiatsiooni poolt välja töötatud standardite alusel, mis
käsitlevad lasti turvalisust. Seega kontrollivad standarditele vastavust sõltumatud
sertifitseerimisasutused (TAPA sertifikaatide A või B puhul) või toimub kontroll ettevõtja
enesehindamise kujul (TAPA sertifikaadi C puhul). Lasti turvalisust käsitlevad TAPA
standardid sisaldavad juhiseid turvalisuse kohta kauba ladustamise ja transportimise käigus
seoses ehitiste, seadmete ja protsessidega.
Lasti turvalisust käsitlevate TAPA standardite nõuete kohaselt peab sertifikaadi omanik
sertifikaadi (A ja B) saamiseks järgima kõrgetasemelisi füüsilise turvalisuse standardeid.
Samas on oluline märkida, et TAPA sertifikaadid väljastatakse seoses konkreetsete
territooriumidega, mitte aga kogu ettevõttele.

3.III.5. Ühise süsteemi või ühiste protseduuridega emaettevõtjad/tütarettevõtjad
Olenemata konkreetse ettevõtja juriidilisest vormist peab asjaomased kriteeriumid täitma
peamiselt taotleja.
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Eripärasid, mida tuleb arvesse võtta edasiantud tegevuste puhul, on juba selgitatud suuniste 2.
osas „Volitatud ettevõtja kriteeriumid”. Samu põhimõtteid kohaldatakse ka siis, kui tegevus
tellitakse sidusettevõtjate grupilt.
Kuid emaettevõtjate/tütarettevõtjate puhul on mõni tegur, mida tuleb arvesse võtta ning mis
võib mõjutada riskianalüüsi ja auditiprotsessi. Esiteks tuleb selgitada seoseid ning teha
kindlaks, kas see mõjutab haldus- ja/või tegevusega seotud protsesse.
On olemas juhtumeid, kus emaettevõtja annab tütarettevõtjale sõltumatuse. Sageli leiab
sidusettevõtjate vahel aset vähemalt kasumi ülekandmine või sõlmitakse mõni muu sarnane
kokkulepe. Mõnel juhul tellitakse konkreetsed tegevused grupi teistelt liikmetelt lepingu
alusel, mille tulemusel ei pruugi ettevõtjal olla üldse mingit personali.
Teistel juhtudel täidavad spetsialiseerunud üksused ülesandeid kõikide gruppi kuuluvate
ettevõtjate jaoks (jagatud teenused).
Kõigil neil juhtudel võib selline seos mõjutada riski tekkimise tõenäosust ning avaldada
tekkivale riskile nii positiivset kui ka negatiivset mõju.
Volitatud ettevõtja staatuse saamise taotluse läbivaatamisel võib praktilist tähtsust omada ka
see, et kui seotud ettevõtjatel on ühised protsessid, piisab sageli sellest, kui kontrollida neid
protsesse vaid üks kord.
See on asjakohane ka siis, kui üks gruppi kuuluv üksus teeb teatavaid tegevusi kõigi
sidusettevõtjate jaoks (jagatud teenused) nii, nagu ühte gruppi kuuluvad erinevad juriidilised
üksused lähtuksid samadest põhimõtetest (korporatiivsed standardid).
See võib kiirendada auditiprotsessi ning erialased teadmised võivad aidata parandada ka auditi
kvaliteeti. Samal ajal tuleb alati hinnata grupi ühe ettevõtja kohta kättesaadavat teavet selles
valguses, milline võib olla tema mõju sidusettevõtjatele. Kui sisekontrollisüsteem ei toimi
ühes sidusettevõtjas, kus kohaldatakse ühiseid korporatiivseid standardeid, ei tohiks
automaatselt eeldada, et sisekontrollisüsteem ei toimi ka seotud ettevõtjates. Selle asemel
peaks toll kaaluma nende teiste süsteemide ülevaatamist (täies ulatuses või osaliselt).

3.III.6. Risk ja riskianalüüs
3.III.6.1. Ettevõtja riskihindamine ja -juhtimine
Ettevõtja ülesehitus võib kujutada endast keerulist süsteemi, mis hõlmab paljusid omavahel
seotud protsesse. Volitatud ettevõtja peaks keskenduma protsessidele, riskijuhtimisele,
sisekontrollidele ja riskide vähendamiseks võetud meetmetele. Selle käigus tuleks
korrapäraselt üle vaadata need protsessid, kontrollid ja meetmed, mis on kehtestatud selleks,
et vähendada või leevendada kauba rahvusvahelise liikumisega seotud riske. Sisekontroll on
protsess, mida ettevõtja rakendab, et ennetada, tuvastada ja käsitleda riske eesmärgiga tagada
kõikide asjaomaste protsesside piisavus. Kui ettevõtja ei ole rakendanud ühtegi
sisekontrollisüsteemi või kui on olemas tõendid selle kohta, et süsteem ei toimi korralikult,
siis valitseb ettevõtja puhul risk.
Riskipõhised juhtimissüsteemid on süsteemid, mille abil mis tahes valdkonna ettevõtjad
hindavad, kontrollivad, jälgivad ja käsitlevad riske. Volitatud ettevõtja puhul tähendab see, et
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ettevõtja peab oma ärimudelist lähtuvalt kehtestama oma kordades/strateegiates sõnaselgelt
eesmärgid, milleks on tollieeskirjade järgimine ja tarnahelas talle kuuluva osa turvalisuse
tagamine. Juhtimissüsteemid peaksid võimaldama järgmist:
- pidevalt kindlaks teha vajadusi või nõudeid;
- hinnata, millised on parimad viisid nõuete järgimiseks;
- rakendada juhitud protsessi valitud juhtimismeetmete kohaldamiseks;
- jälgida süsteemi toimimist;
- säilitada tõendeid nende protsesside kohaldamise kohta, mida on kasutatud ärieesmärkide
saavutamiseks, ning kindlaks määrata võimalused funktsioonide või äritegevuse
parandamiseks; sealhulgas peaksid olemas olema aruandlusmehhanismid puudustest,
juhuslikest vigadest ja võimalikest struktuurivigadest teatamiseks.
Seda kõike tuleb vaadelda selliste õigus- ja regulatiivsete nõuete valguses, mida ettevõtja on
otsustanud järgida või mida ta peab järgima.
Mida paremini tunneb ettevõtja oma protsesse ja on teadlik oma tegevusega seotud riskidest,
seda suurem on võimalus juhtida protsesse vastavalt sellele. See tähendab, et ettevõtja peaks
olema teadlik sellistest kontseptsioonidest nagu riskijuhtimine, üldjuhtimine, kontroll
(järelevalve, jätkuva vastavuse hindamine, protsessi uuesti rakendamine ja/või protseduuride
muutmine) ning ta peaks olema rakendanud asjaomased protseduurid kõige olulisemate
riskide hõlmamiseks ja uute riskide kindlakstegemiseks.
Ettevõtte struktuuris peaks olema määratud isik või – ettevõtte suurusest ja keerukusest
sõltuvalt – üksus, kes vastutab riski- ja ohuhindamise eest ning sisekontrollide ja muude
meetmete kehtestamise ja hindamise eest. Riski- ja ohuhindamine peaks hõlmama kõiki
volitatud ettevõtja staatusega seotud riske ning samas tuleks silmas pidada ettevõtja rolli
tarneahelas. Kõnealune hindamine peaks hõlmama järgmist:
- ohud rajatiste ja kauba julgeolekule/turvalisusele;
- fiskaalsed ohud;
- tollialase tegevusega ja kauba logistikaga seotud teabe usaldusväärsus;
- nähtav kontrolljälg ning pettuse ja vigade ennetamine ja avastamine;
- tarneahelas tegutsevate äriparteritega sõlmitud lepingulised suhted.
Turvalisuse ja julgeoleku hindamiseks tehtav riski- ja ohuhindamine peaks hõlmama kõiki
rajatisi, mis on asjakohased ettevõtja tollialase tegevuse seisukohast.
3.III.6.2. Tolli riskianalüüs ja kontroll
Nagu eelmisest punktist nähtub, on ettevõtja ise kõige sobivam isik hindama oma riske ja
võtma meetmeid nende käsitlemiseks. Tolli roll on teha auditid eesmärgiga hinnata, kui
tõhusalt ettevõtja nende küsimustega tegeleb. Tuleb uurida, kas taotleja on teadlik kõige
tähtsamatest riskidest ning kas ta võtab nende riskide käsitlemiseks piisavaid meetmeid.
Selleks et tolliasutused saaksid teha hindamise ja teha asjakohase otsuse selle kohta, kas anda
ettevõtjale volitatud ettevõtja staatus või mitte, peavad nad tegema järgmist:
- hindama ettevõtja riske;
- koostama piisava riskidel põhineva auditikava;
- tegema auditi;
- käsitlema ettevõtjaga kõiki vastuvõetamatuid riske;
- tegema asjakohase otsuse selle kohta, kas anda volitatud ettevõtja staatus või
mitte;
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- jälgima asjaomast ettevõtjat ning vajaduse korral hindama jätkuvat vastavust.
Ettevõtja peaks rakendama juhtkonna tasandil piisavad protseduurid ja meetmed eesmärgiga
käsitleda volitatud ettevõtja staatuse saamise seisukohalt asjakohaseid riske. Sellega seoses
peaks ettevõtja meeles pidama, et võimalik on tellida teenuseid, kuid mitte panna oma
kohustusi kellelegi teisele. Volitatud ettevõtja kontseptsiooniga seoses peaks ettevõtja olema
teadlik tegevuste edasiandmisega seotud riskidest ning võtma meetmed nende riskide
käsitlemiseks ja esitama tollile selle kohta tõendid.
Konkreetse ettevõtja riskihindamine
Tolli jaoks on esimeseks sammuks koguda võimalikult palju asjakohast teavet selleks, et
mõista ettevõtja äritegevust (vt 3. osa punkt 3.III.1). Kui see on tehtud, võib toll jätkata
riskihindamise, auditikava väljatöötamise ja auditi tegemisega. Kogu kättesaadavat teavet
kasutades tehakse riskihindamine kõikides asjaomastes riskivaldkondades, mis on seotud
ettevõtja tegevusega rahvusvahelises tarneahelas, võttes samas arvesse ettevõtja ärimudelit.
Riskihindamine tehakse valdkondade kaupa, võttes arvesse kõiki ettevõtja tegevusega seotud
riske, mis on asjakohased volitatud ettevõtja staatuse seisukohast. Selles etapis võetakse
riskide hindamisel aluseks kogu enne auditit kättesaadav teave ning ettevõtja
sisekontrollisüsteemi olemasolu ja tõhusus. See peaks abistama audiitoreid auditikava
koostamisel.
Riskide kaardistamine ja volitatud ettevõtja COMPACT-mudel
Maailma Tolliorganisatsiooni riskijuhtimise suunistes määratletakse risk tolli vaatenurgast
üldiselt kui tollialaste õigusnormide järgimata jätmise võimalus, kuid käesolevate suuniste
puhul tundub parem kasutada laiemat lähenemisviisi ning määratleda risk kui tõenäosus, et
tegevus või sündmus avaldab kahjulikku mõju ettevõtja suutlikkusele järgida volitatud
ettevõtjale esitatavaid nõudeid ja kriteeriume. Kaaluda tuleks kahte asja: sündmuse esinemise
tõenäosust, aga ka selle mõju, ning selleks, et hinnata asjaomase riski tähtsust, tuleks neid
kahte tegurit alati arvesse võtta. Neid kontseptsioone võib kujutada nn riskmaatriksi kujul,
nagu on näidatud allpool esitatud pildil:

Tõenäosus

Suur

Keskmine
Väike

Väike

Keskmine

Suur

Mõju (tagajärjed)
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Riski ei ole kunagi võimalik kõrvaldada täiel määral, kui just protsessi täielikult ei katkestata.
Sellest maatriksist nähtub, et suure mõjuga risk on lubatud ainult väikese
esinemistõenäosusega olukordade puhul, samal ajal kui keskmise mõjuga risk ei oleks
vastuvõetav suure esinemistõenäosusega olukordade puhul. Eesmärk on vähendada riskitaset
(mõju/tõenäosus) vastuvõetava tasemeni ning tagada järelevalve abil see, et see riskitase ei
muutu.
Tavaliselt tuleks arvestada, et:
- kui tegemist on punase alaga, on risk suur ning riskitaseme vähendamiseks tuleks
võtta täiendavad vastumeetmed;
- kui tegemist on kollase alaga, võib soovitada parandusmeetmete võtmist
eesmärgiga viia risk rohelise ala tasemele, leevendades selleks kas mõju või
vähendades olukorra esinemise tõenäosust;
- kui tegemist on rohelise alaga, võib riski pidada vastuvõetavaks, kuid kaaluda võib
parandusmeetmete võtmist.
Neid kahte skaalat tuleks kasutada ka riskide prioriseerimiseks ja asjakohaste vastumeetmete
kavandamiseks.
On selge, et riskid võivad asjaomase konkreetse sidusrühma vaatenurgast olla erineva
tähtsusega. Näiteks võib ettevõtjal ja tolliasutustel olla erinev arusaam turvalisuse mõistest:
ettevõtja eesmärk võib olla tagada lasti kaitse varguseriski eest, samal ajal kui tolliasutused
keskenduvad kodanike kaitsele ja selle ennetamisele, et tarneahelasse ei satuks ebaseaduslikke
või ohtlikke kaupu. On oluline, et ettevõtja riski- ja ohuhindamine hõlmaks kõiki tema
äritegevuse puhul esinevaid riske seoses volitatud ettevõtja staatusega, ning samas tuleb
silmas pidada volitatud ettevõtja mõiste reguleerimisala ja ettevõtjate rolli rahvusvahelises
tarneahelas tema ärimudelist lähtuvalt.
Protsessi osana peab ettevõtja lisaks asjakohaste valitud meetmete rakendamisele ja
haldamisele ka tagama meetmete toimimise ning need meetmed läbi vaatama ja ümber
hindama.
See tähendab, et ettevõtja peab asjaomaseid protsesse korrapäraselt jälgima, kontrollides, kas
kehtestatud protseduurid on piisavad tollieeskirjade ning turvalisus- ja julgeolekunõuete
järgimise tagamiseks. Ettevõtja peaks tehtu dokumenteerima nii tegevuse parandamiseks kui
ka tollile tõendite esitamiseks.
Kokkuvõttes peaks ettevõtja olema kehtestanud protseduurid ja meetmed, mille eesmärk on:
- sõnaselgelt välja tuua kaalul oleva vara ja eesmärgid (s.t volitatud ettevõtja jaoks peab
olema selge, et oluline on seada eesmärgiks tollieeskirjade järgimine ja oma tarneahela
turvalisuse tagamine);
- määrata kindlaks ohud, mis võivad ohustada vara ja sätestatud eesmärkide täitmist;
- pidevalt jälgida, kas need kindlaks määratud ohud ohustavad ka omavahendeid;
- ettevõtja ärimudelist lähtuvalt hinnata riski, mis on seotud tema rolliga
rahvusvahelises tarneahelas;
- käsitleda neid riske, võttes meetmeid ja rakendades piisavaid menetlusi ning
- jälgida rakendatud menetluste tõhusust.
Võrreldavate tulemuste saamiseks peaks riskihindamisprotsess põhinema tunnustatud
riskianalüüsimudelil. Soovitatakse kasutada volitatud ettevõtja COMPACT-mudelit20.
20

Authorised Economic Operator, Compliance and Partnership Customs and Trade – volitatud ettevõtja,
tollieeskirjadele vastavus ja partnerlus, tollindus ja kaubandus (TAXUD/2006/1452).
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3.III.7. Auditeerimine ja riskipõhine audit
3.III.7.1. Auditikava koostamine
Audiitori ülesanne on kavandada audit ja see läbi viia, et saada piisavalt kinnitust selle kohta,
kas ettevõtja vastab kehtestatud kriteeriumidele. Audiitorid peaksid oma auditikava kindlaks
määrama vastavalt konkreetse ettevõtja puhul tuvastatud riskidele.

See auditikava on konkreetne juhis, millest lähtutakse auditi tegemisel, ning selles
määratakse kindlaks auditi eesmärgid, ulatus ja meetodid.

Auditikava tuleks koostada riskihindamise tulemuste põhjal ning see peaks kajastama järgmist
teavet:
-

iga valdkonna riskid, tuues välja kontrollimist vajavad asjaomased
punktid/aspektid;
riskianalüüsi maatriks;
kontrollitavad osakonnad või üksused;
küsitletav juhtkond ja personal;
milliseid konkreetseid tehingu-/turvakontrolle tuleks teha ning kuidas ja millal.

Audititegevuse ja eraldatavate vahendite puhul peaks lähtuma põhimõttest, et mida suurem on
risk, seda kõrgem on kontrolli tase.

3.III.7.2. Auditeerimine
Auditeerimine on süstemaatiline protsess, mille eesmärk on saada ja hinnata tõendeid
objektiivselt. See hõlmab ka tulemuste edastamist, et asjaomaseid protsesse saaks pidevalt
parandada ning seeläbi vähendada või leevendada ettevõtja konkreetse tegevusega seotud
riske vastuvõetava tasemeni. Auditi põhieesmärk on hinnata ettevõtja riskihindamise ja
sisekontrollide tõhusust. Ettevõtja peaks olema võtnud kohustuse hinnata, vähendada ja
leevendada tema äritegevusega seoses kindlaks määratud riske ning seda tegevust
dokumenteerida. Samuti on oluline meeles pidada, et VKEde puhul peaksid sisekontrolli tase
ja nõutavad dokumendid olema asjakohased vastavalt nende äritegevuse mahust ja suurusest
sõltuva riski tasemele. Kuid isegi kui ettevõtja on teinud riskihindamise, ei pruugi tema
hinnang alati kattuda tolliasutuste kindlaks määratud ohtude ja riskidega.
Audit peaks alati olema riskipõhine ja auditi käigus tuleks keskenduda riskantsetele
valdkondadele, et oleks võimalik täita konkreetse ettevõtjaga seotud auditi eesmärgid.
Riskipõhise auditi näol on tegemist lähenemisviisiga, mille puhul analüüsitakse auditi riske,
määratakse auditi riskianalüüsi põhjal kindlaks vastuvõetavad künnised ning koostatakse
auditiprogrammid, millega eraldatakse suurem osa auditivahenditest riskantsematele
valdkondadele. See on oluline, sest audiitoril ei pruugi olla võimalik teha üksikasjalikke auditi
toiminguid kõikides auditivaldkondades, eelkõige suurte hargmaiste ettevõtjate puhul (s.t kui
on palju eri rajatisi). Auditi käigus tuleks eeskätt keskenduda suurimate riskide
kindlaksmääramisele ja hindamisele, sisekontrollidele ning taotleja võetud vastu- ja
leevendavatele meetmetele ning luua raamistik nende kindlaks määratud riskide mõju
89

vähendamiseks vastuvõetavale tasemele enne volitatud ettevõtja staatuse andmist. Riskipõhist
auditit iseloomustatakse peamiselt kui süsteemiauditit.
3.III.7.3. Jääkriskide haldamine
Riskipõhise auditi abil leitakse riskinäitajaid, mis võimaldavad auditeeritud riskijuhtimise ja
kontrolliprotsesside parandamist. See annab ettevõtjale võimaluse parandada oma tegevust
selliseid riske käsitlevate soovituste alusel, mis praegu ei avalda mõju tollieeskirjade
järgimisele ning turvalisusele ja julgeolekule, kuid võivad ohustada ettevõtja
tegevusstrateegiaid ja toimimist pikas perspektiivis. Hea riskianalüüsiga luuakse raamistik
tegevuse auditeerimiseks.
Audiitorid peaksid arvesse võtma asjaolu, et auditikava on pidevalt muutuv dokument, mida
võib muuta vastavalt teabele, mida audiitorid auditi käigus saavad. Kui riskihindamise etapis
leiti, et potentsiaalne risk on väike, võidakse see hinnata ümber suureks, kui jälgitakse
tegelikku protsessi ning protseduure ei kontrollita mitte ainult paberil, vaid vaadatakse, kuidas
neid rakendatud on.
Audiitorid peaksid alati hindama mis tahes täiendavat teavet rohelisse alasse kuuluvate
valdkondade kohta ning olema valmis kontrollima asjaomaseid protseduure, kui faktid
annavad põhjust kahelda prognoositud riski tasemes.
Soovitatakse kasutada suuniste 2. lisas esitatud dokumenti „Ohud, riskid ja võimalikud
lahendused”.
Riskipõhine audit koosneb neljast peamisest etapist: riskide kindlaksmääramine ja
prioriseerimine, jääkriskide kindlaksmääramine, jääkriskide vähendamine vastuvõetavale
tasemele ning audititulemuste edastamine ettevõtjale. Nende etappide läbimiseks tehakse
järgmist:
-

tehakse kindlaks ettevõtja erinevad tegevused eesmärgiga kindlaks määrata ja
prioriseerida riskid, sealhulgas tutvutakse ettevõtja turvakavaga selle olemasolul,
tehakse ohuhindamine, tehakse kindlaks võetud meetmed ja uuritakse sisekontrolle;

-

kontrollitakse ettevõtja juhtimisstrateegiate ja -protseduuride olemasolu ning
hinnatakse kontrolle eesmärgiga määrata kindlaks auditi jääkrisk. Vajaduse korral neid
kontrolle testitakse;

-

käsitletakse mis tahes jääkriske eesmärgiga vähendada neid vastuvõetavale tasemele
(ettevõtjaga tuleks kokku leppida järelmeetmete võtmine, et vähendada konkreetse
riski mõju ja/või tekkimise tõenäosust ning saavutada olukord, et kõik riskid
paiknevad rohelisel alal);

-

teavitatakse ettevõtjat auditi tulemustest. On oluline, et audiitorid tooksid taotlejale
välja kõik kindlaksmääratud riskid ning esitaksid ka soovitused selle kohta, kuidas
nende riskidega toime tulla;

-

jälgitakse kriteeriumide ja nõuete täitmist ning vajaduse korral hinnatakse jätkuvat
vastavust neile kriteeriumidele ja nõuetele.
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3.III.7.4. Lõpparuanne ja auditidokumendid
Auditi käigus tehtud kontrollid ja auditijäreldused tuleb korralikult dokumenteerida. Lihtsalt
tõendite ja teabe kogumise asemel tuleb hoopis dokumenteerida see, mida on tehtud. See on
oluline nii tolli jaoks kogu staatuse andmise protsessi jooksul, sealhulgas staatuse haldamise
jooksul, kui ka ettevõtja jaoks.
Lõpparuanne ja auditidokumendid peavad hõlmama järgmist selgelt ja süstemaatiliselt
esitatud teavet:
-

-

selge ülevaade ettevõtjast (tema äritegevusest, rollist tarneahelas, ärimudelist,
tollialastest tegevustest jne);
selge ja täpne kirjeldus meetmete kohta, mida on võetud volitatud ettevõtja
kriteeriumide täitmise kontrollimiseks;
kõikide kaalutud ja kontrollitud riskivaldkondade ning taotlejale soovitatud
järelmeetmete selge kirjeldus;
selge aruanne taotleja võetud mis tahes meetmetest või tema mis tahes seisukohtadest,
mida ta on audiitoritele avaldanud;
selge soovitus selle kohta, kas anda audititegevuse tulemuste alusel volitatud ettevõtja
staatus või mitte;
kui volitatud ettevõtja staatust ei anta, esitatakse selle kohta täielikud ja üksikasjalikud
põhjendused, sealhulgas esitatakse teistelt liikmesriikidelt saadud teave, märkides ära,
kas see teave on saadud teabevahetuse ja/või konsultatsioonimenetluse kaudu;
ülevaade volitatud ettevõtja staatuse taotleja riskiprofiilist ning volitatud ettevõtja
staatuse andmise korral kõik soovitused järelevalve ja/või jätkuva vastavuse hindamise
kohta (vt suuniste 5. osa „Staatuse haldamine”).

Seega on lõpparuanne ja auditidokumendid väga tähtsad, sest nendes leiab kokkuvõtlikul ja
süstematiseeritud viisil kajastamist kogu juba tehtud töö (riskianalüüs, auditi kavandamine,
kontrollid ja visiidid taotleja rajatistesse, teistelt liikmesriikidelt saadud teave, konkreetse
ettevõtja riskiprofiil jne) ning tuuakse selgelt välja tulevikus võetavad meetmed. |
Enne lõpparuande ja auditidokumentide koostamist peaks audiitor mis tahes kahtluste korral
arutama ettevõtjaga aruandes kirjeldatud fakte.
IV jagu – Otsus staatuse andmise kohta
3.IV.1. Enne otsuse tegemist kaalutavad tegurid
Tolli otsus selle kohta, kas taotlejale on võimalik anda volitatud ettevõtja staatus, põhineb
teabel, mida on kogutud ja analüüsitud staatuse andmise protsessi eri etappides alates taotluse
saamisest kuni auditiprotsessi täieliku lõpetamiseni.
Selleks et toll saaksid teha otsuse, tuleb arvesse võtta järgmist teavet:
-

kogu varasemat teavet, mida pädev asutus omab taotleja kohta, sealhulgas volitatud
ettevõtja staatuse taotlusvormi koos täidetud enesehindamise küsimustikuga, ning kogu
muud lisateavet. Võimalik, et see teave tuleb üle kontrollida ja mõnel juhul tuleb seda
teavet ajakohastada, et võtta arvesse võimalikke muutusi, mis võivad olla aset leidnud
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-

-

alates taotluse saamisest ja vastuvõtmisest kuni staatuse andmise protsessi lõpuni ja
lõpliku otsuse tegemiseni;
kõiki asjaomaseid järeldusi, mille audiitorid tegid auditiprotsessi jooksul. Toll peaks ette
valmistama
kõige
tõhusamad
meetodid,
kuidas
edastada
sisemiselt
auditimeeskonna/auditimeeskondade koostatud audititulemusi teistele otsuse tegemisse
kaasatud pädevatele tolliasutustele, ning rakendama neid meetodeid. Selleks on soovituste
kohaselt kõige sobivamad vahendid kontrollide täielik dokumenteerimine auditiaruande
või muu asjakohase dokumendi vormis või muul viisil;
taotleja organisatsiooni ja protseduuridega seoses ja muude aspektide kontrollimiseks
tehtud mis tahes muude hindamiste tulemusi.

Protsessi lõpus teavitab luba väljaandev tolliasutus enne lõpliku otsuse tegemist taotlejat
eelkõige juhul, kui järelduste tulemusel tehakse tõenäoliselt äraütlev otsus. Sellisel juhul
antakse taotlejale võimalus väljendada oma seisukohta, esitada vastus kavandatavale otsusele
ja lisateavet selleks, et toll saaks teha positiivse otsuse (liidu tolliseadustiku artikli 22 lõige 6).
Selleks et kõnealuse ärakuulamise õiguse kasutamine ei põhjustaks pikki viivitusi, on liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 8 lõikega 1 ja artikli 13 lõikega 2 ette nähtud 30päevane tähtaeg. Taotlejat tuleks teavitada, et kui ta ei vasta ettenähtud aja jooksul, siis on ta
loobunud kasutamast oma õigust olla ära kuulatud. Kui isik annab teada, et ta soovib selle
õiguse kasutamisest loobuda, tuleks see asjaolu dokumenteerida ja vastav dokument säilitada
kui tõend selle kohta, et taotlejale anti võimalus vastata.
Taotlejale antakse teada, kas toll on otsustanud algset otsust esitatud lisateabe alusel muuta
või mitte.

3.IV.2. Otsuse tegemine
Otsuse tegemisel tuleb kaaluda järgmisi tegureid:
-

-

iga liikmesriik määrab riigisiseselt konkreetse üksuse, kes on pädev otsustama
volitatud ettevõtja staatuse andmise üle;
kui tehakse otsus ja hinnatakse vastavust konkreetsetele volitatud ettevõtja
kriteeriumidele, peaks kesksel kohal olema pädeva auditimeeskonna / pädevate
auditimeeskondade koostatud lõpparuanne, nagu eespool kirjeldatud;
liikmesriikidel on otsuse tegemiseks 120 kalendripäeva (liidu tolliseadustiku artikli 22
lõige 3). Seda ajaperioodi võib pikendada järgmistel juhtudel:
 luba väljaandev tolliasutus võib tähtaega pikendada 60 kalendripäeva võrra,
kui ta ei suuda 120-kalendripäevast tähtaega järgida. Taotlejat tuleb
pikendamisest teavitada enne 120-kalendripäevase tähtaja lõppu (liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 28 lõige 1);
 tähtaega võidakse pikendada taotleja palvel ning tingimusel, et asjaomase
tolliasutusega jõutakse kokkuleppele. Selle viimati nimetatud pikendamise
puhul viib taotleja kriteeriumide täitmiseks sisse kohandused ning annab neist
tolliasutusele teada. See, kui palju tähtaega pikendatakse, peaks sõltuma
tehtavate kohanduste laadist (liidu tolliseadustiku artikli 22 lõike 3 kolmas
lõik);
 luba väljaandev tolliasutus võib tähtaega pikendada, kui taotlejalt on vaja
küsida lisateavet. Taotleja peab asjaomase lisateabe esitama hiljemalt 30 päeva

92








jooksul alates nõude saamisest. Talle teatatakse otsuse tegemise tähtaja
pikendamisest (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 13 lõige 1);
luba väljaandev tolliasutus võib tähtaega pikendada 30 päeva võrra, kui
taotlejale antakse ärakuulamise õigus. Taotlejale teatatakse tähtaja
pikendamisest (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 13 lõige 2);
luba väljaandev tolliasutus võib tähtaega pikendada, kui ta on pikendanud teise
tolliasutusega konsulteerimise tähtaega. Otsuse tegemise tähtaega pikendatakse
sama palju kui konsulteerimise tähtaega. Taotlejale teatatakse otsuse tegemise
tähtaja pikendamisest (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 13
lõige 3);
luba väljaandev tolliasutus võib tähtaega pikendada, kui toll korraldab
tollialaste õigusaktide rikkumise kahtluste alusel uurimisi. Tähtaega võib
pikendada kuni üheksa kuu võrra. Taotlejale teatatakse tähtaja pikendamisest,
kui see ei sea uurimist ohtu (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti
artikli 13 lõige 4);
luba väljaandev tolliasutus võib tähtaega pikendada, kui käimas on
kriminaalmenetlus, mis tekitab kahtlusi, kas taotleja või vajaduse korral liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikli 24 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud
isikud täidavad tollialastele õigusaktidele ja maksueeskirjadele vastavuse ning
majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumise tingimusi. Otsuse
tegemise tähtaega pikendatakse ajavahemiku võrra, mis on vajalik sellise
menetluse lõpuleviimiseks (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti
artikli 28 lõige 2).

3.IV.3. Taotleja teavitamine
Taotlejat teavitatakse kirjalikult järgmistest asjaoludest:
- taotluse vastuvõtmine (liidu tolliseadustiku artikli 22 lõike 2 teine lõik);
- otsuse tegemise tähtaja pikendamine (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti
artikkel 28);
- otsuse tegemise tähtaja pikendamine tolli korraldatud uurimise tõttu, kui see ei sea
uurimist ohtu (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 13 lõike 4 viimane
lause);
- otsuse tegemise tähtaja pikendamine konsulteerimise tõttu (liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikli 13 lõige 3);
- otsuse tegemise tähtaja pikendamine lisateabe küsimise tõttu (liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikli 13 lõige 1);
- tähtaja pikendamine taotlejale ärakuulamise õiguse andmise tõttu (liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikli 13 lõige 2);
- isegi kui see ei ole õigusaktidega sõnaselgelt ette nähtud, oleks kohane teavitada
taotlejat ka juhtudel, kui ta ise palub tähtaega pikendada teatavate kohanduste
tegemiseks, et tagada tingimuste ja kriteeriumide täitmine (liidu tolliseadustiku
artikli 22 lõike 3 kolmas lõik);
- isegi kui see ei ole õigusaktidega sõnaselgelt ette nähtud, oleks kohane teavitada
taotlejat ka otsuse tegemise tähtaja pikendamisest juhul, kui käimas on
kriminaalmenetlus (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 28 lõige 2).
Ühtlasi teavitab luba väljaandev tolliasutus taotlejat tema taotluse suhtes tehtud lõppotsusest.
Selles küsimuses tasub märkida, et staatuse andmisest keeldumise otsusele tuleb lisada
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keeldumise põhjendused ning viidata kaebuse esitamise õigusele, nagu on ette nähtud liidu
tolliseadustiku artikliga 44. Enne staatuse andmisest keeldumise otsuse vastuvõtmist antakse
ettevõtjale võimalus väljendada oma seisukohta (liidu tolliseadustiku artikli 22 lõige 6).
Tolliasutused võivad ettevõtjat kirjalikult teavitada mis tahes asjakohaste vahendite abil
(nt IT-süsteemi kaudu, e-posti teel, ametliku kirjaga jne).

3.IV.4. Kaebuste esitamine
Tolliseadustiku artikli 44 kohaselt on igal isikul „õigus esitada kaebusi kõigi tolli otsuste
suhtes, mis on seotud tollialaste õigusaktide kohaldamisega ning puudutavad kõnealust isikut
otseselt ja isiklikult”. Tolliküsimustes kaebust esitav isik peaks kaebuse esitama asjaomase
liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud vormingus ja viisil.
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3.IV.5. Tähtajad
Alljärgneval skeemil on esitatud ülevaade peamistest otsuse tegemise protsessiga seotud
tähtaegadest.
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4. OSA. Liikmesriikidevaheline teabevahetus ja teabevahetus muude valitsusasutustega
I jagu – Liikmesriikidevaheline teabevahetus
Volitatud ettevõtja staatuse andmise menetluse raames on liikmesriikidevahelisel
teabevahetusel tähtis roll, kui hinnatakse ettevõtja vastavust volitatud ettevõtja
kriteeriumidele. See on eriti tähtis just sellepärast, et kui volitatud ettevõtja luba kord juba
antakse, kehtib see kogu ELis. Samuti mõistetakse, et paljud ettevõtjad tegelevad tollialase
tegevusega mitmes ELi liikmesriigis ning volitatud ettevõtja kriteeriumide täitmise
hindamisel tuleks lähtuda selle ettevõtja kõigist asjaomastest tolliga seotud tegevustest. Seda
on
võimalik
teha
vaid
liikmesriikidevahelise
tõhusa
teabevahetuse
ja
konsultatsioonimenetluse abil.
Õigusnormidega antakse juhtiv roll sellele luba väljaandvale tolliasutusele, kes vastutab
taotluse vastuvõtmise ja volitatud ettevõtja loa andmise eest. Sellest olenemata on ka teiste
liikmesriikide tolliasutustel protsessis oluline roll. Kehtestatud on kaks eri menetlust selleks,
et vahetada teavet liikmesriikide vahel ning anda luba väljaandvale tolliasutusele kogu
asjakohane teave sobiva otsuse tegemiseks.

4.I.1. Teabe edastamise menetlus
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 30 lõike 1 kohaselt peab luba väljaandev tolliasutus
tegema teiste liikmesriikide tolliasutustele teabe kättesaadavaks viivitamata ja mitte hiljem
kui seitsme päeva jooksul taotluse vastuvõtmisest. Nii on teised liikmesriigid teadlikud
asjaolust, et konkreetne taotlus on vastu võetud. Seega on neil võimalik reageerida, kui nende
valduses on asjakohast teavet selle konkreetse taotleja kohta või kui luba väljaandev
tolliasutus on palunud neil võtta konkreetsed meetmed (konsultatsioonimenetlus).
Tavaliselt tehakse seda elektroonilise ettevõtjate süsteemi (EOS) kaudu, mis on määratletud
liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 30. Liikmesriike kutsutakse üles tutvuma süsteemis
sisalduvate andmetega korrapäraselt eesmärgiga tagada, et nad oleksid teadlikud igast neile
huvi pakkuvast taotlusest. Süsteemis sisalduvate andmetega soovitatakse tutvuda vähemalt
kord nädalas.
Samuti on oluline, et iga tolliasutus kontrolliks ettevõtjate süsteemi, et näha, kas seal on mis
tahes asjakohast teavet, mida saata luba väljaandvale tolliasutusele. Selleks et nimetatud
tolliasutus saaks teha kõikidele kättesaadavatele faktidele tugineva õige otsuse, tuleb talle
edastada mis tahes asjakohane teave, mis käsitleb taotlejat ja on seotud volitatud ettevõtja
kriteeriumide täitmisega. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 31 lõike 4 kohaselt on
liikmesriikidel alates kuupäevast, mil taotlus EOSi kaudu esitati, 30 kalendripäeva aega, et
teha see teave kättesaadavaks luba väljaandvale tolliasutusele. Õigeaegne teabevahetus võib
säästa liikmesriikide väärtuslikku aega ja väärtuslikke vahendeid.
Eespool nimetatud teave edastatakse tavaliselt enne loa väljastamist, kuid menetlust võib
teabe vahetamiseks kasutada igal ajal ning isegi pärast loa väljastamist. Kui liikmesriigil on
uut teavet, peab ta selle edastama võimalikult kiiresti luba väljaandvale tolliasutusele, sest see
võib mõjutada tingimusi, mida volitatud ettevõtja peab täitma. See on võimalik, sest liidu
tolliseadustiku rakendusakti artiklis 35 on sätestatud, et tolliasutused (nii luba väljaandev
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tolliasutus kui ka teised tolliasutused) peavad jälgima vastavust tingimustele ja
kriteeriumidele. Kui edastatud teave osutub asjakohaseks ja oluliseks, võib luba väljaandev
tolliasutus alustada liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 15 lõike 1 alusel jätkuva
vastavuse hindamist.
Luba väljaandev tolliasutus võtab arvesse loa taotlemise etapis või loa üle järelevalve
tegemise etapis omandatud teavet.

4.I.2. Konsultatsioonimenetlus
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 31 lõike 1 kohaselt võib otsustuspädev tolliasutus
„konsulteerida muude liikmesriikide tolliasutustega, kelle pädevusse kuulub koht, kus
vajalikku teavet hoitakse või kus tuleb teha kontrolle tolliseadustiku artiklis 39 osutatud ühe
või mitme kriteeriumi kontrollimiseks”.
Nagu teabe edastamise menetluse puhul, algatab luba väljaandev tolliasutus
konsultatsioonimenetluse tavaliselt protsessi alguses eesmärgiga saada teavet enne loa
väljastamist. Sellest olenemata võib selle menetluse algatada igal ajal, kui luba väljaandev
tolliasutus peab seda vajalikuks, et hinnata, kas volitatud ettevõtja järgib jätkuvalt nõudeid.
Seda menetlust kasutatakse ka järelevalve korral (liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 14
lõige 4). Kui luba väljaandev tolliasutus otsustab hinnata jätkuvat vastavust, peab ta eelkõige
otsustama, kas konsulteerimine teise liikmesriigiga (või teiste liikmesriikidega) on vajalik.
Kui seda peetakse vajalikuks, alustab luba väljaandev tolliasutus konsultatsiooni ning jääb
ootama tulemusi. Vastasel juhul jätkab ta jätkuva vastavuse hindamist ise ning kõiki
liikmesriike teavitatakse kõigist tulemustest (volitatud ettevõtja loa peatamine, kehtetuks
tunnistamine, kehtivuse jätkumine), kui need tulemused sisestatakse EOSi.

Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 31 lõike 2 kohaselt on selline konsultatsioon
kohustuslik, kui:
- volitatud ettevõtja staatuse taotlus on esitatud kooskõlas liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikli 12 lõikega 1 selle koha tolliasutusele, kus taotleja
tollialast keskset raamatupidamisarvestust peetakse või kus see on kättesaadav;
- volitatud ettevõtja staatuse taotlus on esitatud kooskõlas liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikliga 27 selle liikmesriigi (nende liikmesriikide)
tolliasutus(t)ele, kus on taotleja püsiv tegevuskoht ja kus hoitakse teavet tema põhilise
logistilise juhtimistegevuse kohta liidus või kus see on kättesaadav;
- volitatud ettevõtja staatuse taotluse seisukohalt olulist osa arvestusest ja
dokumentidest hoitakse muus liikmesriigis kui see, kus asub otsustuspädev tolliasutus;
- volitatud ettevõtja staatuse taotleja peab ladustamisrajatist või teostab tollialast
tegevust muus liikmesriigis kui see, kus asub pädev tolliasutus.
Näiteks tuleb konsultatsioonimenetlus algatada juhul, kui ettevõtjal on teises liikmesriigis üks
või mitu tollialase tegevusega seotud rajatist, kui osa tollialasest tegevusest toimub teistes
liikmesriikides, või selleks, et saada teavet juhtkonna mõne tähtsa liikme kohta, kelle alaline
elukoht asub teises liikmesriigis jne. Selline konsulteerimine on kohustuslik ning
konsulteeritud tolliasutus vastab luba väljaandvale tolliasutusele isegi siis, kui tulemus on
positiivne ning taotleja vastab kriteeriumidele, mille kontrollimist taotleti. Sellega tagatakse,
et luba väljaandval tolliasutusel on asjakohane teave lõpliku otsuse toetamiseks.
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Luba väljaandev tolliasutus, kellel on taotleja kohta kõige rohkem teavet ja kes on pädev
tegema otsust, kas ettevõtja täidab kogu oma äritegevuses asjaomaseid kriteeriume, peaks
konsulteeritud liikmesriikide vastuseid arvesse võtma.
Võib ette tulla olukordi, kus konsulteeritud liikmesriik teeb kindlaks, et taotleja ei täida
kriteeriumeid, kuid luba väljaandev tolliasutus peab taotleja järgnevalt esitatud selgitusi
piisavaks. Seejärel tuleks asjaomase liikmesriigiga uuesti konsulteerida.
Kui tähtaja jooksul vastust ei saada, siis eeldab luba väljaandev tolliasutus, et kriteerium või
kriteeriumid, millega seoses konsulteerimist paluti, on konsulteeritud liikmesriigis täidetud
(liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 14 lõige 3).
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 31 lõike 3 kohaselt „viivad tolliasutused
konsulteerimise lõpule 80 päeva jooksul alates kuupäevast, mil otsustuspädev tolliasutus
edastab teate tingimuste ja kriteeriumide kohta, mida konsulteeritav tolliasutus peab
kontrollima”.
Vastavalt liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 14 lõikele 2 võib konsulteerimise tähtaega
pikendada järgmistel juhtudel:
(a) kui konsulteeritav asutus palub kontrolli jaoks rohkem aega selle laadi tõttu;
(b) kui taotleja esitab nõude konsulteeritavale tolliasutusele ja too on sellega nõus. Selle
pikendatud tähtaja jooksul teeb taotleja vajalikud kohandused eesmärgiga täita
volitatud ettevõtja kriteeriumid ning ta peab konsulteeritud tolliasutust neist
kohandustest teavitama.
Konsulteerimise tähtaegu ning tähtaja pikendamise ja menetluse lõpetamise korda juhul, kui
konsulteerimise nõudele ei vastata, võib kooskõlas liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 14
lõikega 4 kasutada ka otsuse ümberhindamise ja järelevalve korral.

4.I.3. Teabe edastamise vahendid
Teabe edastamise menetluse ja konsultatsioonimenetlusega seotud kogu teave tuleks edastada
peamiselt EOSi kaudu, kasutades asjaomaseid koode.
Siiski esineb olukordi, kus vajalikku teavet ei saa vahetada EOSi kaudu. Sellises olukorras
toimimise üle otsustamiseks on oluline kaaluda, kas asjaomane teave on tundlik või mitte.
Mõnel juhul ei ole teave tundlik, kuid seda ei ole vormingu tõttu võimalik kodeerida ning
seda ei saa EOSi kaudu vahetada (struktureerimata teave, manused jne). Sellistel juhtudel
võivad liikmesriigid kasutada kõiki kättesaadavaid teabeedastuskanaleid, sealhulgas volitatud
ettevõtjate võrgustiku kontakte.
Muul juhul on teave tundlik, kuid seda ei saa siiski EOSi kaudu selle vormingu tõttu vahetada,
kuigi süsteem on turvaline. Sellised juhud on näiteks järgmised: kui kahtlustatakse volitatud
ettevõtja osalust mõnes ebaseaduslikus tegevuses, volitatud ettevõtjaga seotud konkreetsed
riskid või muud olukorrad, kus asjaomase teabe avaldamine võib põhjustada probleeme
tolliasutusele (ohustada kontrollide tegemist) või ettevõtjale.
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Sellise tundliku teabe edastamiseks, mida ei saa vormingu tõttu vahetada EOSi kaudu, tuleks
kasutada tolliasutuste riskijuhtimissüsteemi (CRMSi).
Ühtlasi tasub märkida, et luba väljaandev tolliasutus peab negatiivse otsuse korral esitama
ettevõtjale põhjendustega haldusdokumendi. Seega, kui konsulteeritud tolliasutus teeb
kindlaks, et taotleja ei täida üht või mitut soodsa otsuse tegemiseks vajalikku tingimust või
kriteeriumi, edastatakse nõuetekohaselt dokumenteeritud ja põhjendatud tulemused luba
väljaandvale tolliasutusele (liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 14 lõike 1 teine lõik).
II jagu – Teabevahetus tolli ja muude valitsusasutuste vahel
Seoses volitatud ettevõtja staatuse andmisega on väga olulised konsultatsioonid ning
vajadusel teabevahetus tolli ja muude valitsusasutuste vahel. Olenevalt konkreetsest juhust ja
seda reguleerivatest õigusaktidest võivad konsultatsioonide ja/või muude valitsusasutustega
toimuva teabevahetuse tase ja vorm olla erinevad.
Esimene juht on liidu tolliseadustiku artikli 38 lõikes 1 sätestatud üldtingimus, et toll annab
volitatud ettevõtja staatuse pärast muude pädevate asutustega konsulteerimist. Kõnealuse
konsulteerimise vajadus sõltub mitmest asjaolust, nt taotleja majandustegevuse laad ja sellega
seotud kaubad; tolli võimalus kontrollida talle kättesaadava teabe põhjal, kas taotleja täidab
tema suhtes muude asjaomaste õigusaktide alusel kohaldatavaid võimalikke kohustusi (nt
kaubanduspoliitika meetmed, konkreetsed keelud ja piirangud).
Teine juht, kus on vaja vahetada teavet muude pädevate asutustega, esineb juhul, kui volitatud
ettevõtja staatuse tunnustamine on sätestatud liidu muudes õigusaktides. Sellistel juhtudel
määratakse ka tollialastes õigusaktides kindlaks, kes need pädevad asutused on ja millal on
nendega teabe vahetamine kohustuslik, et tagada kavandatud tunnustuse nõuetekohane
rakendamine.
Kolmandal juhul toimub teabevahetus liikmesriigi tasandil eesmärgiga suurendada taotletava
volitatud ettevõtja loa ja muu pädeva asutuse väljastatud loa/sertifikaadi kvaliteeti ning/või
vältida üleliigset ettevõtja topeltkontrollimist.

a. Tolliasutuselt tsiviillennundusjulgestuse eest vastutavale asjaomasele riiklikule
asutusele edastatav teave
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 35 lõikes 4 on sätestatud järgmine: „Kui AEOSloaga volitatud ettevõtja on määruse (EÜ) nr 300/2008 artiklis 3 määratletud kokkuleppeline
esindaja või tuntud saatja ja vastab komisjoni määruses (EL) [2015/1998] sätestatud
tingimustele, teeb pädev tolliasutus asjaomasele tsiviillennundusjulgestuse eest vastutavale
riiklikule ametiasutusele viivitamata kättesaadavaks järgmise tema käsutuses oleva, volitatud
ettevõtja staatusega seotud minimaalse teabe:
AEOS-loaga volitatud ettevõtja loa andmine, sh loa omaniku nimi, ja vajaduse korral loa
muutmine või kehtetuks tunnistamine või volitatud ettevõtja staatuse peatamine ja selle
põhjused;
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teave selle kohta, kas tolliasutus külastas asjaomast konkreetset kohta, viimase külastuse
kuupäev, kas külastus toimus seoses loamenetluse, ümberhindamise või järelevalvega;
AEOS-loaga volitatud ettevõtja staatuse mis tahes ümberhindamine ja selle tulemused.
Riikide tolliasutused kehtestavad kokkuleppel asjaomase tsiviillennundusjulgestuse eest
vastutava riikliku ametiasutusega mis tahes sellise teabe vahetamise üksikasjaliku korra, mis
ei ole hõlmatud [liidu tolliseadustiku rakendusakti] artiklis 30 osutatud elektroonilise
süsteemiga.”
Vajaduse korral ja eelkõige siis, kui volitatud ettevõtja staatus on teatavate heakskiitmiste
aluseks, võib liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 30 lõike 2 kohaselt „pädev tolliasutus
asjaomasele tsiviillennundusjulgestuse eest vastutavale riiklikule ametiasutusele võimaldada
juurdepääsu [EOSile]. Juurdepääs on seotud järgmise teabega:
(a)

(b)

AEOS-load, sh loa omaniku nimi, ja vajaduse korral loa muutmine või
kehtetuks tunnistamine või volitatud ettevõtja staatuse peatamine ja selle
põhjused;
AEOS-lubade mis tahes ümberhindamine ja selle tulemused.

Asjaomast teavet käsitlevad tsiviillennundusjulgestuse eest vastutavad riiklikud ametiasutused
kasutavad seda üksnes asjakohaste kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja programmide
tarbeks ning rakendavad selle teabe turvalisuse tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja
organisatsioonilisi meetmeid.”
b. Tsiviillennundusjulgestuse
tolliasutusele edastatav teave

eest

vastutavalt

asjaomaselt

riiklikult

asutuselt

Ka tsiviillennundusjulgestuse eest vastutav asjaomane riiklik asutus peab edastama teavet
riiklikule tolliasutusele, et võimaldada kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatuse ning
selles tehtavate muudatuste nõuetekohast arvessevõtmist volitatud ettevõtja staatuse andmisel
ja haldamisel.
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1998 lisa punktidega 6.3.1.8 ja 6.4.1.7 nähakse ette, et
asjaomane asutus teeb tolliasutusele kättesaadavaks kogu kokkuleppelise esindaja või tuntud
saatja staatusega seotud teabe, mis võib olla asjakohane AEOSi loa omamise seisukohalt.
Kõnealuse teabe vahetamise meetodid määratakse kindlaks ja lepitakse kokku tolliasutuse ja
asjaomase riikliku lennundusasutuse vahel.

c. Muud teabevahetuse valdkonnad
Toll võib arvesse võtta kooskõlas liidu õigusaktidega tehtud hindamiste või auditite tulemusi,
kui need on kriteeriumide täitmise analüüsimise seisukohalt asjakohased.
Näide andmevahetusest, millest on kasu nii tollil, muudel valitsusasutustel kui ka ettevõtjal,
on kahesuguse kasutusega kaubaga seotud teabe edastamine ettevõttesisese nõuetele
vastavuse programmi korral, mille eesmärk on sarnane volitatud ettevõtja programmi omaga.
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Kahesuguse kasutusega kaubaga seotud lube väljastavaid riiklikke asutusi ja tolliasutusi
innustatakse vahetama teavet volitatud ettevõtja loa ja ekspordi koondloa omanike kohta, kui
see on riigi õigusaktide alusel lubatud.

5. OSA. Loa haldamine
I jagu – Järelevalve
5.I.1. Üldsätted
Ettevõtja tehtav järelevalve ning kohustus teada anda mis tahes muutustest
Korrapärane järelevalve on eeskätt ettevõtja kohustus. See peaks olema tema
sisekontrollisüsteemide üks osa. Ettevõtja peab olema võimeline tõendama, kuidas
järelevalvet tehakse, ning näitama tulemusi. Ettevõtja peaks üle vaatama oma protsessid,
riskid ja süsteemid eesmärgiga kajastada mis tahes olulisi muutusi oma tegevuse korralduses.
Tolli tuleb neist muutustest teavitada.
Liidu tolliseadustiku artikli 23 lõikes 2 sisaldub ka säte, mille kohaselt teavitab volitatud
ettevõtja loa omanik tolli viivitamata kõikidest asjaoludest, mis ilmnevad pärast otsuse
tegemist ja võivad mõjutada otsuse kehtivust või sisu. Kuigi see sõltub suurel määral
asjaomasest volitatud ettevõtjast ning seega ei saa nimekiri olla lõplik, on suuniste 4. lisas
esitatud näited juhtumitest, mille korral tuleb tolli teavitada.
Volitatud ettevõtja teatab luba väljaandvale tolliasutusele kõigist muutustest, mis on seotud
muu asjaomase heakskiidu, loa või sertifikaadiga, mille on andnud muud valitsusasutused ja
mis võib mõjutada volitatud ettevõtja staatust (nt kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja
staatuse tühistamine).
Volitatud ettevõtja säilitab originaaldokumendid, kaasa arvatud staatuse pikendamise käigus
dokumenteeritud järeldused ja aruanded, kuna tolliasutused võivad nõuda nende esitamist.
Selleks et tagada, et volitatud ettevõtjad oleksid sellest kohustusest teadlikud, võib pädev
tolliasutus teha näiteks järgmist:
- esitada pärast volitatud ettevõtja loa väljastamist volitatud ettevõtjale edastatavas
kirjalikus otsuses, kirjas jne näiteid teabe kohta, mis tuleks pädevale tolliasutusele
edastada, selles küsimuses võib abiks olla suuniste 4. lisa;
- teatada volitatud ettevõtjale tolliasutuse asjaomasest kontaktisikust, kellega loa
küsimustes teavet vahetada;
- saata volitatud ettevõtja kontaktisikule e-kirja (nt selline e-kiri, milles tolliasutused
edastavad volitatud ettevõtjale volitatud ettevõtja logo), rõhutades seda kohustust ning
andes ettevõtjale võimaluse asjaomastest muutustest teadaandmiseks;
- kui tolliametnikud tuvastavad muutuse, millest ettevõtja ei ole teatanud, saata hoiatava
e-kirja volitatud ettevõtja kontaktisikule, juhtides tähelepanu, et seda laadi teave tuleb
edastada pädevale tolliasutusele;
- saata korrapäraselt (nt igal aastal) volitatud ettevõtja kontaktisikule (e-kirja teel)
lühikese meeldetuletuse küsimustiku vormis (kasutades mõnda küsimust
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enesehindamise küsimustikust), esitades küsimusi võimalike muutuste kohta seoses
asjaomaste kriteeriumidega.
Tolli teostatav järelevalve
Toll teostab volitatud ettevõtjate üle pidevat järelevalvet, sealhulgas nende igapäevategevuse
järelevalve ja kohapealsete külastuste abil. Selle eesmärk on teha varajases etapis kindlaks
mittevastavusele viitavad märgid ning selle alusel võetakse viivitamata meetmeid
probleemide või mittevastavuste avastamisel.
Volitatud ettevõtja staatuse järelevalve on ette nähtud liidu tolliseadustiku artikli 23 lõikega 5
ja artikli 38 lõikega 1. Peale selle, võttes arvesse asjaolu, et volitatud ettevõtja luba ei ole
tähtajaline, on väga oluline, et vastavust volitatud ettevõtja staatusega seotud kriteeriumidele
ja tingimustele hinnatakse korrapäraselt.
Seejuures aitab järelevalve paremini mõista ka volitatud ettevõtja tegevust. Selle põhjal
võivad tolliasutused isegi soovitada volitatud ettevõtjale paremaid ja tõhusamaid
tolliprotseduuride või üldiste tollieeskirjade kasutusviise.
Seega on oluline, et pädev tolliasutus tagaks, et seoses volitatud ettevõtja staatusega
töötatakse välja süsteem staatuse andmise tingimuste ja kriteeriumide täitmise jälgimiseks.
Kõik tolliasutuste võetud kontrollimeetmed tuleb dokumenteerida.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 35 on sätestatud järgmine: „Liikmesriikide
tolliasutused teavitavad pädevat tolliasutust viivitamata kõigist pärast volitatud ettevõtja
staatuse andmist esilekerkinud teguritest, mis võivad mõjutada loa jätkuvat kehtimist või sisu.
Pädev tolliasutus teeb kogu oma käsutuses oleva olulise teabe kättesaadavaks muude selliste
liikmesriikide tolliasutustele, kus volitatud ettevõtja teostab tolliga seotud tegevusi. Kui
tolliasutus tunnistab kehtetuks volitatud ettevõtja staatusel põhinenud soodsa otsuse, teavitab
ta sellest staatuse andnud tolliasutust.
Kui AEOS-loaga volitatud ettevõtja on määruse (EÜ) nr 300/2008 artiklis 3 määratletud
kokkuleppeline esindaja või tuntud saatja ja vastab komisjoni [rakendusmääruses
(EL) 2015/1998] sätestatud tingimustele, teeb pädev tolliasutus asjaomasele
tsiviillennundusjulgestuse eest vastutavale riiklikule ametiasutusele viivitamata
kättesaadavaks järgmise tema käsutuses oleva, volitatud ettevõtja staatusega seotud
minimaalse teabe:
(a)

AEOS-loaga volitatud ettevõtja loa andmine, sh loa omaniku nimi, ja
vajaduse korral loa muutmine või kehtetuks tunnistamine või volitatud
ettevõtja staatuse peatamine ja selle põhjused;

(b)

teave selle kohta, kas tolliasutus külastas asjaomast konkreetset kohta,
viimase külastuse kuupäev, kas külastus toimus seoses loamenetluse,
ümberhindamise või järelevalvega;

(c)

AEOS-loaga volitatud ettevõtja staatuse mis tahes ümberhindamine ja
selle tulemused.

Riikide tolliasutused kehtestavad kokkuleppel asjaomase tsiviillennundusjulgestuse eest
vastutava riikliku ametiasutusega mis tahes sellise teabe vahetamise üksikasjaliku korra, mis
ei ole hõlmatud [...] artiklis 30 osutatud elektroonilise süsteemiga.
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Asjaomast teavet käsitlevad tsiviillennundusjulgestuse eest vastutavad riiklikud ametiasutused
kasutavad seda üksnes asjakohaste kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja süsteemide
tarbeks ning rakendavad teabe turvalisuse tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja
organisatsioonilisi meetmeid.”
Kuigi õigusnormides ei nõuta, et järelevalvesüsteem oleks kehtestatud konkreetsel kujul,
peetakse üldiselt kõige sobivamaks seda, kui pädev tolliasutus koostab järelevalvekava. Selles
kavas võib esitada kokkuvõtte kõikide auditite tulemustest ja vajaduse korral soovitada
parandusmeetmeid (seejuures võib ettevõtja otsustada leida soovitatud parandusmeetmetest
erineva lahenduse).
Pädeva tolliasutuse tehtav järelevalve volitatud ettevõtjate üle võib hõlmata järgmist:
 selle tagamine, et volitatud ettevõtja võtab vajalikud parandusmeetmed;
 volitatud ettevõtja toimingute järelkontroll, et vaadata üle kindlakstehtud riskide seis ja
vältida uute riskide esilekerkimist.
Olenemata sellest, kuidas tolliasutused otsustavad järelevalve korraldada, s.t kas näha selle
ette eraldiseisva kavaga või lõpparuande osana, võetakse arvesse järgmist:
- auditi tulemused – järelevalve peaks peamiselt põhinema volitatud ettevõtja
riskiprofiilidel, nagu audiitorid on neid hinnanud tehtud auditite käigus, sealhulgas mis
tahes meetmetel, mille võtmist on volitatud ettevõtjale soovitatud;
- liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 2 ja/või 3 kohaldamine mõne
rahvusvahelise konventsiooni või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni
rahvusvahelise standardi või Euroopa standardiorganisatsiooni Euroopa standardi
põhjal välja antud turvalisus- ja julgeolekusertifikaadi omanike ja kokkuleppeliste
esindajate või tuntud saatjate korral – tegemist on oluliste asjaoludega, mida arvesse
võtta, kuna sellistel juhtudel on volitatud ettevõtja staatuse andmisel kasutatud teiste
valitsusasutuste väljastatud muud asjaomast luba või sertifikaati (nt kokkuleppelise
esindaja või tuntud saatja jms staatus);
- varajased hoiatavad märgid – nagu eespool öeldud, on volitatud ettevõtja õiguslikult
kohustatud teavitama pädevat tolliasutust olulistest muudatustest. On võimalik, et
volitatud ettevõtja tehtud muudatuste tulemusel otsustab toll jätkuva vastavuse hindamise
vajalikkuse üle. On oluline, et volitatud ettevõtja mõistab selgelt oma kohustusi ning seda,
kuidas edastada mis tahes muutusi käsitlev teave pädevale tolliasutusele.
Tollil peab olema võimalik pidevalt põhjalikult kontrollida, kas ettevõtja omab jätkuvalt
kontrolli oma äritegevuse üle, ning mis tahes kindlaks määratud riske või olukorras
toimunud mis tahes muutusi (kas on ilmnenud uusi riske, kas halduskorralduse ja
sisekontrollisüsteemi kvaliteet on jätkuvalt hea, nagu see oli auditi ajal). On erinevaid
viise, kuidas toll saab varakult aimu mis tahes uutest riskidest või uuest teabest:
- volitatud ettevõtjate deklaratsioonide pisteline kontroll;
- kauba mis tahes füüsiline kontroll;
- sisemistes tolliandmebaasides kättesaadava teabe analüüs;
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-

-

mis tahes muud auditid peale volitatud ettevõtja järelevalveauditite või jätkuva
vastavuse hindamise auditite (s.t lihtsustatud menetluse raames tehtud auditid või
volitatud laopidaja staatuse taotluse puhul tehtud auditid);
ettevõtja käitumises või kaubandusmudelites täheldatud mis tahes muutuste
hindamine;

- riskide jälgimine – uusi riske või uusi olukordi tuleb hinnata järelevalve abil. Kui üks
hindamise element annab põhjust järeldada, et ettevõtja ei käsitle või ei käsitle enam
piisaval määral kindlaksmääratud riske, teavitab toll sellest järeldusest ettevõtjat. Ettevõtja
peab seejärel võtma parandusmeetmed. Nende parandusmeetmete hindamine on taas tolli
kohustus. Selle tulemusel võidakse jõuda ka järeldusele, et tuleks hinnata jätkuvat
vastavust ühele või mitmele kriteeriumile ja tingimusele või et volitatud ettevõtja staatus
tuleks viivitamata peatada või kehtetuks tunnistada.
Kavandatav järelevalvetegevus peaks põhinema eri etappides (enne staatuse andmist toimuv
kontroll, antud staatuse haldamine jne) tehtud riskianalüüsil. Seda tegevust võivad mõjutada
mitmesugused tegurid:
- ettevõtjale antud loa liik – mõne kriteeriumi (nt tõendatud maksevõime) täitmise
üle on võimalik järelevalvet teha dokumentide põhjal, samas kui AEOSi loa puhul
peaks turvalisuse ja julgeoleku kriteeriumi täitmise üle järelevalve tegemine
nõudma kohapealseid kontrolle;
- ettevõtja stabiilsus – kas ettevõtja tegevuskohad, turud, põhipersonal, süsteemid
jne muutuvad sageli;
- ettevõtja suurus ja tegevuskohtade arv;
- volitatud ettevõtja roll tarneahelas – kas volitatud ettevõtjal on füüsiline
juurdepääs kaubale või tegutseb ta tollimaaklerina;
- äriprotsesside üle tehtavate sisekontrollide tugevus ning see, kas protsessid
tellitakse väljastpoolt;
- kas volitatud ettevõtja auditi jooksul on soovitatud võtta mis tahes järelmeetmeid
või teha väikeseid parandusi protsessidesse või protseduuridesse.
Sellest tulenevalt on järelevalvetegevuste sagedus ja laad erinev sõltuvalt asjaomasest
volitatud ettevõtjast ja temaga seotud riskidest. Kuid võttes arvesse turvalisuse ja julgeoleku
kriteeriumi erilist laadi, soovitatakse AEOSi kohapealseid kontrollkäike korraldada vähemalt
kord iga kolme aasta järel.
Erilist tähelepanu pööratakse samuti juhtumitele, mille puhul volitatud ettevõtja staatuse
saanud ettevõtja on tegutsenud alla kolme aasta. Sel juhul peab toll tegema põhjalikku
järelevalvet esimese aasta jooksul pärast volitatud ettevõtja staatuse andmist.
Samuti on oluline arvesse võtta, et järelevalvekava väljatöötamine ja eelkõige volitatud
ettevõtja rajatistesse toimuvad mis tahes kontrollkäigud peavad toimuma tema üldise
tollialase tegevusega seoses. Toll peaks tegevust koordineerima ja võtma arvesse mis tahes
muid auditi-/järelevalvetegevusi, mis selle konkreetse ettevõtjaga seoses on ette nähtud.
Kontrollide dubleerimist tuleks vältida nii palju kui võimalik.
Kui on kohaldatud liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõiget 2 ja/või 3, võib kasutada
järelevalvetegevuste kavandamiseks ka kogu muudelt valitsusasutustelt saadavat teavet, et
vältida kontrollide dubleerimist nii tolli kui ka ettevõtjate jaoks.

104

Pädev tolliasutus võib järelevalvetegevuste alusel võtta konkreetseid meetmeid. Need
meetmed tuleb dokumenteerida. Dokumenteerimise võib teha näiteks järgmisel kujul:

järelevalvekava ajakohastamine;


auditiaruande ajakohastamine;



auditimeeskonna üldised järeldused ja tulemused jms.

Dokumenteerimisel tuleb viidata kontrollitud kriteeriumidele ja kontrolli tulemustele.

5.I.2. Mitut püsivat tegevuskohta hõlmav volitatud ettevõtja luba
Punktis 5.I.1 kirjeldatud üldised järelevalvepõhimõtted on üldkohaldatavad. Sellest olenemata
tuleb juhul, kui emaettevõtjale on antud mitut püsivat tegevuskohta hõlmav volitatud ettevõtja
staatus, võtta arvesse täiendavaid konkreetseid elemente. Üldpõhimõte, mille kohaselt luba
väljaandev tolliasutus on pädev andma volitatud ettevõtja staatust ja omab protsessis juhtivat
rolli, jääb kehtima ka antud staatuse haldamise etapis. Kuid neil konkreetsetel juhtudel tuleb
arvestada ka sellega, et praktilised teadmised ja praktiline teave konkreetse filiaali kohta on
olemas selle liikmesriigi tolliasutustel, kus see filiaal asub. Seda silmas pidades ning selleks et
staatuse haldamine oleks mis tahes järelevalvetegevuste väljatöötamisel tõhus, on oluline roll
tihedal koostööl pädeva tolliasutuse ja nende liikmesriikide tolliasutuste vahel, kus
eraldiseisvad püsivad tegevuskohad asuvad, nagu on ette nähtud liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikliga 35. Järelevalvekava väljatöötamisel tuleks arvesse võtta järgmist:
-

-

-

-

soovitatakse välja töötada üks üldine järelevalvekava selle volitatud ettevõtja
jaoks, kelle nimele staatus on antud. Kuid see üldine kava põhineb asjaomase
liikmesriigi koostatud individuaalsetel kavadel ja neile kättesaadaval teabel;
luba väljaandev tolliasutus vastutab kava üldise koordineerimise ja raamistiku eest,
s.t kavandatud/teostatud kontrollitegevuste mis tahes kattumise või dubleerimise
vältimise tagamise, uue teabe kogumise ja kavade ajakohastamise eest jne;
nende liikmesriikide tolliasutused, kus püsivad tegevuskohad asuvad, vastutavad
üldiselt järelevalvekava selle osa koostamise eest, mis käsitleb konkreetset püsivat
tegevuskohta. See kava osa tuleb edastada luba väljaandvale tolliasutusele
mõistliku aja jooksul, et nimetatud asutus saaks koostada üldise järelevalvekava ja
seda koordineerida. Samuti vastutavad need liikmesriigi tolliasutused püsivasse
tegevuskohta tehtavate mis tahes kontrollkäikude eest;
volitatud ettevõtjalt mis tahes tolliasutusele esitatud ja luba väljaandvale
tolliasutusele edastatud asjakohane teave;
tolliasutuse järeldused püsiva tegevuskoha kohta, mis on edastatud luba
väljaandvale tolliasutusele.

II jagu – Jätkuva vastavuse hindamine
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 15 lõikes 1 sätestatakse, et tolliasutused
hindavad volitatud ettevõtja luba omavate ettevõtjate jätkuvat vastavust volitatud ettevõtjale
esitatavatele tingimustele ja kriteeriumidele järgmistel juhtudel:
„asjaomastesse liidu õigusaktidesse on tehtud otsust mõjutavad muudatused;
vajaduse korral järelevalvest tulenevalt;
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vajaduse korral otsuse saaja poolt tolliseadustiku artikli 23 lõike 2 kohaselt esitatud teabe
või muude asutuste esitatud teabe tõttu.”
Olenevalt jätkuva vastavuse hindamise põhjusest võidakse konkreetsete kriteeriumide või
tingimuste korral ette võtta kas täielik või osaline läbivaatamine.
5.II.1. Jätkuva vastavuse hindamine oluliste muutuste korral ELi õigusaktides
Jätkuvat vastavust tuleb hinnata siis, kui on muudetud liidu tollialaseid õigusakte, mis
käsitlevad ja mõjutavad volitatud ettevõtja staatusega seotud tingimusi ja kriteeriumeid.
Näiteks võib tuua pärast liidu tolliseadustiku ja selle rakendussätete muutmist tehtud
muudatused volitatud ettevõtja kriteeriumides, näiteks uus kutsealaste praktiliste
pädevusstandardite või kutsekvalifikatsiooni kriteerium. Tavaliselt nähakse õigusnormides
ette, et jätkuvat vastavust tuleb hinnata kindlaksmääratud üleminekuperioodi jooksul.
5.II.2. Jätkuva vastavuse hindamine järelevalve tulemuste või otsuse saaja või muude
ametiasutuste esitatud teabe alusel
Otsus hinnata jätkuvat vastavust tehakse siis, kui on põhjendatult alust arvata, et volitatud
ettevõtja ei vasta enam kriteeriumidele. Selline põhjendatud alus võib ilmneda erinevate
olukordade põhjal – tolli järelevalvetegevuse tulemuste või tolliasutuste või muude
valitsusasutuste tehtud kontrollide tulemuste põhjal, muudelt tolliasutustelt või muudelt
valitsusasutustelt saadud teabe põhjal ning volitatud ettevõtja tegevuses toimunud suurte
muudatuste põhjal jne. Luba väljaandev tolliasutus otsustab igal konkreetsel juhul, kas on
vajalik hinnata jätkuvat vastavust kõikidele tingimustele ja kriteeriumidele või ainult nendele
asjakohastele tingimustele ja kriteeriumidele, mille puhul on alust arvata, et ettevõtja neile
enam ei vasta. Isegi kui hinnatakse jätkuvat vastavust ühele kriteeriumile, on võimalik
tuvastada, et ka vastavust teistele kriteeriumidele tuleks jälle kontrollida.
Jätkuvat vastavust hindab loa väljaandnud tolliasutus. Kuid ka teise liikmesriigi mis tahes
tolliasutusel võib olla põhjendatult alust arvata, et volitatud ettevõtja ei vasta enam mõnele
kriteeriumile. See võib juhtuda näiteks siis, kui:
- volitatud ettevõtja üks või mitu rajatist asuvad teises liikmesriigis, mis ei ole luba
väljaandva tolliasutuse asukohariik;
- volitatud ettevõtja tollialane tegevus toimub mitte ainult selles liikmesriigis, kus
väljastati volitatud ettevõtja luba.
Neil juhtudel peaks selle liikmesriigi tolliasutus, kus sellisele järeldusele jõuti, teavitama loa
väljaandnud tolliasutust neist asjaoludest ning viimane otsustab, kas algatada jätkuva
vastavuse hindamine ja milliseid teisi tolliasutusi protsessi kaasata.
Kui emaettevõtjale on väljastatud mitut püsivat tegevuskohta hõlmav luba, võib iga
liikmesriik, kus eraldiseisvad püsivad tegevuskohad asuvad, paluda, et loa väljaandnud
tolliasutus alustaks tingimustele ja kriteeriumidele jätkuva vastavuse hindamist.
Kui emaettevõtja asutab uue püsiva tegevuskoha või toimub püsivat tegevuskohta mõjutav
restruktureerimisprotsess, teavitab ta sellest loa väljaandnud tolliasutust, kes võtab vajalikud
meetmed, sealhulgas algatab vajaduse korral jätkuva vastavuse hindamise.
Kuigi üldiselt võib jätkuva vastavuse hindamine eri juhtumite puhul varieeruda, peaks
arvesse võtma järgmisi ühiseid elemente:

106

(a) jätkuva vastavuse hindamise ulatus – jätkuva vastavuse hindamise põhjusi arvesse
võttes kontrollitavad või kinnitatavad kriteeriumid ja tingimused;
(b) jätkuva vastavuse hindamise meetod – kui hinnatakse jätkuvat vastavust
konkreetsetele kriteeriumidele, võidakse piirduda ainult dokumentidel põhinevate
kontrollidega või vajadusel kombineerida neid kohapealse kontrollkäiguga;
(c) ajapiirang – jätkuva vastavuse hindamise tegemisel puuduvad konkreetsed ajalised
piirangud. Kuid olenevalt sellest, mitmele kriteeriumile vastavust kontrollitakse, tuleb
kindlaks määrata, kas toimub kohapealne kontroll, ning tavaliselt ei tohiks sel juhul
aega kuluda rohkem, kui esialgse volitatud ettevõtja staatust käsitleva otsuse
tegemisel;
(d) jätkuva vastavuse hindamine, millesse on kaasatud teised liikmesriigid – kui jätkuva
vastavuse hindamine hõlmab kriteeriumidele jätkuva vastavuse hindamist teistes
liikmesriikides, kohaldatakse konsultatsioonimenetlust käsitlevaid eeskirju, mida on
kirjeldatud suuniste 4. osas „Liikmesriikidevaheline teabevahetus ja teabevahetus
muude valitsusasutustega”. Tavaliselt otsustab teise liikmesriigi toll, kas jätkuva
vastavuse hindamise protsessi raames on vajalik kohapealne kontrollkäik. Teine
liikmesriik peaks vastamisel järgima tavalisi konsulteerimiseks ette nähtud tähtaegu
vastavalt liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklile 31;
(e) teised mõjutatud tolliload – jätkuva vastavuse hindamisel on soovitatav kindlaks
teha, kas volitatud ettevõtjal on muid lubasid või kasutab ta lihtsustusi, mille
tingimus on volitatud ettevõtja kriteeriumide täitmine; näiteks luba kasutada
lihtsustatud menetlusi. Sellisel juhul tuleks seda arvesse võtta ning vältida jätkuva
vastavuse hindamisega seoses tehtava töö mis tahes võimalikku dubleerimist tolli ja
asjaomase ettevõtja ressursside säästmiseks;
(f) jätkuva vastavuse hindamise aruanne – aruannete ja dokumentide puhul kasutatakse
esialgse auditi käigus kasutatud lähenemisviisiga sarnast lähenemisviisi. On oluline,
et aruandes leiaksid kajastamist soovitatud järelmeetmed, s.t staatuse peatamine,
staatuse kehtetuks tunnistamine, võetavad meetmed ja tähtajad;
(g) tulemuste kättesaadavus – jätkuva vastavuse hindamise tulemused tuleb
teabevahetussüsteemi EOS kasutades kättesaadavaks teha kõikide liikmesriikide
tolliasutustele ja vajadusel muudele valitsusasutustele, olenemata sellest, kas see
liikmesriik oli konsultatsioonimenetlusse kaasatud või mitte.
III jagu – Otsuse muutmine
Liidu tolliseadustiku artikli 28 kohaselt tunnistatakse volitatud ettevõtja luba kehtetuks või
seda muudetakse, kui üks või mitu sellise otsuse tegemiseks vajalikku tingimust olid täitmata
või ei ole enam täidetud või kui volitatud ettevõtja seda taotleb.
Volitatud ettevõtja loa kehtetuks tunnistamist käsitletakse üksikasjalikult suuniste 5. osa
V jaos.
Volitatud ettevõtja staatuse korral võivad muudatused olla seotud näiteks nime või aadressiga.
Mõnel juhul saab sellised muudatused teha alles pärast jätkuva kriteeriumidele vastavuse
hindamist (nt AEOSi uued rajatised).
Volitatud ettevõtjale teatatakse muudatustest (liidu tolliseadustiku artikli 28 lõige 3).
Kõikidest muudatustest tuleks teabevahetussüsteemi EOS kasutades teatada kõikide
liikmesriikide tolliasutustele ja vajadusel muudele valitsusasutustele, olenemata sellest, kas
see liikmesriik oli konsultatsioonimenetlusse kaasatud või mitte.
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Peale selle tuleb märkida, et taotleja peab kõikidest taotlusega seotud muudatustest teatama
luba väljaandvale tolliasutusele, kes peab asjaomase teabe üles laadima EOSi.
IV jagu – Staatuse peatamine
Volitatud ettevõtja staatuse peatamine tähendab, et väljastatud luba ei kehti konkreetse
perioodi jooksul.
Vastavalt liidu tolliseadustiku artikli 23 lõike 4 punktile b koostoimes liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikliga 16 peatab otsustuspädev tolliasutus „otsuse, selle asemel et
see tühistada, kehtetuks tunnistada või seda muuta [...] järgmistel juhtudel:
a. tolliasutus leiab, et otsuse tühistamiseks, kehtetuks tunnistamiseks või
muutmiseks on piisavalt alust, kuid tal ei ole veel kõiki andmeid, mida on vaja
tühistamise, kehtetuks tunnistamise või muutmise otsuse tegemiseks;
b. tolliasutus leiab, et otsuse tegemise tingimused ei ole täidetud või et otsuse
saaja ei täida otsuse alusel kehtestatud kohustusi, ja et on asjakohane anda
otsuse saajale aega võtta meetmeid, et tagada kõnealuste tingimuste või
kohustuste täitmine;
c. otsuse saaja taotleb sellist peatamist, kuna ta ei suuda ajutiselt kõnealuse
otsuse jaoks kehtestatud tingimusi või kõnealuse otsuse alusel kehtestatud
kohustusi täita.
Punktides b ja c osutatud juhtudel teatab otsuse saaja otsustuspädevale tolliasutusele
meetmetest, mida ta võtab, et tagada tingimuste või kohustuste täitmine, ja samuti sellest, kui
palju aega ta nende meetmete võtmiseks vajab”.
Selle peatamisperioodi jooksul ei tohi volitatud ettevõtja kasutada staatusest tulenevaid
hüvesid. See võib avaldada talle tõsist mõju.
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 30 lõikes 1 on sätestatud järgmine: „Kui
volitatud ettevõtja luba peatatakse, kuna [volitatud ettevõtja] mis tahes kriteerium on
täitmata, peab tolliasutus, kes tegi kõnealuse volitatud ettevõtja suhtes mis tahes otsuse, mis
põhineb volitatud ettevõtja loal üldiselt või mis tahes konkreetsetel kriteeriumidel, mis tõid
kaasa volitatud ettevõtja loa peatamise, sellise otsuse peatama.”
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 30 lõike 2 kohaselt ei too „volitatud
ettevõtja suhtes tollialaste õigusaktide kohaldamisega seotud otsuse peatamine [...]
automaatselt kaasa volitatud ettevõtja loa peatamist”.
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 30 lõikes 3 on sätestatud järgmine: „Kui
tolliseadustiku artikli 39 punktis d sätestatud tingimuste (läbiviidava tegevusega otseselt
seotud praktilised pädevusstandardid või kutsekvalifikatsioon) täitmata jätmise tõttu
peatatakse otsus, mis on seotud isikuga, kes on nii AEOS kui ka AEOC, peatatakse tema
AEOC luba, kuid tema AEOSi luba jääb kehtima.”
Kui otsus, mis on seotud isikuga, kes on nii AEOS kui ka AEOC, peatatakse liidu
tolliseadustiku artikli 39 punktis e sätestatud tingimuste (turvalisus- ja julgeolekustandardid)
täitmata jätmise tõttu, peatatakse tema AEOSi luba, kuid tema AEOC luba jääb kehtima.
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Staatus võidakse peatada järelevalve või jätkuva vastavuse hindamise käigus tehtud kontrolli
tulemusel, kui leiti tõsiseid puudusi, ning see tähendab, et loa omanik ei saa riske arvesse
võttes ja valitsevate asjaolude tõttu omada seda staatust. Kõnealune järeldus mittevastavuse
kohta
võidakse
teha
ka
muudelt
liikmesriikidelt
või
valitsusasutustelt,
nt tsiviillennundusasutustelt, saadud teabe põhjal.
Pädev tolliasutus peab enne staatuse peatamist käsitleva otsuse tegemist teavitama volitatud
ettevõtjat oma järeldustest ja hinnangutest ning asjaolust, et hindamise alusel võidakse tema
loa kehtivus peatada, kui olukorda ei parandata. Volitatud ettevõtjale antakse võimalus esitada
oma seisukohad ja võimaluse korral olukorda parandada. Tal on märkuste esitamiseks ja
paranduste tegemiseks aega 30 kalendripäeva alates asjaomase teabe esitamise kuupäevast
(liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 8 lõige 1).
Vastuseid tuleb riskist lähtuvalt hoolikalt hinnata ning kui leitakse, et olukorda ei ole
parandatud, peatatakse staatus 30 kalendripäevaks. Volitatud ettevõtjat tuleb sellest kirjalikult
teavitada.
Liidu tolliseadustiku artikli 22 lõike 6 punkti c kohaselt võidakse staatus peatada kohe, kui
ohu laadist või ulatusest lähtuvalt on seda vaja üldsuse turvalisuse ja julgeoleku, rahva tervise
või keskkonna kaitseks. Seda võimalust tuleks kasutada ainult pärast hoolikat kaalumist.
Kui staatuse peatamist taotleb loa omanik, kuna ta ei ole ajutiselt võimeline täitma teatavat
volitatud ettevõtja kriteeriumit, peaks ta esitama vastavad põhjused peatamiseks ja vajaduse
korral tegevuskava, milles kirjeldatakse võetavaid meetmeid ja eeldatavat ajakava. Seda võib
teha näiteks siis, kui ettevõtja optimeerib või muudab oma arvutiseeritud tootmist ega suuda
mõnda aega jälgida kaupa rahvusvahelises tarneahelas. Ta palub staatuse peatamist ja esitab
rakendamise ajakava.
Staatuse saab peatada, kui tegevuskava ja taotletud peatamise põhjust võib pidada
põhjendatuks. Vastasel korral tuleks ühe võimalusena kaaluda loa kehtetuks tunnistamist loa
omaniku nõudmisel.
Kuid arvesse tuleb võtta ka seda, et on väga oluline eristada loa kehtetuks tunnistamist
tolliasutuse algatusel ja volitatud ettevõtja algatusel ning see on sõnaselgelt sätestatud ka
õigusaktides (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 16 lõige 1). Seega ei saa
volitatud ettevõtja seda võimalust meelega kasutada selleks, et edasi lükata staatuse kehtetuks
tunnistamist või vältida alates kehtetuks tunnistamisest arvestatavat kolmeaastast perioodi, et
esitada uus taotlus.
Pädev tolliasutus peaks hindama staatuse peatamise mõju väga hoolikalt. Peatamine ei mõjuta
tolliprotseduuri, mida on alustatud enne peatamise kuupäeva ja mida ei ole veel lõpetatud.
Kui staatuse peatamise põhjus on kõrvaldatud, tuleks loa kehtivus taastada. Kui põhjust ei
kõrvaldata, peab pädev tolliasutus kaaluma loa kehtetuks tunnistamist.
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V jagu – Loa kehtetuks tunnistamine
Loa kehtetuks tunnistamist ja loa kehtetuks tunnistamiseni viia võivaid juhtumeid käsitlevad
sätted on esitatud liidu tolliseadustiku artiklis 28 ja liidu tolliseadustiku rakendusakti
artiklis 34.
Liidu tolliseadustiku artikli 28 lõike 1 kohaselt tunnistatakse soodne otsus kehtetuks,
(a)

„kui üks või mitu sellise otsuse tegemiseks vajalikku tingimust olid
täitmata või ei ole enam täidetud; või

(b)

otsuse saaja taotlusel”.

Kui pädev tolliasutus otsustab loa kehtetuks tunnistada, ei võeta kolme aasta jooksul alates
kehtetuks tunnistamise kuupäevast uut volitatud ettevõtja loa saamise taotlust vastu.
Volitatud ettevõtja loa kehtetuks tunnistamine ei mõjuta sama isiku suhtes tehtud soodsaid
otsuseid, välja arvatud juhul, kui volitatud ettevõtja staatus oli selle soodsa otsuse tingimuseks
või kui see otsus põhines sellisel volitatud ettevõtja kriteeriumil, mis ei ole enam täidetud
(liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 34 lõige 1).
Loa omaniku suhtes tehtud soodsa otsuse kehtetuks tunnistamine või muutmine ei mõjuta
automaatselt selle isiku volitatud ettevõtja luba (liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 34
lõige 2).
Kui sama isik on nii AEOC kui ka AEOS ja tema luba tunnistatakse kehtetuks liidu
tolliseadustiku artikli 39 punktis d sätestatud tingimuste (läbiviidava tegevusega otseselt
seotud praktilised pädevusstandardid või kutsekvalifikatsioon) täitmata jätmise tõttu,
tunnistatakse kehtetuks AEOC luba ja AEOSi luba jääb kehtima (liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikli 34 lõike 3 esimene lõik).
Kui sama isik on nii AEOS kui ka AEOC ja tema luba tunnistatakse kehtetuks liidu
tolliseadustiku artikli 39 punktis e sätestatud tingimuste (asjakohased turvalisus- ja
julgeolekustandardid) täitmata jätmise tõttu, tunnistatakse kehtetuks AEOSi luba ja AEOC
luba jääb kehtima (liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 34 lõike 3 teine lõik).
Tuleb märkida, et loa kehtetuks tunnistamine tolliasutuste algatusel on tollialane otsus ning
ettevõtjal on õigus olla ära kuulatud. Sellepärast tuleb volitatud ettevõtjat teavitada mis tahes
järeldustest ja hindamistest ning asjaolust, et hindamise alusel võidakse tema volitatud
ettevõtja staatus tunnistada kehtetuks. Seda ei tule teha juhul, kui õigusest olla ära kuulatud on
ettevõtjat juba teavitatud eelneva staatuse peatamise menetluse käigus. Loa kehtetuks
tunnistamist käsitleva mis tahes otsuse puhul on ettevõtjal õigus esitada otsuse peale kaebus.

6. OSA. Vastastikune tunnustamine
Käesolevas osas keskendutakse vastastikuse tunnustamise lepingute ning nende rakendamise
üldisele taustale ja protsessile.
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I jagu – ELi sõlmitud vastastikuse tunnustamise lepingud
Praeguseks on EL sõlminud ja rakendanud volitatud ettevõtja programmide vastastikuse
tunnustamise lepingud Norra, Šveitsi, Jaapani, Andorra, USA ja Hiinaga. Läbirääkimisi
peetakse või kavatsetakse lähitulevikus alustada ka muude riikidega. Peale selle osutab EL
teatavatele riikidele tehnilist abi, et aidata neil valmistuda volitatud ettevõtja programmide
loomiseks.
Üksikasjalikum teave eri vastastikuse tunnustamise lepingute kohta on esitatud maksunduse ja
tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm.
II jagu – Vastastikuse tunnustamise etapid
Vastastikuse tunnustamise saavutamiseks on ELi jaoks tähtsad alljärgnevalt loetletud etapid.
 Ametlik kohustus vastastikuse tunnustamise kehtestamiseks
 Õigusaktide võrdlus
 Vastavate programmide rakendamise hindamine ja parimate tavade vahetamine,
sh mõlemapoolsed kohapealsed külastused (vt suuniste 6. osa VII jagu – soovitused
järelevalve-/auditikäikude tegemiseks)
 Vastastikuse tunnustamise lepingu teksti kokkuleppimine
Tavaliselt sisaldab vastastikuse tunnustamise lepingu tekst järgmisi põhiosi: selles
kinnitatakse kahe programmi ühilduvust, kirjeldatakse võimalikult üksikasjalikult
lepinguga kaasnevaid vastastikuseid soodustusi, nähakse ette automaatse andmevahetuse
alla kuuluvad andmed ja andmekaitse-eeskirjad ning sätestatakse ühtlasi
menetluseeskirjad, sealhulgas eeskirjad soodustuste ühepoolse peatamise kohta.
 Elektrooniline andmevahetussüsteem

III jagu – Vastastikuse tunnustamise lepingu allkirjastamisele järgnev rakendamine ja
järelkontroll
Kuna vastastikuse tunnustamise korraga hõlmatud volitatud ettevõtjaid on nii ELis kui ka
asjaomastes vastastikuse tunnustamise lepingu partnerriikides palju, on lepingu rakendamisel
äärmiselt oluline etapp automaatse andmevahetusmehhanismi väljatöötamine ja
kasutuselevõtmine. See tähendab, et vastastikuse tunnustamise lepingut saab rakendama asuda
alles siis, kui automaatne andmevahetusmehhanism on kasutusvalmis ja töökorras.
Pärast vastastikuse tunnustamise lepingu sõlmimist jätkub dialoog partnerriigiga. Järgneb
sage teabevahetus näiteks hiljutiste sündmuste teemal, sealhulgas arutatakse seda, kuidas
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toimub koostöö vastastikuse tunnustamise lepingust tulenevate soodustuste ühepoolse
peatamise korral. Vastastikuse tunnustamise lepingu rakendamisega seotud parimad tavad
hõlmavad ühiseid jõupingutusi kaubandustegevuse soodustamiseks konverentsidel ja
seminaridel ning lepingu tehnilisi aspekte selgitavate korduma kippuvate küsimuste (KKKd)
ühisdokumendi väljatöötamist.
Juba välja töötatud KKKd on kättesaadavad maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi
veebisaidil:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se
curity/aeo_mra/2015-11_aeo_china_faqs.pdf.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se
curity/aeo_mra/faq.pdf.
Selleks et mõlemad pooled rakendaksid volitatud ettevõtja staatusega seotud menetlustes
jätkuvalt rangeid norme, on tungivalt soovitatav korraldada mõlemapoolseid korrapäraseid
järelevalvekäike.
IV jagu – ELi pakutavad vastastikuse tunnustamise lepinguga kaasnevad soodustused
teise lepinguosalise volitatud ettevõtja programmides osalevatele ettevõtjatele (ja
vastupidi)
EL pakub oma vastastikuse tunnustamise lepingu partneritele alljärgnevalt loetletud
soodustusi. Mitte kõik need soodustused ei sisaldu kehtivates vastastikuse tunnustamise
otsustes, ent EL kavatseb kõnealuseid otsuseid nende soodustuste hõlmamiseks ajakohastada.
Konkreetsed soodustused on sätestatud vastavates lepingutes.
a. Vähem turva- ja julgeolekukontrolle. Iga tolliasutus võtab programmis osalevale
ettevõtjale teise lepinguosalise tolliasutuse antud staatust positiivselt arvesse riskihindamisel,
et vähendada inspekteerimiste või kontrollide arvu, ning muude turva- ja julgeolekumeetmete
korral.
b. Äripartnerite tunnustamine taotlemisprotsessi käigus. Iga tolliasutus võtab programmis
osalevale ettevõtjale teise lepinguosalise tolliasutuse antud staatust arvesse, et kohelda
programmis osalevat ettevõtjat turvalise ja kindla partnerina, kui äripartnerite suhtes kehtivaid
nõudeid hinnatakse taotlejate puhul, kes esitavad taotluse lepinguosalise enda programmi
raames.
c. Eeliskohtlemine tollivormistusel. Iga tolliasutus võtab programmis osalevale ettevõtjale
teise lepinguosalise tolliasutuse antud staatust arvesse prioriteetse kohtlemise ja kiirendatud
menetluste ning saadetiste lihtsustatud tolliformaalsuste ja kiirendatud ringlusse laskmise
tagamisel, juhul kui tegemist on programmis osaleva ettevõtjaga.
d. Äritegevuse järjepidevuse mehhanism. Mõlemad lepinguosalised püüavad luua
äritegevuse järjepidevuse ühise mehhanismi kaubavoogude tõsiste häirete jaoks, mis on
tekkinud julgeolekualaste valmisoleku tasemete tõstmise, piiride sulgemise ja/või
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loodusõnnetuste, ohtlike vahejuhtumite või muude suuremate intsidentide tagajärjel, selleks et
tolliasutused saaksid võimalikult palju hõlbustada ja kiirendada programmis osalevate
ettevõtjate tarnitavaid esmatähtsate kaupade saadetisi.
e. Tulevased vastastikuse tunnustamise lepinguga kaasnevad soodustused.
Programmi edendamiseks teevad toll ja kaubandussektor tihedat koostööd, et kindlaks teha ja
luua võimalikke uusi soodustusi vastastikuse tunnustamise korraga hõlmatud volitatud
ettevõtjatele.

V jagu – Vastastikuse tunnustamise lepingute rakendamine – kaasnevate soodustuste
saamine
ELi sõlmitud vastastikuse tunnustamise lepingutega kaasnevaid soodustusi soovivad volitatud
ettevõtja staatusega ettevõtted peavad veenduma, et nad on andnud kirjaliku nõusoleku
lepinguosalistest riikidega andmete vahetamiseks. See kirjalik nõusolek antakse
enesehindamise küsimustiku lisas, mis esitatakse koos volitatud ettevõtja staatuse taotlusega.
Sellegipoolest saab taotleja / volitatud ettevõtja kõnealuse nõusoleku anda või tagasi võtta
ükskõik millal. Nõusoleku andmiseks või tagasivõtmiseks peab taotleja / volitatud ettevõtja
ühendust võtma luba väljaandva tolliasutusega.
Taotlemisprotsessi käigus äripartnerite tunnustamise soodustuse saamiseks võivad
volitatud ettevõtja staatust taotlevad ELi ettevõtjad märkida enesehindamise küsimustiku
punktis 6.10 mõnes ELiga vastastikuse tunnustamise lepingu sõlminud riigis volitatud
ettevõtja staatuse saanud äripartneri volitatud ettevõtja numbri (nimi, aadress, volitatud
ettevõtja number). Kui ettevõtja taotleb ELis AEOSi või AEOC/AEOSi staatust ja tal on
volitatud ettevõtjast äripartnereid mõnes riigis, kellega EL on sõlminud vastastikuse
tunnustamise lepingu, tunnustatakse neid äripartnereid kindlate ja turvaliste äripartneritena
ning üldiselt ei esitata neile mingeid lisanõudeid (julgeoleku deklaratsiooni esitamine jne).
Vähemate turva- ja julgeolekukontrollide ning tollivormistusel pakutava eeliskohtlemise
soodustuse saamiseks peab volitatud ettevõtja teatama vastavas vastastikuse tunnustamise
lepingu osalisriigis asuvale äripartnerile oma EORI-numbri. Äripartner lisab EORI-numbri
oma riiki suunduva impordi deklaratsiooni. Lisateavet saab suuniste 6. osa III jaos viidatud
KKKdest.

VI jagu – Soodustuste ühepoolne peatamine
Vastastikuse tunnustamise lepingu korral võib juhtuda, et üks lepinguosalistest avastab
turvalisust mõjutava vahejuhtumi, millesse on kaasatud teise lepinguosalise volitatud
ettevõtjad (nt volitatud ettevõtja konteinerist leitud narkootikumide konfiskeerimine).
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Selliste juhtumite puhul annab asjaomane vastastikuse tunnustamise otsus mõlemale
lepinguosalisele õiguse peatada kaasatud volitatud ettevõtjate soodustused (nt ELi ja Jaapani
vahel sõlmitud vastastikuse tunnustamise lepingu III jao lõige 3).
Kõnealustel juhtudel vahetavad komisjoni määratud kontaktpunkt (maksunduse ja tolliliidu
peadirektoraat) ja vastastikuse tunnustamise lepingu osalisriigi kontaktpunkt ning ELi
liikmesriigid ja komisjon (maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat) kokkulepitud
teabevahetusmehhanismide abil teavet. Teabevahetus toimub turvalise e-posti teel.
VII jagu – Soovitused volitatud ettevõtja auditi- või järelevalvekäigu korraldamiseks
ELi liikmesriigis
Üks olulistest küsimustest, mida vastastikuse tunnustamise lepingu läbirääkimistel teise
lepinguosalisega arutatakse ja mis mängib tähtsat rolli ka vastastikuse tunnustamise lepingu
rakendamise käigus tehtavas järelevalves, on auditi- või järelevalvekäigud volitatud ettevõtja
tegevuskohta.
Kohapealsete kontrollkäikude eesmärk on jälgida, kuidas ELi volitatud ettevõtja programmi
liikmesriikides rakendatakse. Selliseid käike tehakse vastastikuse tunnustamise lepingu
läbirääkimiste käigus (2. etapp) ja lepingu rakendamisel pärast selle jõustumist.
Üldiselt on nende peamine eesmärk veenduda selles, et ELi liikmesriigid rakendavad
volitatud ettevõtja staatust käsitlevaid liidu õigusakte ühetaoliselt.
Külastus koosneb kahest etapist: esiteks tutvutakse volitatud ettevõtja organisatsiooni ja
struktuuriga ning saadakse ülevaade külastatavast ettevõtjast. Teine etapp on ettevõtja
tegevuskohta tehtav konkreetne kohapealne kontrollkäik.
ELi volitatud ettevõtja programmi liikmesriigi tasandil rakendamise arutamine
Peamine eesmärk on välja selgitada, kuidas volitatud ettevõtja programmi liikmesriigi tasandil
rakendatakse.
See peaks hõlmama lühiülevaadet
 tollist üldiselt;
 volitatud ettevõtja programmi organisatsioonilisest struktuurist, nt ELi volitatud ettevõtja
programmiga tegelevate töötajate arv (täistööajaga ja osalise tööajaga töötavad isikud,
koolitussüsteem, äriringkonnas tehtav teavitustöö);
 loa väljastamise, sh taotlemise protsessist ja enesehindamise küsimustikust, nt kuidas
kontrollitakse turvanõuete täitmist;
 järelevalve- ja auditijärgsest tegevusest;
 koostööst teiste ELi liikmesriikidega (loa andmise protsessi ja järelevalve ajal).
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Ettevõtja tegevuskoha külastamine
Ettevõtja tegevuskoha külastamise eesmärk on jälgida, kuidas liikmesriigi volitatud
ettevõtjatele spetsialiseerunud audiitorid auditeerivad taotleja rajatisi või teevad järelevalvet
volitatud ettevõtja tegevuskohas. Vastastikuse tunnustamise lepingu osalisriigi, komisjoni ja
ELi liikmesriikide tolliasutuste esindajad osalevad kohapealsel kontrollkäigul vaatlejatena.
On oluline, et ettevõtjad oleksid teadlikud külastuse eesmärgist, milleks on veenduda selles, et
külastatavas ELi liikmesriigis kohaldatakse volitatud ettevõtja programmi kooskõlas ELi
standarditega.
Taotleja / volitatud ettevõtja rajatiste külastamine on tavaliselt üles ehitatud järgmiselt.
 See peaks hõlmama reaalset auditit, mida ei tohiks juhtida ettevõtja ise, vaid volitatud
ettevõtjatele spetsialiseerunud audiitorid.
 Ettevõtjat tuleks eelnevalt teavitada kontrollkäigust ja selle korraldamise viisist.
 Audiitorid peaksid tegema oma tavapäraseid toiminguid:
 volitatud ettevõtja staatuse taotlemisega seotud auditi korral;
 järelevalvekäigu korral (kui volitatud ettevõtja luba on juba antud), st küsima hiljutiste
sündmuste kohta, millel võib olla mõju volitatud ettevõtja loale, ning paluma ettevõtjal
selgitada või demonstreerida oma turvamenetlusi.
 Kui vajalik on tõlge, tuleks planeerida aeg audiitorite küsimuste sisu ja ettevõtja vastuste
tõlkimiseks. Ettevõtjat tuleks sellisest korraldusest eelnevalt teavitada.
 Vaatlejad (vastastikuse tunnustamise lepingu osalisriigist) saavad vaid teatava ülevaate ELi
volitatud ettevõtja auditi-/järelevalveprotsessist.
 Kontrollkäik tuleks lõpetada taotlejale soovituste esitamisega.
 Auditis tuleks keskenduda julgeoleku- ja turvalisusstandarditele (suuniste 2. osa V jagu.)
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Enesehindamise küsimustik

Volitatud ettevõtja (AEO) luba käsitlevad suunised

0.1

Juhime tähelepanu asjaolule, et enne volitatud ettevõtja loa taotlemist on soovitatav läbi lugeda volitatud ettevõtja staatust
käsitlevad Euroopa Komisjoni suunised (TAXUD/B2/047/2011-REV6), mis on kättesaadavad Euroopa Komisjoni Europa veebisaidi
kaudu.

0.2

Millised osakonnad, sh juhtkonna, olete kaasanud ettevõtte ettevalmistamisse volitatud ettevõtja staatuse taotlemiseks?
Kas olete protsessi kaasanud tolli või kolmandad isikud (konsultandid vms)?

1.
1.1.

Teave ettevõtte kohta
Üldine teave ettevõtte kohta

1.1.1.

Palun esitage taotleva ettevõtte nimi, aadress, asutamiskuupäev ja õiguslik vorm. Kui ettevõttel on veebisait, lisage selle URL.
Kui ettevõte kuulub kontserni, palun esitage kontserni lühikirjeldus ja märkige, kas kontserni mõni teine ettevõte:
a) on juba saanud volitatud ettevõtja loa või
b) on taotlenud volitatud ettevõtja staatust ja riigi tolliasutus teeb praegu ettevõttes volitatud ettevõtja auditit.
Kui esitate püsivaid tegevuskohti hõlmavat taotlust, märkige palun nende täielikud nimed, aadressid ja käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbrid.
Kui ettevõte asutati vähem kui kolm aastat tagasi, täpsustage palun, kas see toimus varem asutatud ettevõttes tehtud
restruktureerimise (nt tegevusüksuse inkorporeerimise või müügi) tulemusena. Sellisel juhul esitage palun andmed
restruktureerimise kohta.

1.1.2.

Palun esitage järgmised andmed (kui need on teie ettevõtte õigusliku vormi puhul asjakohased):
a) omanike või peamiste aktsionäride/osanike täielikud andmed koos osaluse suurusega protsentides,
b) juhatuse ja/või juhtkonna liikmete täielikud andmed,
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c) nõukogu (kui see on olemas) täielikud andmed,
d) teie ettevõtet juhtiva või teie ettevõtte juhtimist kontrolliva isiku täielikud andmed.
Andmed peavad sisaldama täielikku nime ja aadressi, sünniaega ja isikukoodi (nt isikutunnistuse number või riiklik
kindlustusnumber).
1.1.3.

Palun esitage teie ettevõttes tolliküsimuste eest vastutava isiku täielikud andmed.
Andmed peavad sisaldama täielikku nime ja aadressi, sünniaega ja isikukoodi (nt isikutunnistuse number või riiklik
kindlustusnumber).

1.1.4.

Palun kirjeldage lühidalt oma äritegevust ja märkige oma roll rahvusvahelises tarneahelas (tootja, importija, eksportija, tollimaakler,
vedaja, ekspediitor, komplekteerija, terminali käitaja, laopidaja jt). Kui teil on enam kui üks roll, märkige kõik.

1.1.5.
Palun märkige tollialase tegevusega tegelevate kontaktpunktide asukohad, aadressid, nimed, telefoninumbrid ja e-posti aadressid
ning kirjeldage lühidalt äritegevust (sh muudes liikmesriikides ja kolmandates riikides):
a) ettevõtte kui juriidilise isiku asukohtades (palun märkige iga osakonna ligikaudne töötajate arv),
b) tegevuskohtades, kus kolmas isik tegutseb teie ettevõtte tellimusel.
1.1.6.

Kas teete oma sidusettevõtjatega ostu-müügitehinguid? Jah/ei

1.1.7.

Kirjeldage oma ettevõtte organisatsioonilist struktuuri ja iga osakonna ülesandeid/kohustusi.

1.1.8.

Palun esitage ettevõtte juhtkonna liikmete (juhatuse liikmete, osakonnajuhatajate, pearaamatupidaja, tolliosakonna juhataja jne)
nimed ja kirjeldage lühidalt nende asendamise põhimõtteid.

Kui palju töötajaid teie ettevõttes on?
1.1.9.

Valige üks järgmistest:
o

mikroettevõtja

o

väikeettevõtja
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o

keskmise suurusega ettevõtja

o

suurettevõtja

a) Kui nõustute volitatud ettevõtja loas oleva teabe avalikustamisega maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil
esitatud volitatud ettevõtjate nimekirjas, andke oma nõusolek enesehindamise küsimustiku 1. lisas.
b) Kui teil on võimalik anda nõusolek volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate
staatuse vastastikuse tunnustamise kohta kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud
meetmete rakendamine, täitke enesehindamise küsimustiku 1. lisa.

1.1.10.

.
1.2.

Äritegevuse maht

1.2.1.

a) Esitage viimases kolmes raamatupidamise aastaaruandes kinnitatud aastakäive. Kui ettevõte on uus, märkige „ei kohaldata”.
b) Esitage viimases kolmes raamatupidamise aastaaruandes kinnitatud aastakasum või -kahjum. Kui ettevõte on uus, märkige „ei
kohaldata”.

1.2.2.

Kui kasutate ladustamisrajatisi, mis ei kuulu teile, palun märkige, kellelt ladustamisrajatisi üürite/rendite.
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1.2.3.

Märkige iga järgmise punkti kohta viimasel kolmel aastal esitatud deklaratsioonide hinnanguline arv ja väärtus (iga aasta kohta
eraldi). Kui ettevõte on uus, märkige „ei kohaldata”.
• Import
• Eksport/reeksport
• Eriprotseduurid
Märkige viimasel kolmel aastal makstud hinnanguline summa järgmise kohta (iga aasta kohta eraldi):

1.2.4.

• Tollimaks
• Aktsiis
• Impordikäibemaks
Kui ettevõte on uus ja tegutsenud vähem kui kolm aastat, esitage andmed vastava tegutsemisperioodi kohta. Kui ettevõte on äsja
asutatud, märkige „ei kohaldata”.

1.2.5.
a) Kas ettevõttes on järgmisel kahel aastal oodata struktuurimuutusi? Kui jah, siis palun kirjeldage neid muutusi lühidalt.
b) Kas tarneahelas, kus teie ettevõte praegu tegutseb, on järgmisel kahel aastal oodata suuremaid muutusi? Kui jah, siis palun
kirjeldage neid muutusi lühidalt.
1.3.

Tolliteave ja -statistika

1.3.1.
a) Kas teostate tolliformaalsusi enda nimel ja enda eest?
b) Kas keegi esindab teid tolliformaalsustes? Kui jah, siis kes ja kuidas (otse või kaudselt)? Palun märkige esindaja nimi, aadress
ja EORI-number.
c) Kas esindate tolliformaalsustes teisi isikuid? Kui jah, siis keda ja kuidas (otseselt või kaudselt)? (Märkige kõige olulisemad
kliendid)
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1.3.2.

a) Kuidas ja kelle poolt määratakse kauba tariifne klassifikatsioon?
b) Missuguseid kvaliteedi tagamise meetmeid kohaldate tariifse klassifikatsiooni õigsuse tagamiseks (nt kontroll, usaldusväärsuse
kontroll, sisekorraeeskiri, korrapärane koolitus)?
c) Kas peate nende kvaliteedi tagamise meetmete üle arvestust?
d) Kas jälgite korrapäraselt oma kvaliteedi tagamise meetmete tulemuslikkust?
e) Missuguseid abivahendeid kasutate tariifse klassifikatsiooni määramiseks (nt kaupade põhiandmete andmebaas)?

1.3.3.

a) Kuidas ja kelle poolt määratakse tolliväärtus?
b) Missuguseid kvaliteedi tagamise meetmeid kohaldate tolliväärtuse korrektseks määramiseks (nt kontroll, usaldusväärsuse
kontroll, sisekorraeeskiri, korrapärane koolitus, muud vahendid)?
c) Kas jälgite korrapäraselt oma kvaliteedi tagamise meetmete tulemuslikkust?
d) Kas peate nende kvaliteedi tagamise meetmete üle arvestust?

1.3.4.

a) Esitage ülevaade soodus- või mittesooduspäritolu importkaubast.
b) Milliseid ettevõttesiseseid meetmeid olete rakendanud, et kontrollida importkauba päritoluriigi deklareerimise õigsust?
c) Kirjeldage oma toiminguid sooduspäritolutõendite ja päritolusertifikaatide väljastamisel ekspordi korral.
Kas kauplete kaubaga, mille suhtes kohaldatakse dumpinguvastast tollimaksu või tasakaalustavat tollimaksu?

1.3.5.
Kui jah, siis esitage selle (nende) ELi-välis(t)e tootja(te) või riikide andmed, kelle kauba suhtes kohaldatakse eespool osutatud
makse.

2.

Senine tollieeskirjade täitmine
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt a; liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 24; volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa I jagu)

121

TAXUD/B2/047/2011 – REV6
Lisa 1a

2.1.

Kas teie ettevõte ise või tolli- ja/või maksuasutused on tuvastanud ettevõttes viimase kolme aasta jooksul tolli- ja maksueeskirjade
rikkumisi?
Kui jah, siis palun lisage rikkumiste lühikirjeldus.
a) Kuidas teatasite rikkumistest asjaomastele valitsusasutustele?
b) Milliseid kvaliteedi tagamise meetmeid võeti edasiste rikkumiste ärahoidmiseks?
c) Kas peate nende kvaliteedi tagamise meetmete üle arvestust?
Kas teie ettevõte on süüdi mõistetud teie majandustegevusega seotud kriminaalõiguse raskes rikkumises?
Kui jah, siis kirjeldage rikkumist ja märkige selle toimepanemise aeg. Palun esitage ka viide kohtuotsusele.

a) Kas kavatsete taotleda või olete juba taotlenud muid tollilube? Jah/ei
Kui jah, siis palun täpsustage.
2.2.
b) Kas teile on viimase kolme aasta jooksul tollieeskirjade rikkumise tõttu keeldutud lubade/sertifikaatide andmisest või peatatud
või kehtetuks tunnistatud olemasolevaid lube? Jah/ei.
Kui jah, siis mitmel korral ja mis põhjustel?

3.

Raamatupidamis- ja logistikasüsteem
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt b; liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 25; volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa II jagu)

3.1.

Kontrolljälg

3.1.1.

Kas teie raamatupidamissüsteem võimaldab teie tollitoimingute või maksustamise seisukohalt olulise kauba liikumise või
raamatupidamiskirjete täielikku kontrolljälge?
Kui jah, siis palun kirjeldage kõnealuse kontrolljälje põhijooni.

3.2.

Raamatupidamis- ja logistikasüsteem
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Millist arvutisüsteemi (riistvara/tarkvara) te ettevõttes üldiselt ja konkreetsemalt tolliküsimustes kasutate? Kas need kaks süsteemi
on integreeritud?
3.2.1.
Esitage järgmine teave:
- arendus-, testimis- ja tööfunktsioonide lahushoidmine,
- kasutajafunktsioonide lahushoidmine,
- juurdepääsukontroll (mis/kellele),
- ärisüsteemi ja deklareerimissüsteemi vaheline jälgitavus.
Kas teie logistikasüsteemid võimaldavad eristada liidu ja liiduvälist kaupa ning näidata nende asukohta? Jah/ei.
3.2.2.

Kui jah, siis täpsustage.
Kui te ei tegele liiduvälise kaubaga, märkige palun „ei kohaldata”.

3.2.3.

a) Millises asukohas teostatakse teie arvutipõhiseid toiminguid?
b) Kas arvutirakendused on sisse ostetud? Kui jah, siis esitage selle ettevõtte (või nende ettevõtete) andmed (nimi, aadress,
käibemaksukohustuslasena registreerimise number), kust arvutirakendusi sisse ostetakse, ja täpsustage, kuidas on korraldatud
sisseostetud rakenduste juurdepääsukontroll?

3.3.

Sisekontrollisüsteem

3.3.1.

Kas ettevõtte raamatupidamis-, ostu-, müügi-, tolli-, tootmis-, materjalide ja kauba halduse ning logistikaosakonnas kehtivad
ettevõttesisesed sisekontrollisüsteemi suunised? Jah/ei.
Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt neid suuniseid ja nende ajakohastamist.
Näiteks sellised abinõud nagu tööjuhised, töötajate koolitus, vigade kontrollimise juhend ja kontrollimehhanism.

3.3.2.

Kas teie sisekontrollimenetlustele on tehtud sise- või välisaudit? Jah/ei.
Kas seejuures auditeeriti ka teie tolliformaalsusi? Jah/ei.
Kui jah, siis palun esitage viimase auditiaruande koopia.
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3.3.3.

Kirjeldage lühidalt oma arvutifailide (põhiandmete või -failide) kontrollimise menetlusi. Kuidas hõlmavad need menetlused teie
seisukohast järgmiseid riske:
a) tehingute vale ja/või mittetäielik kajastamine raamatupidamissüsteemis;
b) valede püsiandmete või aegunud andmete, nt kaubanimetuste ja tariifikoodide kasutamine;
c) ettevõttesisene ebapiisav kontroll äriprotsesside üle.

3.4.

Kaubavoog

3.4.1.

Kirjeldage lühidalt kaubavoo (füüsilise ja dokumenteeritud) registreerimise korda alates kauba saabumisest ja ladustamisest kuni
tootmise ja väljasaatmiseni. Kes peab arvestust ja kus hoitakse dokumente?

3.4.2.
Kirjeldage lühidalt laoseisu kontrollimise korda, sh kontrollimise sagedust ja erinevuste lahendamise korda (nt inventuur).
3.5.

Tolliformaalsused

3.5.1.

Kas teil on tollideklaratsioonide, sh teie eest nt tolliagentuuri või ekspediitori esitatud tollideklaratsioonide õigsuse kontrollimise
dokumenteeritud menetlused? Jah/ei.
Kui jah, siis palun kirjeldage neid menetlusi lühidalt.
Kui ei, siis kas kontrollite tollideklaratsiooni täpsust? Jah/ei. Kui jah, siis kuidas?

3.5.2.

a) Kas teie ettevõttes kehtivad juhendid või suunised õigusnormide rikkumistest (nt tollikaubaga seotud varguse, murdvarguse või
salakaubaveo kahtlusest) pädevatele asutustele teatamiseks?
Kas need juhendid on dokumenteeritud (nt tööjuhendid, käsiraamatud, muud juhised)?
b) Kas olete viimase aasta jooksul avastanud õigusnormide rikkumisi (või arvatavaid rikkumisi) ja teatanud neist pädevatele
asutustele? Jah/ei.
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3.5.3.

Kas kauplete kaubaga, mis vajab kaubandustegevuse litsentse, nt tekstiil, põllumajandustooted? Jah/ei.
Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt sellise kauba impordi- ja/või ekspordilitsentside haldamise korda.
a) Kas käitlete kaupa, mille jaoks on vaja keeldude ja piirangutega seotud impordi- ja ekspordilitsentse?
b) Kas käitlete kaupa, mille jaoks on vaja muid impordi- ja ekspordilitsentse?

3.5.4.

c) Kui jah, siis palun täpsustage, millist liiki kaubaga on tegemist ja kas teil on nende litsentside käsitlemiseks olemas
menetlused.

3.5.5.

Kas käitlete kaupa, mis kuulub kahesuguse kasutusega kaupade määruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009)
kohaldamisalasse? Jah/ei.
Kui jah, siis kas olete kasutusele võtnud ettevõttesisese nõuetele vastavuse programmi? Jah/ei.
Kui jah, siis palun kirjeldage seda programmi ja selle ajakohastamist.

3.6.

Teabe varundamise, taastamise, varukoopiate kasutamise ja arhiveerimise kord

3.6.1.

Kirjeldage lühidalt ettevõttes kehtivat äridokumentide varundamise, taastamise, varukoopiate kasutamise ja arhiveerimise korda.

3.6.2.

Kui kaua säilitatakse andmeid süsteemis ja kui kauaks need arhiveeritakse?

3.6.3.

Kas ettevõttel on olemas ootamatuseplaan süsteemi häirete/tõrgete puhuks? Jah/ei.

3.7.

Arvutisüsteemide kaitse

3.7.1.

a) Kirjeldage lühidalt meetmeid, mida olete võtnud oma arvutisüsteemi kaitsmiseks loata sissetungi eest (nt tulemüür, viirusetõrje,
paroolkaitse).
b) Kas on tehtud sissetungiteste? Kui jah, siis millised olid testide tulemused, kas vajalikud olid parandusmeetmed ja kas need
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võeti?
c) Kas teil on viimase aasta jooksul olnud infoturbe seisukohalt olulisi vahejuhtumeid?

3.7.2.

a) Kirjeldage lühidalt, kuidas antakse arvutisüsteemile juurdepääsu õigusi.
b) Kes vastutab arvutisüsteemi käitamise ja kaitsmise eest?
c) Kas töötajate jaoks on kehtestatud infoturvet käsitlevad suunised või ettevõttesisesed juhendid?
d) Kuidas kontrollite seda, kas teie ettevõttes võetakse infoturbemeetmeid?

3.7.3.

a) Kus asub teie peaserver?
b) Kirjeldage oma peaserveri turvet.

3.8.

Dokumentide kaitse

3.8.1.

Kirjeldage lühidalt, milliseid meetmeid (nt piiratud juurdepääsuõigused, elektrooniline varundamine) on võetud teabe/dokumentide
kaitsmiseks loata juurdepääsu, kuritarvitamise, sihiliku hävitamise ja kaotsimineku eest.

3.8.2.

Kas viimasel aastal on olnud dokumentidele loata juurdepääsu juhtumeid ja kui on, siis milliseid meetmed võeti edasiste juhtumite
ärahoidmiseks?

3.8.3.

Palun vastake lühidalt järgmistele küsimustele:
a) Mis kategooria töötajatel on juurdepääs üksikasjalikele materjali- ja kaubavoo andmetele?
b) Mis kategooria töötajatel on õigus neid andmeid muuta?
Kas muutused dokumenteeritakse igakülgselt?

3.8.4.

Kirjeldage lühidalt, milliseid turva- ja julgeolekunõudeid esitate oma äripartneritele ja teistele kontaktisikutele, et hoida ära teabe
kuritarvitamist (nt tarneahela ohustamine saatmisandmete loata edastamise teel).

4.

Maksevõime
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt c, liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 26, volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa III jagu)
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4.1.

Kas viimase kolme aasta jooksul on teie ettevõtte varade suhtes algatatud pankroti- või maksejõuetusmenetlusi? Jah/ei.
Kui jah, siis palun täpsustage.

4.2.

Kas teie ettevõtte finantsseisund on viimasel kolmel aastal olnud pidevalt hea liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 26
tähenduses, s.t piisav ettevõtte finantskohustuste täitmiseks? Kui jah, siis palun esitage tõendid, nt audiitori kiri või auditeeritud
aruanne, lõplike raamatupidamisaruannete (sh tulukalkulatsioonide) koopia – kui aruanded on auditeerimata –, panga või
finantsasutuse tõend. Kui ei, palun esitage täielikud andmed.

4.3.

Kui ettevõte on hiljuti asutatud, esitage kõik dokumendid ja andmed äriühingu finantsseisundi kohta, nt viimased andmed
rahavoogude ja bilansi kohta ning juhatuse/partnerite/FIE heakskiidetud kasumi- ja kahjumiprognoos.

4.4.

Kas olete teadlik millestki, mis võib teie maksevõimet lähemas tulevikus mõjutada? Jah/ei.
Kui jah, siis täpsustage.

5.

Praktilised pädevusstandardid või kutsekvalifikatsioon
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt d, liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 27, volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa IV jagu)

5.1.

Praktilised pädevusstandardid

5.1.1.

Kas teil või teie tolliküsimuste eest vastutaval isikul on vähemalt kolmeaastane praktiline kogemus tolliküsimustes? Jah/ei.
Kui jah, siis esitage seda kogemust tõendavad andmed.

5.1.2.
Kas teie või teie tolliküsimuste eest vastutav isik vastate Euroopa standardiorganisatsiooni vastuvõetud tollialasele
kvaliteedistandardile (kui see on olemas)? Jah/ei.
Kui jah, siis esitage andmed selle kvaliteedistandardi kohta.
Kutsekvalifikatsioon
5.2.
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5.2.1.

Kas teie või teie tolliküsimuste eest vastutav isik olete edukalt läbinud koolituse, mis hõlmab tollialaseid õigusakte määral, mis on
teie tolliga seotud tegevuseks sobiv ja vajalik ning mille on korraldanud:
i) mõne liikmesriigi toll;
ii) liikmesriigi tolli või kutsealase koolituse eest vastutava asutuse poolt sellise kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud
haridusasutus;
iii) liikmesriigi tolli poolt sellise kvalifikatsiooni andmiseks tunnustatud või liidus akrediteeritud kutseliit või -organisatsioon?
Jah/ei.
Kui jah, siis esitage palun andmed koolituse kohta, mille teie või teie tolliküsimuste eest vastutav isik olete edukalt läbinud.

6.

Julgeoleku- ja turvanõuded
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt e, liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 28, volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jagu)

6.1.

Üldteave julgeoleku ja turvalisuse kohta

6.1.1.

Palun märkige julgeoleku- ja turvalisusküsimustes pädeva isiku nimi ja ametikoht.

6.1.2.

a) Kas olete teinud ettevõtte riski- ja ohuhindamise? Jah/ei.
b) Kas igas tegevuskohas on kehtestatud turvakava (kui see on asjakohane)? Jah/ei.
Kui sageli neid dokumente läbi vaadatakse ja ajakohastatakse?

6.1.3.

Kirjeldage lühidalt, milliseid riske turvalisusele (ettevõtte sees või ärisuhetes klientide, tarnijate ja väliste teenuseosutajatega) olete
seoses volitatud ettevõtja turvalisuskriteeriumidega kindlaks teinud?

6.1.4.

Kuidas turvameetmeid ettevõttes rakendatakse ja koordineeritakse ning kes nende eest vastutab?

6.1.5.
Kui teie ettevõttel on mitu valdust, siis kas turvameetmete rakendamine on kõigis tegevuskohtades ühtlustatud? Jah/ei.
6.1.6.

a) Kas teil on kehtiv turvaeeskiri? Kuidas töötajaid ja ettevõtet külastavaid inimesi sellest teavitatakse?
b) Kuidas on eeskiri dokumenteeritud (käsiraamat, töösuunised, teabeleht jms)?
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6.1.7.
a) Kas teil on viimase aasta jooksul olnud turvalisuse seisukohalt olulisi vahejuhtumeid? Jah/ei.
Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt neid vahejuhtumeid ja meetmeid, mida olete võtnud nende kordumise ärahoidmiseks?
b) Kas dokumenteerite turvalisuse seisukohalt olulised vahejuhtumid ja võetud meetmed? Jah/ei.

6.1.8.

a) Kas mõni teine riigiamet või -asutus on teid juba (transpordi, tsiviillennunduse jne) turvalisusega seoses sertifitseerinud ja/või
andnud teile heakskiidu/loa? Jah/ei.
Kui jah, siis palun esitage sertifikaadi/loa/heakskiidu koopia ja märkige valdused/tegevuskohad, mida asjaomane
sertifikaat/luba/heakskiit hõlmab.
b) Esitage nende standardite/litsentside/lubade loetelu, mille osas olete saanud sõltumatu akrediteeringu ja mida te järgite, ja
märkige, mis kontrolli/auditeid nende standardite puhul tehakse.
c) Kas kavatsete taotleda või olete juba taotlenud turvalisusega seoses mõnda muud sertifikaati/luba/heakskiitu (nt kokkuleppeline
esindaja, tuntud saatja jne)? Jah/ei.
Kui jah, siis palun täpsustage.

6.1.9.

Kas teie imporditava/eksporditava kauba suhtes kehtib julgeoleku ja turvalisuse erinõudeid?

6.1.10.

a) Kas kasutate turvaettevõtte teenuseid? Kui jah, siis mis ettevõtte teenuseid kasutate?
b) Kas turvaettevõte on teinud teie ettevõtte ohuhindamise? Kui jah, siis kirjeldage lühidalt, milliseid riske turvalisusele nad on
seoses volitatud ettevõtja turvalisuskriteeriumidega kindlaks teinud.

6.1.11.
Kas teie kliendid või kindlustusselts esitavad teile turvalisus- ja julgeolekunõudeid? Jah/ei.
Kui jah, siis täpsustage.

6.2.

Hoonete turvalisus
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 2)

6.2.1.
a) Kirjeldage lühidalt, kuidas turvatakse teie ettevõtte territooriumi välispiiri. Kuidas kontrollitakse selliste menetluste järgimist?
b) Kuidas kontrollitakse tarasid ja hooneid, kes neid kontrollib ja kui sageli? Kuidas kontrolle ja kontrollitulemusi
dokumenteeritakse?
c) Kuidas teatatakse turvalisuse seisukohalt olulistest vahejuhtumitest ja kuidas need lahendatakse?
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6.2.2.
a) Millised on territooriumi sissepääsud?
b) Kuidas neid hallatakse?
c) Kas sissepääse kasutatakse vaid teatavatel kellaaegadel/päevadel?
6.2.3.

Kas territoorium on piisavalt valgustatud (nt püsivalgustus, liikumisandurid, hämarustundlik lüliti)?

6.2.4.

Kuidas toimub ettevõttes võtmete haldamine (nt asukoht, juurdepääs, registreerimine)?
Kas selle kohta on olemas kirjalik dokumentatsioon? Jah/ei.

6.2.5.
a) Kas erasõidukite parkimine territooriumil on lubatud?
b) Kui jah, siis kelle sõidukid tohivad parkida?
c) Kes annab loa?
d) Kas sõidukeid kontrollitakse (territooriumile või parklasse sisenemisel)?
e) Kas selle kohta on kirjalikud juhendid? Jah/ei.
6.3.

Pääs territooriumile
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 3)

6.3.1.

a) Kirjeldage lühidalt, kuidas on reguleeritud töötajate, külaliste, muude isikute, sõidukite ja kauba pääs teie ettevõtte territooriumile
(hoonetesse, tootmisaladele, ladudesse jne).
b) Kes kontrollib ettenähtud korra järgimist?

6.3.2.
a) Kirjeldage korda, mida tuleb järgida, kui ettevõtte territooriumil (maa-alal või hoonetes) avastatakse loata sisenenud isik/sõiduk.
b) Kuidas töötajaid sellest korrast teavitatakse (nt tegevuskava, käsiraamat, töösuunised, koolitus)?
6.3.3.

Esitage ettevõtte kõikide tolliga seotud toimingutes osalevate tegevuskohtade plaan (nt asendiplaan, visand), millel on näha piirid,
juurdepääsuteed ja hoonete paiknemine, kui see on olemas.

6.3.4.
Kui see on asjakohane, esitage andmed mis tahes muude ettevõtete kohta, kes tegutsevad samal territooriumil.
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6.4.

Kaubaveoüksused (konteinerid, vahetusveovahendid, transpordikastid)
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)

6.4.1.

Kas juurdepääsu kaubaveoüksustele reguleeritakse eeskirjade/piirangutega? Jah/ei.
Kui jah, siis kuidas tagatakse nende piirangute järgimine?

6.4.2.

Kirjeldage lühidalt meetmeid, millega hoitakse ära loata juurdepääs kaubaveoüksustele ja nende omavoliline avamine (eriti avatud
ladustamisaladel) (nt pidev järelevalve, personali koolitus ja teavitamine ohtudest, tõkendid, juhendamine loata juurdepääsu korral
võetavates meetmetes).

6.4.3.

a) Kas kasutate kauba omavolilise avamise ärahoidmiseks tõkendeid? Kui jah, siis mis liiki tõkendeid? Kas tõkendid vastavad
konkreetsetele standarditele (nt ISO)?
b) Kuidas hoiate ära kauba omavolilise avamise juhul, kui te tõkendeid ei kasuta?

6.4.4.

Milliseid kontrollimeetmeid kasutate kaubaveoüksuste kontrollimiseks (nt seitsmeosaline kontroll: esikülg, vasak külg, parem külg,
põrand, lagi/katus, uste sise- ja väliskülg, välisdetailid/veermik)?

6.4.5.

6.5.

Palun vastake järgmistele küsimustele:
a) Kes on kaubaveoüksuse omanik/käitaja?
b) Kes kaubaveoüksusi hooldab/parandab?
c) Kas on olemas korrapärase hoolduse kavad?
d) Kas väljaspool tehtud hooldustöid kontrollitakse?

Logistilised protsessid
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)

6.5.1.

a) Milliseid transpordivahendeid teie ettevõte tavaliselt kasutab?
b) Kas ettevõte kasutab ainult oma transporti või ka väliseid teenuseosutajaid (nt ekspediitorid/vedajad)?
c) Kuidas veendute, et ekspediitor/vedaja vastab ettenähtud turvastandarditele (nt turvasertifikaadi, deklaratsioonide või
kokkulepete alusel)?
d) Kas kohaldate sisseostetava transporditeenuse suhtes turvastandardite täitmiseks muid meetmeid?
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Palun kirjeldage vajaduse korral lühidalt nende meetmete olemust ja ulatust.

6.6.

Sissetulev kaup
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)

6.6.1.

a) Kirjeldage lühidalt sissetuleva kauba julgeoleku ja turvalisuse tagamise korda.
b) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse selle korra järgimist.

6.6.2.

Kas töötajaid teavitatakse tarnijatega kokkulepitud turvameetmetest ja kuidas tagatakse nende kokkulepete järgimine?

6.6.3.

a) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse sissetuleva kauba tõkendite puutumatust.
b) Kas sissetulev kaup varustatakse vajaduse korral tõkendiga? Jah/ei.
c) Kas teie ettevõte käitleb konkreetset liiki kaupa, mis eeldab konkreetseid turvameetmeid (nt lennukaup/lennupost)?
Kui jah, siis milline kord / millised meetmed on kehtestatud?

6.6.4.

Kas sissetulev kaup on märgistatud? Kui jah, siis kuidas?

6.6.5.

Kirjeldage lühidalt sissetuleva kauba loendamise ja kaalumise korda.

6.6.6.

Kirjeldage lühidalt, kuidas, millal ja kelle poolt võrreldakse sissetulevat kaupa sellele lisatud dokumentidega ning registreeritakse
kaup teie arvepidamises?

6.6.7.
a) Kas kauba ostmise, vastuvõtmise ja üldise haldamise eest vastutavad üksused on üksteisest selgelt eraldatud? Jah/ei.
b) Kas üksuste vahel on olemas integreeritud sisekontrollimehhanismid? Jah/ei. Kui jah, siis kuidas need toimivad?
6.7.

Kauba ladustamine
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)

6.7.1.

Palun kirjeldage, millises ettevõtte tegevuskohas paiknevad kauba ladustamiseks määratud alad?
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6.7.2.

a) Palun kirjeldage lühidalt sissetuleva kauba ladustamiskoha määramise korda.
b) Kas teil on väliladustamiskohti? Jah/ei. Kui jah, siis palun kirjeldage neid lühidalt.

6.7.3.

Kas teil on inventuuri tegemise ja inventuuri käigus avastatud õigusnormide rikkumiste lahendamise dokumenteeritud kord? Jah/ei.
Kui jah, siis palun kirjeldage seda lühidalt.

6.7.4.

Kas eri riskitasemega kaupu ladustatakse eraldi? Jah/ei.
a) Palun kirjeldage eraldi ladustamise kriteeriume (nt ohtlik kaup, suure väärtusega kaup, kemikaalid, relvad,
lennukaup/lennupost).
b) Palun kirjeldage, kuidas tagate kauba viivitamatu registreerimise logistilises arvestuses / laoarvestuses.

6.7.5.

a) Kirjeldage lühidalt, kuidas kaupa kaitstakse lao territooriumile loata sisenemise eest.
b) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse selle korra järgimist.

6.7.6

Kui kauba ladustamise teenust ostetakse sisse kolmandalt isikult, kirjeldage palun lühidalt, kuidas ja kus kaupa ladustatakse ning
milliseid kontrollimeetmeid te kauba käitlemise järelevalveks kasutate.

6.8.

Kauba tootmine
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)

6.8.1.

a) Kirjeldage lühidalt, millised tegevuskohad/alad on määratud kauba tootmiseks.
b) Kui kaupa toodab välispartner (nt töövõtt, kauba vahendamine), kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse kauba puutumatus (nt
lepingulised kokkulepped).

6.8.2.

Kas kaupa kaitstakse tootmisalale loata sisenemise eest turvameetmetega? Jah/ei.
Kui jah, siis kirjeldage lühidalt neid meetmeid ja märkige, kas need on dokumenteeritud. Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse
selle korra järgimist.

6.8.3.

Kirjeldage lühidalt toodete pakendamise korda ja märkige, kas see on dokumenteeritud.

6.8.4.

Kui lõpptoodete pakendamise teenust ostetakse sisse kolmandalt isikult, kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse kauba puutumatus.

6.9.

Kauba laadimine
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 4)
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6.9.1.

a) Kirjeldage lühidalt, kuidas on teie ettevõttes korraldatud kauba laadimine (nt ülesannete jaotus, kauba ja transpordivahendite
kontrollimine, tulemuste registreerimine, teabe esitamine jne).
b) Kas töökorralduse kohta on olemas kirjalik juhend? Jah/ei.

6.9.2.

a) Kas väljaminevale kaubale või sõidukile pannakse tõkendid? Jah/ei.
Kui jah, siis kuidas, kelle poolt ja milliseid tõkendeid kasutate?
b) Kas tõkendite numbrid märgitakse kaubale lisatud dokumentidesse? Jah/ei.
c) Kuidas peate tõkendite üle arvestust?

6.9.3.

Kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse klientide poolt laadimise suhtes esitatud turvanõuete järgimine?

6.9.4.
Kirjeldage lühidalt, kuidas tagatakse, et laaditavat kaupa ega laadimist ei jäetaks järelevalveta.
6.9.5.

Kas kontrollitakse väljamineva kauba terviklikkust (nt loendamine, kaalumine)? Jah/ei.
Kui jah, siis kuidas ja kelle poolt?

6.9.6.

Kirjeldage lühidalt, kuidas, millal ja kelle poolt võrreldakse väljaminevat kaupa tellimuste ja lastinimekirjadega ning registreeritakse
väljaminev kaup laoarvestuses?

6.9.7.

Kirjeldage lühidalt, millised kontrollimehhanismid on kehtestatud kauba laadimisega seotud õigusnormide rikkumise avastamiseks.

6.10.

Turvanõuded äripartneritele
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 5)

6.10.1.

Kirjeldage lühidalt, kuidas teie ettevõte identifitseerib äripartnerid tarneahela turvalisuse tagamiseks (teabeotsing enne tellimuste
vastuvõtmist või esitamist).
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6.10.2.

a) Milliseid meetmeid olete võtnud kinnituse saamiseks selle kohta, et teie äripartnerid tagavad rahvusvahelise tarneahela
endapoolse osa turvalisuse (nt turvalisust käsitlevad deklaratsioonid, lepingunõuded, kaubanduspartnerid, kellel on endal volitatud
ettevõtja staatus)?
b) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse selle korra järgimist.

6.10.3.

Kas olete viimase aasta jooksul avastanud äripartneritega sõlmitud turvakokkulepete rikkumisi? Jah/ei.
Kui jah, siis milliseid meetmeid olete võtnud?

6.11.

Personaliga seotud turvanõuded
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 6)

6.11.1.

a) Kirjeldage lühidalt, kuidas on turva- ja julgeolekunõuded kajastatud teie värbamispoliitikas. Kes selle valdkonna eest vastutab?
b) Kas turvamenetlused on dokumenteeritud? Jah/ei.
c) Kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse nende menetluste järgimist.

6.11.2.

Mil määral tehakse järgmiste töötajate turvakontrolli (nt politseikontroll karistusregistri andmete puudumise kohta):
a) uued töötajad, kes asuvad tööle turvalisuse seisukohalt tundlikel ametikohtadel,
b) olemasolevad töötajad, kes viiakse üle turvalisuse seisukohalt tundlikele ametikohtadele.
Kuidas tagatakse, et töölt lahkunud töötajatel ei ole enam füüsilist ega elektroonilist juurdepääsu ettevõtte territooriumile ega
andmetele?

6.11.3.

Kas töötajatele võimaldatakse turvalisus- ja julgeolekukoolitust? Jah/ei. Kui jah, siis:
a) kui sageli turvalisus- ja julgeolekukoolitust tehakse?
b) kas tehakse iga-aastast täienduskoolitust? Jah/ei.
c) kas koolitus on ettevõttesisene või ostetakse seda sisse?
d) kas koolitus dokumenteeritakse? Jah/ei.

6.11.4.

Palun vastake järgmistele küsimustele.
a) Millistes valdkondades kasutatakse ajutisi töötajaid?
b) Kas ajutisi töötajaid kontrollitakse turvastandardite kohaselt korrapäraselt?
Kui jah, siis kuidas ja kelle poolt?
Kas neile töötajatele on ette nähtud ka turvajuhend?
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6.12.

Sisseostetavad teenused
(Volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa V jao punkt 7 ja 2. lisa punkt 4.12)

6.12.1.
Kas kasutate lepingu alusel sisseostetavaid teenuseid, nt transport, turvatöötajad, koristusteenus, tarvikud, hooldus jne? Jah/ei.
Kui jah, siis:
a) kirjeldage lühidalt, milliseid teenuseid sisse ostate ja millises ulatuses (teenused, mida ei ole kirjeldatud eespool);
b) kas nende teenuseosutajatega on sõlmitud turvanõudeid sisaldavad kirjalikud lepingud? Jah/ei.
c) kirjeldage lühidalt, kuidas kontrollitakse lepingutes sätestatud korra järgimist.

136

TAXUD/B2/047/2011 – REV6
Lisa 1a
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Nõusolek volitatud ettevõtjaid käsitlevate üksikasjade avaldamiseks maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil

Käesolevaga annan nõusoleku volitatud ettevõtja loas oleva teabe avaldamiseks volitatud ettevõtjate nimekirjas.
Allkiri ……………………………………
Allakirjutanu ametinimetus ………………………
(Täidetud küsimustiku peaks allkirjastama direktor / juhtiv partner / füüsilisest isikust ettevõtja, kuid käesoleval juhul on
soovitatav, et nõusoleku annab volitatud allakirjutaja)
Kuupäev: ………………………………………….

Nõusolek volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate staatuse vastastikuse tunnustamise kohta
kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud meetmete rakendamine
Käesolevaga annan nõusoleku volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate staatuse
vastastikuse tunnustamise kohta kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud meetmete
rakendamine:
Allkiri ……………………………………
Allakirjutanu ametinimetus ………………………
(Täidetud küsimustiku peaks allkirjastama direktor / juhtiv partner / füüsilisest isikust ettevõtja, kuid käesoleval juhul on
soovitatav, et nõusoleku annab volitatud allakirjutaja)
Kuupäev: ………………………………………….

Kui olete andnud nõusoleku (volitatud ettevõtjate) vastastikuseks tunnustamiseks, siis palun esitage ka järgmine teave:
Translitereeritud (ümbertähitud) nimi: ………………………………..
Translitereeritud (ümbertähitud) tänavanimi ja majanumber: ………………….
Translitereeritud (ümbertähitud) sihtnumber ja linna nimi :……………
On lubatud kasutada vaid ladina tähemärke nii, nagu on kodifitseeritud dokumendis
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf.
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Selgitavad märkused
volitatud ettevõtja enesehindamise küsimustiku kohta
Volitatud ettevõtja enesehindamise küsimustiku eesmärk on aidata teil taotlejana mõista volitatud ettevõtja staatuse saamisega seotud
nõudeid ning anda tollile enda ja oma ettevõtte kohta taotluses esitatust rohkem teavet. Teavet, mille ettevõtja volitatud ettevõtja
enesehindamise küsimustikus esitab, saab kasutada ka muude lubade väljastamisel, mille puhul on vaja täita teatavaid või kõiki volitatud
ettevõtja kriteeriume. Käesolevast juhendist leiate juhiseid nii enesehindamise küsimustikus esitatud küsimustele vastamiseks kui ka
teavet nõuete kohta, millele vastamist ja mille tõendamist tolliasutused teilt volitatud ettevõtja staatuse andmiseks eeldavad.
Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust
(EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega) (liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusakt) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et volitatud ettevõtja staatuse taotlemiseks esitab taotleja koos taotlusega enesehindamise
küsimustiku, mille toll teeb talle kättesaadavaks.
1. See küsimustik põhineb liidu tolliseadustikul ja selle rakendussätetel (rakendusakt ja delegeeritud õigusakt) ning ka volitatud ettevõtja
staatust käsitlevatel suunistel. Küsimustiku eesmärk on lihtsustada ja kiirendada volitatud ettevõtja staatuse taotlemise protsessi.
Koos taotlusvormiga võimaldab küsimustik tollil saada taotlejast hea üldpildi ja kiirendab sellega loa menetlemise protsessi. Seepärast
kutsutakse ettevõtjaid üles täitma küsimustikku korrektselt ja vastama kõikidele nende ettevõtte seisukohast asjakohastele küsimustele.
Lisateavet volitatud ettevõtja staatuse kohta võite leida Euroopa Komisjoni Europa veebisaidilt ja oma riigi tolliameti veebisaidilt.
Võtke palun arvesse, et enne taotluse esitamist on oluline hoolikalt läbi lugeda kohaldatavad õigusaktid ja volitatud ettevõtja staatust
käsitlevad Euroopa Komisjoni suunised.
2. Küsimustik esitatakse koos volitatud ettevõtja loa taotlusega pädevale tolliasutusele (esitamisviis sõltub asjaomases tolliasutuses
kasutatavast süsteemist).
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Kui teil tekib enne küsimustiku või taotluse esitamist nende kohta mis tahes küsimusi või teil on vaja täiendavat teavet, soovitame võtta
ühendust pädeva tolliasutusega.
3. Küsimustiku igas jaos on kõige olulisemad küsimused, millest tollil võib kasu olla. Osa küsimusi mõjutab siiski üksnes teatavaid
rahvusvahelises tarneahelas osalevaid isikuid. See võib oleneda ka ettevõtte taotletava loa tüübist. Te ei pea vastama küsimustele, mis ei
ole teie ettevõtte puhul asjakohased. Palun vastake sellistele küsimustele „ei kohaldata” ja märkige lühidalt põhjus. Võite näiteks viidata
rahvusvahelise tarneahela osale, millega olete seotud, või taotletava loa tüübile. Palun vaadake selgitavate märkuste 2. lisas esitatud eraldi
tabelist, millised küsimused on erinevate tarneahelas osalejate puhul asjakohased sõltuvalt taotletava loa tüübist.
Kui teie suhtes juba kohaldatakse tollilihtsustusi või muid tollilube, mis tõendavad, et üks või mitu volitatud ettevõtja kriteeriumi on
täidetud, piisab neile viitamisest.
Kui teie ettevõttel on asjakohaseid kriteeriume täielikult või osaliselt hõlmavad sertifikaadid, eksperdiarvamused või muud ekspertide
järeldused (nt majandusülevaated, rahvusvahelised sertifikaadid jne), palume need esitada või viidata neile. Täpsemat teavet vaadake
volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste vastavast jaost, mis hõlmab asjaomaseid kriteeriume täielikult või osaliselt, ja viidake
sellele, kui vastate asjaomasele küsimusele. Palume võtta arvesse, et selline teave ei ole tingimata nõutav, kuid selle olemasolu korral
võib tollil sellest kasu olla ja see võib protsessi kiirendada.
Palume arvesse võtta, et kõikidele küsimustele ei tule kõikides liikmesriikides vastata. See võib oleneda sellest, kas kõnealuse liikmesriigi
tollil on juba teabele juurdepääs (nt eri andmebaaside kaudu). Eelkõige kehtib see enesehindamise küsimustiku 2. („Senine tollieeskirjade
täitmine”), 4. („Maksevõime”) ja 5. jao („Praktilised pädevusstandardid ja kutsekvalifikatsioon”) kohta. Selle liikmesriigi pädev
tolliasutus, kus te taotluse esitate, teavitab teid vastavalt.
4. Tuleks märkida, et üksikuid vastuseid ei vaadelda eraldi, vaid asjaomase kriteeriumiga seotud üldise hindamise osana. Üks
mitterahuldav vastus ühele küsimusele ei põhjusta volitatud ettevõtja staatuse andmisest keeldumist, kui mujal protsessi käigus
tõendatakse, et kriteeriumi (üldiselt) täidetakse.
5. Volitatud ettevõtja loa tingimused ja kriteeriumid on kõikide ettevõtjate puhul samad. Toll võtab siiski arvesse ettevõtte suurust
(nt VKEd – väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), õiguslikku seisundit, struktuuri, peamisi äripartnereid ja konkreetset
majandustegevust. See tähendab, et ettevõtjad võivad kriteeriumide täitmiseks rakendada nt suurusest olenevalt eri meetmeid, ilma et see
seaks nõuete täitmist kahtluse alla.
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6. Volitatud ettevõtjale loa andmine rajaneb samadel põhimõtetel nagu muud rahvusvahelised standardid ja ettevõttesisesed kvaliteedi
tagamise standardid. Teie kui taotleja vastutate selle eest, et ettevõttes oleks kehtestatud kvaliteedi tagamise kord nii tolliküsimustes
kui ka julgeoleku ja turvalisuse valdkonnas (kui see on kohaldatav). Kohapealse kontrolli käigus peaksite tollile tõendama, et ettevõttes
on kehtestatud asjakohased sisemenetlused tolli- ja/või julgeoleku- ja turvalisusküsimuste juhtimiseks ning piisav sisekontroll, et tagada
selliste menetluste nõuetekohane toimimine. Sise-eeskirjad ja/või juhendid tuleks dokumenteerida elektrooniliselt või paberkandjal.
Ettevõttesse kuuluvad isikud peavad kõnealuseid dokumente tundma ja rakendama, need peavad olema kõikidele kasutajatele
kättesaadavad ja neid tuleb loomulikult pidevalt ajakohastada.
Seepärast on esimene etapp seotud teie ettevõttesiseste kvaliteedi tagamise standarditega. Koos taotlusega esitatava küsimustiku vastustes
tuleks kokkuvõtlikult tutvustada ettevõttes kehtestatud sisekorda ja -juhendeid, et toll saaks ettevõttest ülevaate. Küsimustikule
vastamises ja volitatud ettevõtja auditiks ettevalmistumises peaksid osalema kõik ettevõtte peamised rahvusvahelises tarneahelas osalevad
osakonnad, nt tolli-, logistika-, raamatupidamis-, andmetöötlus-, ostu-, müügi-, turva- ja kvaliteediosakond.
7. Küsimustiku vastustes võite viidata ettevõtte sise-eeskirjadele või juhenditele, mis on seotud tolliküsimuste ja/või turvalisuse ja
julgeolekuga. Seda tehes märkige palun dokumendi nimetus või number ja pange see tolliasutuse kohapeal teostatavaks auditiks valmis.
Protsessi kiirendamiseks võib olla võimalik esitada dokumendid koos küsimustikuga (esitamisviis sõltub asjaomase tolliasutuse
võimalustest).
8. Täidetud küsimustik esitatakse pädevale tolliasutusele koos taotlusega kas elektrooniliselt (soovitatavalt) või kirjalikult.
9. Taotlemise käigus esitatud teabe suhtes kohaldatakse andmeturbealaseid õigusakte ja seda käsitletakse konfidentsiaalsena.
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I jagu. Teave ettevõtte kohta
(Liidu tolliseadustiku artikkel 38)
Selle jao peamine eesmärk on anda tollile ettevõttest ülevaade. Nõutava teabe võib esitada üldiselt ja see annab ülevaate taotleja
tegevusest taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Kui nõutav teave on pädevale tolliasutusele juba kättesaadav, siis viidake vormil sellele
või märkige teabe esitamise kuupäev.
Alajagu 1.1. Üldine teave ettevõtte kohta
1.1.1.
Küsimuste a ja b puhul esitage palun loa ja taotluse andmed (nimetus ja EORI-number), loa väljaandnud tolliasutus ja
registreerimisnumber).
Kui see on asjakohane, märkige, mida te nende ettevõtetega jagate, näiteks kas teil on ühine arvutisüsteem (ühised arvutisüsteemid),
ühised üldturvameetmed või dokumenteerimismenetlused, rajatised vms.
1.1.2.
Küsimuse a puhul nimetage üksnes need aktsionärid/osanikud, kes on seotud ettevõtte igapäevatöö või otsuste tegemise protsessiga.
1.1.3.
Tolliküsimuste eest vastutav isik on ettevõttesisene isik või ettevõtteväline töövõtja, kes tegeleb taotleja tolliküsimustega.
1.1.4.
Märkige oma äritegevuse NACE Revision 2 (majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator) kood. Rahvusvahelise tarneahela
määratlus on esitatud volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 1. osa II jaos.
Oma rolli hindamiseks ja näitamiseks rahvusvahelises tarneahelas lähtuge palun järgmistest juhistest21:
a) kauba tootja (MF): osaline, kes toodab kaupa.
21

UN/EDIFACT dokumendis kasutatavad koodid osaliste rollide täpsustamiseks.
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Koodi kasutatakse ainult juhul, kui ettevõtja toodab kaupa. See ei hõlma olukordi, kus ettevõtja on seotud selle kaubaga kauplemisega (nt
eksportimine, importimine);
b) importija (IM): osaline, kes koostab või kelle nimel tollimaakler või muu volitatud isik koostab impordideklaratsiooni. See võib olla
isik, kelle omanduses on kaup või kellele kaup on saadetud.
Koodi kasutatakse ainult juhul, kui kaup on ettevõtja valduses. Juhul kui kasutate otsest või kaudset esindajat (tollimaaklerit), palume
kasutada tollimaakleri koodi;
c) eksportija (EX): osaline, kes koostab või kelle nimel koostatakse ekspordideklaratsioon ja kes on kauba omanik või kellel on
deklaratsiooni aktsepteerimise ajal omanikuga võrdne õigus kaupa käsutada.
Juhul kui kasutate otsest või kaudset esindajat (tollimaaklerit), palume kasutada tollimaakleri koodi;
d) tollimaakler (CB): agent või esindaja või professionaalne tollimaakler, kes importija või eksportija nimel suhtleb vahetult tolliga.
Koodi võivad kasutada ka ettevõtjad, kes tegutsevad maaklerina/esindajana muul eesmärgil (nt vedaja agent);
e) vedaja (CA): osaline, kes veab kaupa või korraldab kauba veo määratud sihtkohtade vahel;
f) ekspediitor (FW): osaline, kes korraldab kauba edasitoimetamise;
g) komplekteerija (CS): osaline, kes tegeleb veoste komplekteerimisega, maksetega jne;
h) terminali käitaja (TR): osaline, kes tegeleb merelaevade lastimise ja lossimisega;
i) laopidaja (WH): osaline, kes vastutab ladustatud kauba eest.
Ladu ei käsitata automaatselt tollilaona; seetõttu peaksid kõnealust koodi kasutama ka ettevõtjad, kes käitavad teisi ladustamisüksusi
(nt ajutine ladu, vabatsoon jms);
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j) muud: nt konteinerioperaator (CF), stividor (DEP), laevaliini teenus (HR).
Kui teil on rohkem kui üks roll rahvusvahelises tarneahelas, siis palun märkige kõik asjakohased koodid.
1.1.5.
Märkige tollialases tegevuses osalevate kohtade andmed (kui tollitegevuses osaleb rohkem kui viis kohta, märkige palun üksnes viie
peamise tollialases tegevuses osaleva koha andmed) ja selles tegevuses osalevate ülejäänud kohtade aadressid.
Kui volitatud ettevõtja loa taotlemise ajal alustatakse tollialast tegevust uutes kohtades, tuleb nende kohta esitada kõik andmed.
1.1.6.
Küsimuse eesmärk on teha kindlaks, kas te kauplete (kaupade, mitte teenustega) oma sidusettevõtjatega. Näiteks ostate kogu kauba
Ameerika Ühendriikides asuvalt emaettevõtjalt või impordite kauba ELi liikmesriikides asuvate sidusettevõtjate nimel ja jaotate selle
neile. Loa taotlemise ajal peate esitama kõik andmed.
1.1.7.
Selle küsimuse juures võite esitada üksikasjaliku organisatsiooniskeemi, millel on näidatud ettevõtte eri valdkonnad/osakonnad, nende
ülesanded/kohustused ja juhtimisahel.
1.1.8.
Märkige palun täielik nimi ja aadress, sünniaeg ja riiklik identifitseerimisnumber (nt isikutunnistuse number või riiklik
kindlustusnumber), kui seda ei ole juba tehtud punkti 1.1.2 alapunktides b ja c.
Reeglite juures tuleks kirjeldada oluliste töötajate (nt tolliosakonna juhataja, impordispetsialist) ajutise või lühiajalise äraoleku puhul
kasutatavat töökorda, milles näidatakse muu hulgas, kuidas ja kes täidab nende tavapäraseid tööülesandeid.
1.1.9.
Märkige taotluse esitamise ajal teadaolev (ligikaudne) töötajate arv. Ühtlasi märkige, kas teie ettevõte kuulub komisjoni 6. mai
2003. aasta soovituses (ELT L 124/2003) esitatud mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse alla. Alljärgnev tabel
põhineb eespool nimetatud soovitusel.
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Ettevõtte kategooria
Suurettevõtja
Keskmise suurusega ettevõtja
Väikeettevõtja
Mikroettevõtja

Töötajate arv
≥ 250
< 250
< 50
< 10

Käive (eurodes)
piiranguta
≤ 50 mln
≤ 10 mln
≤ 2 mln

või

bilansimaht (eurodes)
piiranguta
≤ 43 mln
≤ 10 mln
≤ 2 mln

Alajagu 1.2. Äritegevuse maht
1.2.1.
Kui ettevõte on uus ja täielikke aastaaruandeid on vähem kui kolm, esitage täielike aruannete andmed. Kui ettevõte ei ole tegutsenud
piisavalt kaua, et oleks koostatud kinnitatud täielikke aruandeid, märkige „ei kohaldata”.
1.2.2.
Palun märkige nende ladustamisrajatiste asukoht, mida te kasutate, kuid mis ei kuulu teile (rohkem kui viie koha olemasolul märkige viis
peamist ladu, ladude koguarv ja kõik teistes liikmesriikides asuvad laod).
1.2.3.
Tollimaaklerid / kolmandatest isikutest esindajad: märkige kõik deklaratsioonid, mis olete teinud nii enda nimel kui ka teiste eest.
Näide

Import

Arv
2013
2014
2015

2200
2500
2400

Eksport
Väärtus
(eurodes)
9,6 mln
10,3 mln
10,2 mln

Arv
400
350
340

Väärtus
(eurodes)
2,6 mln
2,2 mln
2,1 mln

Eriprotseduurid
(eristatakse transiiti,
ladustamist, erikasutust,
töötlemist)
Väärtus
Arv
(eurodes)
150
0,8 mln
100
0,4 mln
100
0,5 mln
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1.2.4.
Tollimaaklerid / kolmandatest isikutest esindajad: märkige kogu tulu, mis on makstud teie klientide või teie enda maksekanalite kaudu.
Näide
Tollimaks
Aktsiis
Käibemaks
(eurodes)
(eurodes)
(eurodes)
2
300 mln
1,75 mln
2,32 mln
0
1
3
2
400 mln
1,87 mln
2,12 mln
0
1
4
2
380 mln
1,85 mln
2,10 mln
0
1
5
1.2.5.
Teadaolevad eelseisvad muutused on muutused, mis võivad mõjutada ettevõtte struktuuri, volitatud ettevõtja kriteeriumide täitmist või
rahvusvahelise tarneahela riskihindamist. Need võivad olla näiteks oluliste töötajate vahetumine, raamatupidamissüsteemi muutused, uute
tegevuskohtade avamine, uute logistikalepingute sõlmimine jne.
Alajagu 1.3. Tolliteave ja -statistika
1.3.1.
Kui teie partneri(te) juures tehakse parajasti volitatud ettevõtja auditit, palun märkige küsimuste b ja c puhul loa ja/või taotluse andmed
(nimi ja EORI-number, luba väljaandev tolliasutus ja registreerimisnumber).
1.3.2.
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Küsimuse a puhul palun märkige kauba klassifitseerimise eest vastutava töötaja nimi ja ametikoht või kui kasutate selle töö tegemiseks
kolmandat isikut, märkige tema nimi.
Küsimuste b ja d puhul märkige – eriti kui kasutate kolmandat isikut –, kuidas te tagate, et töö tehakse õigesti ja teie juhendite kohaselt.
Küsimuse b puhul märkige, kas teil on toote andmik, milles iga kaubaartikkel on seotud kaubakoodi ning asjakohase tolli- ja
käibemaksumääraga.
Kui kvaliteedi tagamise meetmed on kehtestatud, peaksite küsimuse c puhul tolliaudiitorite kontrollkäigu ajal tõendama, et vaatate need
korrapäraselt ja täielikult läbi, dokumenteerite muudatused ja teavitate neist asjaomaseid töötajaid.
Küsimuse d puhul palun märkige, kuidas, kelle poolt ja kui sageli vaadatakse klassifikatsioonid läbi, ajakohastatakse toote andmik ja
sellega seotud andmed ning teavitatakse muudatustest asjaomaseid isikuid (nt tollimaakler, ostuspetsialistid).
Küsimuse e puhul märkige ka, kas kasutate siduvat tariifiinformatsiooni (BTI).
Auditeerimise ajal peate olema valmis esitama:


oma toodete andmed/loetelud või toote andmikud ning asjakohased kaubakoodid ja tollimaksumäärad;



vahendid/teabe, mida kasutate tavaliselt oma kauba klassifitseerimiseks (nt ajakohase tariifi- ja tehnilise teabe).

1.3.3.
a) Märkige kauba väärtuse hindamise eest vastutava töötaja nimi ja ametikoht või kui kasutate selleks tööks kolmandat isikut, siis tema
nimi.
b) ja d) Kuidas te tagate kolmanda isiku kasutamise korral, et töö tehakse nõuetele vastavalt ja teie juhendite kohaselt?
c) Kvaliteedi tagamise meetmed peaksid hõlmama näiteks järgmist:
 kasutatav(ad) hindamismeetod(id);
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kuidas väärtuse hindamise aruandeid täidetakse ja nõudmise korral esitatakse;



kuidas määratakse tolliväärtused ja käibemaksu väärtused;



kuidas kajastatakse veo- ja kindlustuskulusid;



imporditud kauba autoriõiguse- ja litsentsitasud, mida ostja peab müügi tingimusena otseselt või kaudselt maksma;



kokkulepped, mille kohaselt müüja saab otseselt või kaudselt osa järgneva edasimüügi, käsutamise või kasutamise tuludest;



ostja kantud (kuid hinnas mitte kajastuvad) komisjoni- või maakleritasud (v.a ostukomisjonitasud) või



mahutite ja pakendamisega seoses kantud kulud, kaubad ja/või teenused, mida ostja pakub seoses tootmise ja imporditud kauba
ekspordiks müümisega tasuta või alandatud kasutustasu eest.

c) Kui kvaliteedi tagamise meetmed on kehtestatud, peaksite tolliaudiitorite kontrollkäigu ajal tõendama, et
vaatate oma menetlused korrapäraselt ja täielikult läbi,
dokumenteerite muudatused ja teavitate neist asjaomaseid töötajaid.
1.3.4.
Küsimuse b puhul hõlmavad ettevõttesisesed meetmed tavaliselt meetmeid, millega tagate, et:
 ekspordiriigil on õigus pakkuda soodustusi ja kaup maksustatakse soodustollimaksuga;


otsetranspordi/puutumatuse nõuded on täidetud;



soodustuse taotlemisel on kättesaadav kehtiv esmane sertifikaat või arvedeklaratsioon;



sertifikaat või arvedeklaratsioon on saadetise puhul asjakohane ja päritolureeglid on täidetud;



sertifikaati/arvedeklaratsiooni ei ole võimalik korduvalt kasutada;



impordisoodustusi taotletakse sertifikaadi/arvedeklaratsiooni kehtivuse ajal ning
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esmased sertifikaadid / arvedeklaratsioonid säilitatakse turvalisel ja ohutul viisil kontrolljälje tagamiseks.

Küsimuse c puhul peaksite kaaluma, kuidas tagada, et:


kaup vastab ekspordisoodustuse saamise tingimustele, nt päritolureeglitele;



kõik
sooduspäritolu
ja
sertifikaadi/arvedeklaratsiooni
väljaandmist
toetavad
vajalikud
dokumendid/arvutused/kuluprognoosid/protsessikirjeldused säilitatakse turvalisel ja ohutul viisil kontrolljälje tagamiseks;



volitatud töötaja allkirjastab ja väljastab asjakohased dokumendid (nt sertifikaat või arvedeklaratsioon) õigeaegselt;



keskmise ja suure väärtusega saadetiste arvedeklaratsioone ei väljastata tolli loata;



kasutamata sertifikaate hoitakse turvalisel ja ohutul viisil ning



sertifikaadid esitatakse eksportimisel nõuetekohaselt tollile.

1.3.5.
Märkige vastavalt vajadusele:


kolmandate riikide nimed ja/või



nende tootjate nimed ja aadressid, kelle kauba eest peate tasuma dumpinguvastast või tasakaalustavat tollimaksu.

II jagu. Senine tollieeskirjade täitmine
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(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt a; liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 2422; volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste
2. osa I jagu ja 2. lisa punkt 1)
NB! Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 24 kohaselt võetakse teie ettevõtte ning punktides 1.1.2, 1.1.3 ja 1.1.8 nimetatud isikute
senise tollialaste õigusaktide ja maksueeskirjade täitmise hindamisel arvesse taotluse esitamisele eelnenud viimast kolme aastat. Selle
aja jooksul ei tohi te olla tõsiselt ega korduvalt rikkunud tollialaseid õigusakte ega maksueeskirju. Tollialaseid õigusakte ja
maksueeskirju võib siiski käsitada täidetuna, kui rikkumised on vähetähtsad võrreldes tegevuste/toimingute arvu või mahuga ja kui
need ei tekita kahtlusi üldise nõuetele vastavuse suhtes.
Seda tehes võtab toll arvesse:
õigusnormide rikkumisi / vigu tervikuna ja kumulatiivselt;
 nende sagedust, et selgitada välja, kas tegemist on süstemaatilise probleemiga;


kas on esinenud petmiskavatsust või hoolimatust;



kas olete teatanud tollile avastatud vigadest ja õigusnormide rikkumistest vabatahtlikult;



kas olete võtnud parandusmeetmeid, et edaspidi vigu vältida või vähendada.

Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 24 kohaselt ei tohi punktides 1.1.2, 1.1.3 ja 1.1.8 nimetatud isikud olla ühtlasi toime pannud
oma majandustegevusega seotud rasket kuritegu.

2.1 a.
Avastatud tollieeskirjade rikkumiste näited:
– märts kuni september 2015: Hiinast pärit impordi puhul väära valuutakoodi kasutamine, mis põhjustas tolli- ja käibemaksu
üledeklareerimise 5 500 euro võrra;

22

Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega
kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad.
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– detsember 2015: seestöötlemise protseduuri peatamise kvartaliaruande esitamata jätmine.
Avastatud maksueeskirjade rikkumiste näited:
– jaanuar 2016: ebaseaduslik mineraalõli tootmine või rafineerimine ja aktsiisi lubamatu mahaarvamine.
Kui vigu on mitu, märkige nende koguarv ja esitage lühidalt nende peamised põhjused.
2.1 b.
Eespool punkti 2.1 alapunktis a kirjeldatud kahe rikkumise parandamiseks võetud kvaliteedi tagamise meetmete näited:
– 6. oktoober 2015: arvutisüsteemi muutmine, et vältida kannete kinnitamist enne deklareeritud valuuta kontrolli;
– laekumata jäänud aruande esitamine. Seestöötlemise protseduuri peatamise aruandega seotud menetluste läbivaatamine kvartalipõhise
juhtimiskontrolli lisamiseks ja asjaomaste töötajate teavitamine.
Kvaliteedi tagamise meetmed hõlmavad tavaliselt järgmist:


ettevõttes vastutava kontaktisiku määramine, et ta teataks tollile või muudele valitsusasutustele õigusnormide rikkumistest /
vigadest, sealhulgas kuriteokahtlustest;



nõuded kontrolli tegemiseks (sh kontrollimise sagedus) ja tõendamiseks seoses dokumentide (nt tollile ja teistele reguleerivatele
asutustele esitatud deklaratsioonid/aruanded) salvestamise ja säilitamise õigsuse, täielikkuse ja õigeaegsusega ning heakskiidu/loa
andmise tingimuste täitmisega;



ettevõtteväliste auditeerimisressursside kasutamine, et kontrollida oma menetlusi / saada nende suhtes kindlust;



töötajatele nõuetest/muutustest teatamise viisid;



edaspidiste läbivaatamiste sagedus;



juhtimiskontrollid, et tagada menetluste järgimine.

2.2.
150

TAXUD/B2/047/2011 – REV6
Lisa 1b
Näiteks:
– mai 2015: tollilao asutamise taotluse tagasilükkamine majandusliku vajaduse puudumise tõttu;
– juuni 2016: kohapealse tollivormistuse loa tühistamine täiendavate deklaratsioonide pideva esitamata jätmise tõttu.
Tolli otsuste taotluse rahuldamata jätmine või tolliloa peatamine või tühistamine ei põhjusta tingimata volitatud ettevõtja taotluse
tagasilükkamist.

III jagu. Raamatupidamis- ja logistikasüsteem
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt b; liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 25; volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste
2. osa II jagu ja 2. lisa punkt 2)
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punktides a–d sätestatud kriteeriumide täitmiseks peate ettevõttes sisse viima
raamatupidamissüsteemi, mis võimaldab teha auditipõhiseid tollikontrolle. Selleks et toll saaks vajalikke kontrolle teha, peate
võimaldama tollile füüsilise või – juhul kui teie süsteemid ja andmed on elektroonilised – elektroonilise juurdepääsu oma andmetele.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punktis e sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate ettevõttes looma ka
logistikasüsteemi, mis eristab liidu ja liiduvälist kaupa ning näitab vajaduse korral ära selle asukoha, kuigi see tingimus ei ole asjakohane
AEOSi puhul.
1. alajagu. Kontrolljälg
Paljud ettevõtted ja organisatsioonid nõuavad oma automatiseeritud süsteemides kontrolljälge turvalisuse tagamiseks. Kontrolljälg on
raamatupidamises iga kirje ristviitamise protsess või ristviide kirje allikale, et kontrollida selle täpsust. Täielik kontrolljälg võimaldab teil
jälgida oma toiminguid – sissetulevate, töödeldavate ja ettevõttest väljaminevate kaupade ja toodete voogusid. Samuti jätab täielik
kontrolljälg andmetest kirjed, mis võimaldavad jälgida andmeid nende faili sisestamisest kuni sealt kustutamiseni.
Raamatupidamissüsteem hõlmab tavaliselt järgmist:


pearaamat,
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müügireskontro,



ostureskontro,



varad,



finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali aruanne),



tulukalkulatsioonid.

Logistikasüsteem hõlmab tavaliselt järgmist:


müügitellimuste töötlemine,



ostutellimuste töötlemine,



valmistamine,



varud – ladustamine,



ekspedeerimine/transport



tarnijate/klientide nimekirjad.

3.1.
Kontrolljälg peaks hõlmama järgmist:


müük,



ostud ja ostutellimused,



varude kontroll,
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ladustamine (ja liikumine ladustamiskohtade vahel),



valmistamine,



müük ja müügitellimused,



tollideklaratsioonid ja -dokumendid,



ekspedeerimine,



transport,



raamatupidamisarvestus (nt arvete koostamine, kreedit- ja deebetarved, rahaülekanded/maksed).

Alajagu 3.2. Raamatupidamis- ja logistikasüsteemid
3.2.1.
Märkige, kas kasutate:
a) riistvara, näiteks:


ainult eraldiseisvaid personaalarvuteid,



võrku ühendatud personaalarvuteid,



serveripõhist arvutisüsteemi,



suurarvutil põhinevat süsteemi,



muud,

153

TAXUD/B2/047/2011 – REV6
Lisa 1b
b) sellist tarkvara nagu arvutiprogrammid, mis võimaldavad arvutil käitada ja kasutada äritegevust toetavaid tarkvararakendusi, näiteks
Windows, UNIX jne,
c) järgmisi süsteeme (märkige tarnija nimi):


ettevõtte ressursiplaneerimise täielikult integreeritud lahendus,



raamatupidamis- ja logistikatarkvara rakenduste kombinatsioon,



väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud äritarkvara lahendus,



ettevõttes või ettevõtte jaoks väljatöötatud tarkvaralahendus.

NB! Loa taotlemise käigus peate esitama järgmise teabe:

arvutistamise ulatus,

olemasolev riistvaraplatvorm ja sellel käitatav operatsioonisüsteem,

arendus-, testimis- ja tööfunktsioonide lahushoidmine,

kasutajafunktsioonide lahushoidmine,

süsteemi eri osadele juurdepääsu kontrollimine,

standardpaketi kohandused,

raamatupidamiskontode loetelu,

vahepealsete kontrolliaruannete kasutamine süsteemis,

tollimaksu/aktsiisi/käibemaksuga seotud kohustuste kajastamine raamatupidamises,

kas arvestus toimub partiide kaupa,

laoarvestuse ja finantsaruandluse seostamine,

andmete haldamine juhul, kui neid peab kolmandast isikust tarkvarapakkuja.
3.2.3.
Kui toiminguid, näiteks põhiandmete ja krüptimisandmete lisamine, tehakse rohkem kui ühes kohas, siis täpsustage, mida igas kohas
tehakse.
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Alajagu 3.3. Sisekontrollisüsteem
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punkti f kohaselt peab ettevõttes olema halduskorraldus, mis vastab ettevõtte liigile
ja suurusele ning on sobiv kaubavoogude haldamiseks, samuti peab ettevõttes toimima sisekontroll, mille kaudu on võimalik vältida ja
avastada ebaseaduslikke või ebaregulaarseid tehinguid.
3.3.1.
Audiitorite kontrollkäigu ajal peate tõendama, et vaatate oma menetlused korrapäraselt ja täielikult läbi, dokumenteerite muudatused ja
teavitate neist asjaomaseid töötajaid.

3.3.2.
Võimalike audititüüpide näited:
 ettevõtte siseaudit või emaettevõtja korraldatav siseaudit;
 välisaudit, mida teevad kliendid, sõltumatud raamatupidajad/audiitorid, toll või muud valitsusasutused.
Tolliametnike kontrollkäigu ajal peate esitama aruanded ning kindlakstehtud puuduste kõrvaldamiseks võetud parandusmeetmeid
tõendavad dokumendid.
3.3.3.
Põhiandmed ja -failid on põhiteave ettevõtte kohta, nt klientide nimed ja aadressid, tarnijad, tooteandmikud, mis sisaldavad
tootekirjeldusi, kaubakoode, päritolu jne.

Alajagu 3.4. Kaubavoog
3.4.1.
Registreerimismenetlused enne kauba saabumist ja kauba saabumisel peaksid hõlmama järgmist:
 ostutellimuse koostamine;
 tellimuse kinnitamine;

155

TAXUD/B2/047/2011 – REV6
Lisa 1b







kauba ekspedeerimine/transport;
tõendavate dokumentidega seotud nõuded;
kauba transport piirilt teie ettevõtte või klientide territooriumile;
kauba vastuvõtmine teie ettevõtte või klientide territooriumil;
tasumine/arveldamine;
kuidas, millal ja kelle poolt kaup laoarvestusse sisestatakse;

kauba ladustamisel:
 kauba asukoha selge määramine ladustamisel;
 ohtliku kauba ohutu ladustamine;
 kas varud registreeritakse väärtuse ja/või koguse järgi;
 inventuuride olemasolu ja sagedus;
 kui teie kauba ladustamiseks kasutatakse kolmanda isiku territooriumi, siis asjaomane kord, sealhulgas teie ja kolmanda isiku
laoarvestuse vastavusse viimine;
 kas kauba ladustamiseks kasutatakse ajutist kohta;
kauba tootmisel:
 töötellimuse esitamine;
 varude tellimine ja laost kohaletoimetamine;
 tootmisprotsess, töötajate kohustused ja arvepidamine;
 tootmisjuhendite koodid;
 valmistoodangu ja jääkide kajastamine laoarvestuses;
 standardmeetodite kasutamine tootmisel;
kauba vedamisel:
 kliendi tellimuse saamine ja töö- või ostutellimuse esitamine;
 lao teavitamine müügitellimusest / kauba väljastamisest;
 juhendid kolmandale isikule, kui kaupa ladustatakse mujal;
 komplekteerimine;
 pakkimisprotseduurid;
 kuidas, millal ja kelle poolt ajakohastatakse laoarvestust.
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3.4.2.
Kontrolli- ja kvaliteedikontrolli menetlused peaksid kauba saabumisel hõlmama järgmist:
 ostutellimuse ja saadud kauba vastavuse kontroll;
 kauba tagasisaatmise / vastuvõtmisest keeldumise kord;
 puudulike ja ülemääraste saadetiste üle arvestuse pidamise ja neist teatamise kord;
 ebaõigete laoarvestuskannete tuvastamise ja parandamise kord;
 kolmandate riikide kauba identifitseerimine süsteemis;
kauba ladustamisel:
 varude registreerimine ja kontroll;
 liidusisese ja liiduvälise kauba (ei ole asjakohane AEOSi puhul) tuvastamine;
 kauba liikumine samal territooriumil asuvate kohtade või eri territooriumide vahel ja selle registreerimine;
 kauba purunemise, kahjustumise või hävinemise ning kadude ja varude muutuste korral toimimise kord;
tootmisel:
 tootmisprotsessi jälgimine ja kontroll, nt tulemimäärad;
 kuidas käsitlete õigusnormide rikkumisi, muutusi, jäätmeid, kõrvaltooteid ja kadusid tootmisprotsessis;
 toodetud kauba kvaliteedi kontroll ja tulemuste registreerimine;
 ohtliku kauba ohutu kõrvaldamine;
ja kauba vedamisel:
 lähetamine/saatelehed;
 kauba transport klientidele või piirile (re)ekspordiks;
 müügiarvete esitamine;
 juhendid tollimaaklerile (re)ekspordiks ja alusdokumentide esitamine/olemasolu/kontroll;
 kinnitus kauba kättesaamise/lähetamise kohta;
 tagastatud kauba kontroll, ülelugemine ja laoarvestusse kandmine;
 maksmine ja kreeditarved;
 õigusnormide rikkumiste, puudulike saadetiste ja erinevuste käsitlemine.
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Alajagu 3.5. Tolliformaalsused
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punktis g sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate vajaduse korral kohaldama
nõuetekohast korda kaubanduspoliitika meetmete või põllumajandustoodetega kauplemisega seotud litsentside ja lubade
käsitlemiseks.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punktis i sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate tagama, et asjaomased töötajad on
teadlikud vajadusest teavitada tolli kohe, kui ilmnevad raskused seoses tollieeskirjade järgimisega, ja kehtestama protseduurid, mille abil
tolli sellistest juhtudest teavitatakse.
3.5.1.
Kui olete importija, eksportija või laopidaja, peaksid teie menetlused hõlmama järgmist:














enda koostatud tollideklaratsioonide täielikkuse, õigsuse ja õigeaegsuse tagamine, sh juhtimiskontrollide tegemine;
tõendavate dokumentide esitamine või kättesaadavus;
kasutatud tollimaaklerite / kolmandate isikute ajakohased andmed (nimed, aadressid);
tollimaaklerite määramise kord, näiteks usaldusväärsuse ja sobivuse kontroll, mida enne nende määramist tehakse;
olukorrad, milles neid kasutatakse;
lepingud, milles on täpsustatud kohustused, sh viis, kuidas tollimaakler teid esindab (nt otseselt, kaudselt);
oma tollimaaklerile selgete ja üheselt mõistetavate juhendite andmise viis;
oma tollimaakleri tõendavate dokumentidega (nt litsentsid, sertifikaadid) varustamise kord (sh esitamine ja säilitamine/tagastamine);
tollimaakleri tegevus juhul, kui juhendid on ebaselged;
kuidas te kontrollite tollimaakleri töö täpsust ja õigeaegsust;
oma tollimaakleri teavitamine kinnitatud kannetega seotud vigadest/muudatustest;
tegevus õigusnormide rikkumise korral;
vigadest vabatahtlikult tollile teatamine.

Kui olete kolmandast isikust esindaja, peaksid teie menetlused hõlmama järgmist:
 lepingud, milles on täpsustatud kohustused, sh viis, kuidas te klienti esindate (nt otseselt, kaudselt),
 kuidas te tagate teie koostatud tollideklaratsioonide täielikkuse, õigsuse ja õigeaegsuse, sh juhtimiskontrollide tegemine,
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tõendavate dokumentide kohene esitamine ja kättesaadavus,
kuivõrd teadlikud on teie töötajad klientide ja lepingute nõuetest,
toimimine juhul, kui klientide juhendid on ebaselged või esitatud andmed ebatäpsed,
toimimine juhul, kui avastate kinnitatud kannetega seotud vigu/muudatusi,
vigadest vabatahtlikult tollile teatamine.

3.5.2.
Kui kõnealused juhendid on dokumenteeritud, peate tolliaudiitorite kontrollkäigu ajal tõendama, et vaatate need korrapäraselt ja täielikult
läbi, dokumenteerite muutused ja teavitate neist asjaomaseid töötajaid.
3.5.3.
Kui on kehtestatud litsentside ja lubade käsitlemise menetlused, peate tolliaudiitorite kontrollkäigu ajal tõendama, et vaatate oma
menetlused korrapäraselt ja täielikult läbi, dokumenteerite muutused ja teavitate neist asjaomaseid töötajaid.
3.5.4.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punktis k sätestatud kriteeriumi täitmiseks tuleb vajaduse korral kohaldada
nõuetekohast korda keeldude ja piirangutega seotud impordi- ja ekspordilitsentside käitlemiseks (nt embargod, ohtlikud kaubad jms),
kaasa arvatud meetmeid, mille abil eristatakse keeldude või piirangutega hõlmatud kaupa muust kaubast, ning meetmeid nende keeldude
või piirangute järgimise tagamiseks. Kahesuguse kasutusega kauba korral vt punkt 3.5.5.
3.5.5.
Kui käitlete kahesuguse kasutusega kaupade määruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009) kohaldamisalasse kuuluvat kaupa, peaksite
tollile esitama selliste kaupade loetelu. Ühtlasi peaksite teavitama tolli, kui olete kasutusele võtnud ettevõttesisese nõuetele vastavuse
programmi.

Alajagu 3.6. Teabe varundamise, taastamise, varukoopiate kasutamise ja arhiveerimise kord
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punktis h sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate kehtestama rahuldava andmete ja
teabe arhiveerimise ning andmete kaotsimineku ärahoidmise korra.
3.6.1
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Teie menetlused peaksid hõlmama seda, millistel kandjatel ja millises tarkvaravormingus andmeid säilitatakse ning kas andmed pakitakse
kokku ja millises etapis see toimub. Kolmanda isiku kasutamise korral märkige palun varundamise ja arhiveerimise korraldus, sagedus ja
koht.

Alajagu 3.7. Arvutisüsteemide kaitse
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 25 lõike 1 punktis j sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate olema kehtestanud asjakohased
turvameetmed oma arvutisüsteemi kaitsmiseks loata sissetungi eest ja dokumentide turvamiseks.
3.7.1.
Küsimuse a puhul peavad teie meetmed käsitlema järgmist:
 ajakohastatud turbekava, milles on kirjeldatud meetmeid, mille abil teie arvutisüsteemi kaitstakse loata juurdepääsu ning andmete
tahtliku hävitamise või kaotsimineku eest;
 teave selle kohta, kas kasutate mitut süsteemi mitmes kohas ja kuidas neid kontrollitakse;
 ettevõtte arvutisüsteemi kaitsmise ja käitamise eest vastutavad isikud (vastutama peaks mitte üks inimene, vaid mitu inimest, kes
saavad üksteise tegevust jälgida);
 andmed tulemüüride, viirusetõrje ja muu pahavaratõrje kohta;
 äritegevuse jätkamise / süsteemide taastamise plaan vahejuhtumite puhuks;
 varundamisprotseduurid, sh kõikide asjaomaste programmide ja andmete taastamine pärast süsteemirikkest põhjustatud töökatkestust;
 logid, mis sisaldavad andmeid iga kasutaja ja tema toimingute kohta;
 kas süsteemi kontrollitakse korrapäraselt nõrkuste suhtes ja kes seda teeb.
Küsimuse b puhul märkige, kui tihti te kontrollite oma süsteemi loata juurdepääsu suhtes, kuidas registreerite tulemused ja kuidas toimite
juhul, kui süsteem on ohtu sattunud.

3.7.2.
Juurdepääsuõigustega seotud menetlused peaksid hõlmama järgmist:
 kord, mille alusel annate oma arvutisüsteemile juurdepääsu õiguse ja määrate kasutusõiguse taseme (juurdepääs tundlikele andmetele
peaks olema üksnes töötajatel, kes on volitatud teavet muutma/lisama);
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 salasõnade vorming, muutmise sagedus ja väljastaja ning
 kasutajaandmete kustutamine/hooldamine/ajakohastamine.

Alajagu 3.8. Dokumentide kaitse
3.8.1.
Tavapäraselt peaks teie tegevus hõlmama järgmist:
 dokumentide salvestamine ja varundamine, sealhulgas skannimine ja mikrofišš, ning juurdepääsu piiramine;
 ajakohastatud turbekava, milles on kirjeldatud meetmeid, mille abil kaitstakse dokumente loata juurdepääsu ning tahtliku hävitamise
või kaotsimineku eest;
 dokumentide kataloogimine ja turvaline säilitamine, sealhulgas nende käsitlemisega seotud kohustused;
 dokumentide turvalisust ohtu seadvate vahejuhtumitega tegelemine.
3.8.2.
Meetmed peaksid käsitlema järgmist:




teie süsteemi testimine loata juurdepääsu suhtes ja tulemuste registreerimine,
jätkuvusplaan / süsteemide taastamise plaan,
dokumenteeritud parandusmeetmed toimunud vahejuhtumite korral.

IV jagu. Maksevõime
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt c; liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 26; volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste
2. osa III jagu ja 2. lisa punkt 3)
Maksevõime tähendab head rahalist seisu, mis on piisav teie kohustuste täitmiseks, võttes nõuetekohaselt arvesse teie majandustegevuse
iseärasusi, ja see põhineb viimase kolme aasta andmetel. Kui olete tegutsenud alla kolme aasta, hinnatakse teie maksevõimet
kättesaadavate andmete ja teabe põhjal (vt punkt 4.3). Need andmed peaksid olema seotud üksnes volitatud ettevõtja loa taotlejaga.
Teadaolevaid asjaolusid, mis mõjutavad teie maksevõimet lähemas tulevikus, tuleb kirjeldada punktis 4.4.
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4.1.
Palun esitage andmed maksejõuetus-, pankroti- või likvideerimismenetluste kohta, mis on viimase kolme aasta jooksul teie ettevõtte või
ettevõtte varade suhtes algatatud.
4.2.
Nõutud tõendid või teave võivad hõlmata ka tingimuslikke kohustusi või assigneeringuid, netokäibevara või netovara ja immateriaalse
vara suurust.
Mõnel juhul võib olla tavapärane, et ettevõtja netovara on negatiivne, näiteks kui emaettevõtja on ettevõtja asutanud teadus- ja
arendustegevuse eesmärkidel, kui kohustusi saab rahastada emaettevõtjalt või finantseerimisasutuselt võetud laenuga. Sellises olukorras ei
pruugi negatiivne netovara näidata, et ettevõte ei suuda oma seadusest tulenevaid võlgu tasuda, kuid toll võib nõuda täiendavaid tõendeid,
nagu laenuandja kinnitus, viide emaettevõtja tagatise kasutamisele, panga kinnitus nõude rahuldamise kohta või – kui olete füüsilisest
isikust ettevõtja või seltsing – ettevõtte maksevõime tagamiseks kasutatava isikliku vara loetelu.
NB! Toll võib teie maksevõime kindlakstegemiseks nõuda, et esitaksite ajakohastatud majandusaasta aruanded. Toll võib
kontrollkäigu ajal kontrollida teie viimase kolme aasta täielikke majandusaasta aruandeid või muid asjakohaseid aruandeid. Toll võib
soovida näha ka viimaseid tulukalkulatsioone, et teha kindlaks kõige täpsem rahaline olukord.

V jagu. Praktilised pädevusstandardid või kutsekvalifikatsioon
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt d, liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 27, volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste
2. osa IV jagu)
Märkus
Selles osas käsitletakse volitatud ettevõtja praktiliste pädevusstandardite või kutsekvalifikatsiooniga seotud kriteeriumi. See tuleb täita
üksnes juhul, kui taotlete AEOC luba.
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 27 sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate teie või peab teie tolliküsimuste eest vastutav isik
vastama ühele järgmistest praktilistest pädevusstandarditest: vähemalt kolmeaastane tõendatud praktiline kogemus tolliküsimustes või
Euroopa standardiorganisatsiooni vastuvõetud tollialane kvaliteedistandard. Teise variandina peate teie või peab teie tolliküsimuste eest
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vastutav isik olema edukalt läbinud koolituse, mis hõlmab tollialaseid õigusakte määral, mis on teie tolliga seotud tegevuseks sobiv ja
vajalik ning mille on korraldanud ükskõik milline liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 27 lõike 1 punktis b osutatud asutustest.
Tolliküsimuste eest vastutav isik on enesehindamise küsimustiku punktis 1.1.3 ja sellele vastavas selgitavate märkuste punktis osutatud
isik.
5.1.1.
Võimalikke viise, mille abil tõendada vähemalt kolmeaastast praktilist kogemust tolliküsimustes, on üksikasjalikult kirjeldatud volitatud
ettevõtja staatust käsitlevate suuniste 2. osa IV jao punktis 2.1.
5.1.2.
Selgitavate märkuste koostamise
kvaliteedistandarditega veel pooleli.

ajal

oli

töö

Euroopa

standardiorganisatsiooni

vastuvõetavate

tolliküsimusi

käsitlevate

5.2.1.
Seoses koolitusega, mis hõlmab tollialaseid õigusakte teie tollialaseks tegevuseks sobival ja vajalikul määral, tuleb märkida, et asjaomane
koolitus ei pruugi olla kättesaadav kõikides liikmesriikides. Sellisel juhul võib ettevõtja valida koolituse ükskõik millises teises ELi
liikmesriigis.

VI jagu. Julgeoleku- ja turvanõuded
(Liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt e; liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 28; volitatud ettevõtja staatust käsitlevate suuniste
2. osa V jagu ja 2. lisa punkt 4)
Märkus
Käesolev jagu käsitleb volitatud ettevõtja julgeoleku- ja turvalisuskriteeriumi. See tuleb täita üksnes juhul, kui taotlete AEOSi luba. Selle
nõudega seotud enesehindamine hõlmab kõiki territooriume, kus toimub taotleja tollialane tegevus.
Peate tõendama suurt teadlikkust turvalisus- ja julgeolekumeetmetest nii ettevõtte sees kui ka ärisuhetes klientide, tarnijate ja
ettevõtteväliste teenuseosutajatega, võttes arvesse oma osa rahvusvahelises tarneahelas.
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Ärge ajage neid nõudeid segamini tervise- ja ohutusnõuetega (vt volitatud ettevõtja suunised).
Tavaliselt eeldatakse, et selles jaos kirjeldatud menetlused on piisaval tasemel ja piisavalt üksikasjalikud, et a) teha selgelt kindlaks nii
vastutav isik kui ka tema asetäitja(d) ja b) asetäitja(d) saaks(id) tegutseda vastutava isiku määratud viisil.
Kõik menetlused tuleb dokumenteerida ja need dokumendid tuleb tollile volitatud ettevõtja kriteeriumidele vastavuse auditeerimise ajal
kättesaadavaks teha ning neid kontrollitakse kohapeal alati.
Dokumendid, mida peate eelkõige punkti 6.1.2 alapunktide a ja b kohaselt esitama, peaksid kajastama:
 teie rolli rahvusvahelises tarneahelas,
 teie ettevõtte suurust ja majandustegevuse laadi ning
 teie ettevõttega seotud riske ja ohte.

Alajagu 6.1. Üldteave julgeoleku ja turvalisuse kohta
6.1.1. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punkti h kohaselt tuleb määrata kontaktisik, kelle pädevuses on julgeoleku- ja
turvalisusküsimused. Selles kontekstis viitavad terminid „julgeolek” ja „turvalisus” üksnes volitatud ettevõtja kriteeriumile. Tasub
märkida, et see ei ole seotud tööohutusega, kuna tööohutus ei kuulu julgeoleku- ja turvalisuskriteeriumi kohaldamisalasse.
6.1.2. a
Toll eeldab, et olete teinud riski- ja ohuhindamise või on seda teinud turvafirma (kui te seda kasutate). Kui jätate kõnealuse hinnangu tolli
kontrollkäigu ajal esitamata, võib sellega kaasneda automaatne soovitus taotlus tagasi lükata.
Riski- ja ohuhindamine peab hõlmama kõiki territooriume, kus toimub teie tollialane tegevus. Hindamise eesmärk on tuvastada riskid ja
ohud, mis võivad ette tulla rahvusvahelise tarneahela selles osas, kus te tegutsete, ja uurida nende riskide ja ohtude vähendamiseks
kehtestatud meetmeid. See peaks hõlmama kõiki riske, mis on seotud teie rolli turvalisusega rahvusvahelises tarneahelas, näiteks:




füüsilised ohud territooriumile ja kaubale,
finantsohud,
lepingulised suhted teie tarneahelasse kuuluvate äripartneritega.
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Hindamisel tuleks käsitleda järgmist:
 kaup, millega kauplete;
 lennukauba/lennuposti erikäitlemine, kui see on asjakohane (juurdepääs, käitlemine, ladustamine jne);
 ladustamiseks, tootmiseks jne ettenähtud ruumid ja hooned;
 töötajad, sealhulgas värbamine, ajutiste töötajate kasutamine, alltöölepingud;
 kauba transport, laadimine ja mahalaadimine;
 arvutisüsteem, raamatupidamisarvestus ja –dokumendid;
 hiljuti toimunud, turvalisuse seisukohalt olulised vahejuhtumid mõnes eespool nimetatud valdkonnas.
Peate esitama tõendeid ka selle kohta, kui sageli kõnealune dokument läbi vaadatakse ja seda ajakohastatakse, ning menetlused peaksid
hõlmama vahejuhtumistest teatamist ja edasiste läbivaatamiste sagedust. Toll soovib saada tõendeid ka selle kohta, kuidas ja millal
teavitate nii töötajaid kui ka külalisi oma menetlustest.
6.1.2. b
Turvakava või riski- ja ohuhinnangu esitamata jätmine tolli kontrollkäigu ajal võib põhjustada kontrollkäigu enneaegse lõpetamise või
taotluse tagasilükkamise.
Olemas peab olema turvakava läbivaatamise programm, mis peab sisaldama andmeid muudatuste kohta, mille vastutav isik on
allkirjastanud ja kuupäevaga varustanud.
6.1.3.
Kirjeldage vähemalt viit peamist tajutavat riski, mille olete kindlaks teinud. Toll eeldab, et olete neid riske hinnanud ning käsitlenud riskija ohuhindamisel, hõlmates nende tõenäosust, tagajärgi ja vastumeetmeid. Näited:
 salakaubavedu,
 toodete saastumine,
 ekspordiks ettenähtud kauba omavoliline avamine,
 loata juurdepääs jne.

6.1.4.
Kirjeldage lühidalt turvameetmete kehtestamise, rakendamise, jälgimise ja läbivaatamise protsessi. Peate määrama vastutava isiku ja
määratlema tema ülesanded. Organisatsiooni sobival tasandil peab olema üks isik, kes on üldiselt vastutav kõigi turvameetmete eest ja
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kellel on vajalikud volitused rakendada vajaduse korral sobivaid turvameetmeid. Vastasel juhul näidake ära kaasatud eri osakonnad ning
üldine korraldus ja haldus.
Ettevõtteväliste turvateenuste kasutamise korral peab vastutav isik lepingut haldama ja tagama, et oleks olemas nõuetekohane
teenustaseme kokkulepe, mis vastab käesolevas jaos esitatud küsimustest ilmnevatele volitatud ettevõtja nõuetele.
Vastutav isik peaks suutma kehtestada piisavad menetlused kõigi julgeolekumeetmete koostamiseks, läbivaatamiseks ja
ajakohastamiseks, ning neid selgitada. See isik vastutab tavaliselt punkti 6.1.2 alapunktides a ja b nõutud dokumentide koostamise eest.
Tolli eelduste kohaselt peaksid menetlused olema piisavad, et vastutava isiku asendaja saaks vastutuse enda kanda võtta ja nõutava
ülesande täita.
6.1.5.
Kuigi turvameetmed on paljudel juhtudel kohaspetsiifilised, võib meetmete kehtestamiseks, rakendamiseks, jälgimiseks ja
läbivaatamiseks kasutatavad haldusmenetlused kõikides tegevuskohtades ühtlustada. Meetmete ühtlustamata jätmine võib suurendada
tolli tehtavate kohapealsete kontrollide arvu.
6.1.6. a ja b
Teil peavad olema kehtestatud dokumenteeritud menetlused, mis võimaldavad töötajatel ja võimaluse korral külalistel teatada turvalisuse
seisukohalt olulistest vahejuhtumitest, näiteks loata juurdepääsust, vargusest või kontrollimata taustaga töötajate kasutamisest, ning
innustavad neid seda tegema. Kirjeldada tuleks, kuidas ja kellele vahejuhtumitest teatada ning kus adressaadid asuvad. Menetlustes tuleks
täpsustada, kuidas tuleb selliseid vahejuhtumeid uurida ning kuidas ja kes peaks neist teatama.
Kui vastasite eitavalt, märkige palun, kuidas kavatsete olukorda muuta, ja lisage ajakava.
Jaatava vastuse korral tuleks selgitada, kuidas töötajaid turvaeeskirjast teavitatakse, ja täpsustada, kuidas te juhite sellele oma töötajate
tähelepanu. Samuti peaksite selgitama, kuidas juhite oma külaliste tähelepanu turvaeeskirjale.
Vt ka punkt 6.3.2.
Turvaeeskirja ei tohi segamini ajada tervishoiu- ja ohutuseeskirjadega ning seda tuleb külalistele ja töötajatele selgitada.
6.1.7. a ja b
See küsimus on seotud rahvusvahelise tarneahela turvalisusega, mitte tervise- ja ohutusalaste vahejuhtumitega.
Näiteks:
 laokaod,
 rikutud tõkendid,
 kahjustatud omavolilist avamist takistavad seadmed.
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Toll eeldab, et vahejuhtumite toimumise korral vaatate oma julgeoleku- ja turvalisusmenetlused läbi ning muudate neid
parandusmeetmete võtmiseks. Samuti tuleb tõendada, kuidas töötajaid ja külastajaid neist muutustest teavitati.
Kui julgeoleku- ja turvalisusmenetlusi muudetakse pärast nende läbivaatamist, tuleb muudatused dokumenteerida ja registreerida
muudatuste tegemise kuupäev ning muudetud osa(d).
6.1.8. a, b ja c
Hoidke originaaldokumente, sh olemasolu korral hindamisaruannet, kindlasti enda valduses, sest toll võib nõuda nende esitamist
kohapealse kontrolli käigus. Auditi ettevalmistamisel ja tegemisel võtab toll asjakohaseid sertifikaate arvesse.
Näiteks:
 kokkuleppeline esindaja (sertifikaat ja hindamisaruanne),
 tuntud saatja (sertifikaat ja hindamisaruanne),
 TAPA (sertifikaat ja hindamisaruanne),
 ISO (sertifikaat ja kvaliteedikäsiraamat),
 ISPS.
6.1.9.
Oma vastuses peaksite esitama näiteks andmed ohtlike kemikaalide, suure väärtusega kauba ja aktsiisikauba kohta ning selgitama, kas
käitlete neid korrapäraselt või aeg-ajalt.
Näiteks:
 eripakendid,
 ladustamise erinõuded.
Vt ka punkt 6.5.1 (logistilised protsessid).
6.1.10. a ja b
Peate oma vastuses märkima ettevõtte või ettevõtete nime(d) ja aadressi(d) ning täpsustama, mitu aastat nad on teie turvaettevõttena
töötanud ja kas nad osutavad teile muid teenuseid.
Kui ettevõte on teinud ohuhindamise, peaksite oma vastuses kinnitama, et kindlakstehtud riskid on kajastatud riski- ja ohuhinnangus,
mida käsitletakse punkti 6.1.2 alapunktis a.
Dokumentidest peab ilmnema hindamise kuupäev või kuupäevad ja antud soovituste rakendamine. Dokument peab olema kontrollkäigu
ajal kättesaadav.
6.1.11.
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Kirjeldage oma vastuses eri klientide või kindlustusseltside nõudeid ja märkige, millise kauba suhtes kehtivad erinõuded (nt pakendamise
või ladustamise erinõuded).
Kui tooteid ja nõudeid on palju, piisab kokkuvõttest. Kontrollkäigu ajal kontrollitakse neid põhjalikumalt.
Alajagu 6.2. Hoonete turvalisus
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punktis a sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate tagama, et AEOSi loaga seotud
tehinguteks kasutatavad hooned kaitsevad ebaseadusliku sissetungi eest ja on ehitatud materjalidest, mis takistavad ebaseaduslikku
sisenemist.
6.2.1. a, b ja c
See hõlmab ka teie territooriumi nähtavaid välispiire, näiteks tarasid ja väravaid. Toll eeldab, et kõiki välis- ja siseaknaid, väravaid ja
tarasid kaitstakse näiteks lukustusseadmetega või alternatiivsete juurdepääsu jälgimis- või kontrollimeetmetega, näiteks sisemiste või
väliste vargavastaste häiresüsteemidega või videovalvega.
Küsimused a–c: kõnealuste menetluste järgimise kontrolli, hoonete ja tarade kontrolli sagedust ning turvalisuse seisukohalt olulistest
vahejuhtumitest teatamist ja nende korral tegutsemist tuleb käsitleda punkti 6.1.2 alapunktides a ja b nõutud dokumentides. Viidake
kõnealuse dokumendi asjakohasele punktile, jaole või leheküljele (versioon/kuupäev).
6.2.2. a ja b
Peate loetlema kõik sissepääsud, viidates soovitatavalt tegevuskoha plaanile; märkige tuletõrjeväljapääsud, näidates juurdepääsutrepid;
eristage lasti (maha)laadimiseks ettenähtud juurdepääsud kommunikatsioonide, üldjuurdepääsetavate lettide ja autojuhtide puhkealade
juurdepääsudest; teatage turvatöötajate ruumide/valvehoone asukoht.
Sissepääsuvõimaluste jälgimise kirjeldamisel tuleks vajaduse korral märkida videovalvesüsteemi liik (nt staatiline kaamera või PTZkaamera), kuidas seda kontrollitakse ja kas pilti kasutatakse ennetavalt või pärast sündmust.
Lisaks välississepääsude kontrollile tuleb kirjeldada ka sisemiste sissepääsude (sh vajaduse korral ühisterritooriumil asuvate sisemiste
sissepääsude) kontrolli.
Märkige, kas territooriumil toimub töö ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas (nt vahetustena) või tavapärasel tööajal.
6.2.3.
Vajaduse korral lisage teave kohaliku elektrivarustuse katkemise korral pidevat valgustust tagavate varugeneraatorite või -seadmete ja
nende hooldamise kohta.
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6.2.4.
Kuidas võtmed identifitseeritakse ning millised menetlused on kehtestatud nende väärkasutuse vältimiseks ja toimimiseks nende
kadumise korral?
Kehtestatud peab olema kord, mille kohaselt on lukustatud hoonete, tegevuskohtade, ruumide, turvaalade, kartoteegikappide, seifide,
sõidukite ja masinate võtmetele juurdepääs üksnes volitatud isikutel. Menetlused peaksid hõlmama ka järgmist:
 võtmete hoidmiseks kindlaksmääratud koht;
 võtmete turvalisuse kontrollimise eest vastutav isik;
 võtmete võtmise aja, võtja, võtmise põhjuse ja tagastamise aja registreerimine;
 tegutsemine võtmete kadumise ja tagastamata jätmise korral.
0
Kirjeldage lukustamise korda ja nimetage vajaduse korral üldvõtme valdajad, kes vastutavad selle eest, et territoorium õhtul suletakse ja
järgmisel tööpäeval uuesti avatakse.
Kirjeldage muid kasutatavaid „võtmeid”, nagu raadiopuldid (nt parkla tõkkepuu kaugjuhtimiseks), ja täpsustage, kellele need on
väljastatud.
6.2.5. a, b, c ja d
Menetlused peavad hõlmama järgmist:
 kuidas kontrollite või registreerite külalisi, kes saabuvad teie territooriumile erasõidukitega;
 kuidas kontrollite oma territooriumil viibivaid töötajate sõidukeid;
 spetsiaalselt külalistele ja töötajatele määratud parklaosad, mis ei ole turvaalade lähedal, näiteks laadimiskaid, varguste, segamise või
sissetungi vältimiseks;
 parkimisnõuete täitmise kontroll.
a) Selgitage, kas külaliste autod on töötajate autodest eraldatud. Lisage teave muude sõidukite kohta, millel on tegevuskohale (-kohtadele)
ajutine juurdepääs (nt taksod või töötajate buss).
b) Kehtestatud peavad olema menetlused, mille alusel tagatakse lubade korrapärane läbivaatamine ja ajakohastamine, et võtta arvesse
töötajate autodega seoses toimunud muutusi. Täpsustage, kas töötajatele väljastatakse parkimisluba ning kuidas toimub parklasse
sisenemine / sealt väljumine (nt kaardiga avatav tõkkepuu).
c) Kirjeldage sõidukite kontrollimise korda või menetlust, näiteks kas tõkkepuud on tipptunnil mehitatud, et takistada autode üksteise
järel peatuseta väljasõitmist ja tagada kõikide sõidukite nõuetekohane kontroll.
d) Kirjeldage autode parkimist reguleerivaid kirjalikke eeskirju ja nende tutvustamist töötajatele. Täpsustage, kas need eeskirjad on
lisatud turvahinnangusse.
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Alajagu 6.3. Pääs territooriumile
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punkti b kohaselt peavad taotlejal kauba omavolilise avamise ärahoidmiseks olema
kasutusel asjakohased meetmed, et vältida loata juurdepääsu büroodesse, veoaladele, laadimiskaidele ja lastialadele ning muudele
asjaomastele kohtadele.
6.3.1. a ja b
Kirjeldage lühidalt protsessi, selgitades vajaduse korral, kas on kohaspetsiifilisi protsesse. Mitut tegevuskohta hõlmava taotluse korral
võib selgituseks esitada tegevuskohtade kirjelduse või üldvaate. Menetluste raames tuleb dokumenteerida, kellel on millistele aladele,
hoonetele ja ruumidele juurdepääs ning kuidas seda kontrollitakse (nt numbrikoodi või magnetkaardiga). Juurdepääsupiirangute korral
tuleks võtta arvesse punkti 6.1.2 alapunktis a nimetatud riski- ja ohuhinnangut.
Teie süsteem peaks suutma loata juurdepääsu katsed tuvastada ja neid jälgida.
Kirjeldage töötajate identifitseerimise ja külastajate eristamise süsteemi, näiteks identifitseerimiskaarte.
6.3.2. a ja b
Vastuses esitatud andmeid tuleb kinnitada, viidates punkti 6.1.2 alapunktides a ja b kirjeldatud riski- ja ohuhinnangule. Kirjeldage
koostööd muude turvaorganisatsioonide/õiguskaitseasutustega, kellel on selliste küsimuste kohta teavet.
Palun viidake ka punkti 6.1.6 vastusele ja seda selgitavatele märkustele.
6.3.3.
Tollile tuleks esitada tegevuskoha plaan. Kuigi plaan ei ole kohustuslik, aitab selline joonis tolliauditi ettevalmistamisel ja võib lühendada
tööaega tegevuskoha (-kohtade) kontrollkäigul.
Plaanina võib kasutada või see võib sisaldada tegevuskoha satelliidi-/internetipilti, kui see on olemas.
Esitataval pildil või plaanil peab olema märgitud selle tegemise kuupäev ja pilt või plaan peab olema muul viisil üheselt identifitseeritav,
et tekiks kontrolljälg volitatud ettevõtja taotluse jaoks.
6.3.4.
Peaksite pöörama erilist tähelepanu oma tegevuskohas asuvatele ettevõtetele, kes on üksnes rentnikud, mitte ei tarni teile või teie eest
kaupa. Rentnikud võivad kujutada endast erilist turvaohtu ja te peaksite lühidalt kirjeldama nende suhtes kohaldatavat korda, näiteks
eraldi sissepääsu nende jaoks ja paiknemist teie territooriumil.
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Vt ka punkt 6.12.

Alajagu 6.4. Kaubaveoüksused
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punktis c sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate kehtestama kaubakäitlemismeetmed,
mis hõlmavad kaitset kauba loata sissetoomise või vahetamise, väärkasutuse ning kaubaveoüksuste omavolilise avamise eest.
Kaubaveoüksused on konteinerid, paakautod, kaubikud, veoautod, sõiduautod, torujuhtmed jne, mille abil teie kaupa transporditakse.
Kaubaveoüksuse puutumatuse kontrollimiseks enne laadimist peavad olema sisse seatud menetlused. Kontrollkäigu ajal tuleb esitada
andmed kaubaveoüksuste omanike või tarnijate kohta.
6.4.1.
Kaubaveoüksuste puutumatus tuleks tagada näiteks nende alalise valve, turvalises ja lukustatud kohas hoidmise või kasutuseelse
kontrolliga. Kaubaveoüksustele peaksid juurde pääsema üksnes nõuetekohaselt identifitseeritud ja volitatud isikud. Menetlused peavad
hõlmama järgmist:
 kuidas kontrollitakse juurdepääsu alale, kus hoitakse kaubaveoüksusi (nt ettevõtte töötajad, ettevõttevälised veoautojuhid jms);
 juurdepääsu võimaldamine üksnes volitatud isikutele;
 kaubaveoüksuste pideva valve tagamine, näiteks määratud vastutavad töötajad ja nende asendajad.
6.4.2.
Menetlused peavad hõlmama järgmist:
 kes on vastutav isik, kellele teatatakse vahejuhtumitest;
 kuidas vahejuhtumitest teatatakse ja kuidas need registreeritakse;
 milliseid meetmeid tuleks võtta, sh õiguskaitseasutustele või kõrgemale juhtkonnale teatamine;
 kehtivate menetluste läbivaatamine ja muutmine;
 töötajate teavitamine muutustest.
Toll soovib kontrollkäigu ajal näha tõendeid kontrollimeetmete kohta.
6.4.3. a ja b

171

TAXUD/B2/047/2011 – REV6
Lisa 1b
Kirjeldage, milliseid tõkendeid kasutate ja millistele standarditele need vastavad. Märkige tootja nimi, kirjeldage tõkendite väljastamise
ning nende väljastamise, kasutamise ja eemaldamise registreerimise korda.
Dokumenteerige rikutud ja omavoliliselt eemaldatud tõkendite korral toimimise menetlused.
6.4.4.
Sõltuvalt kasutatavast kaubaveoüksusest tuleb teha seitsmeosaline kontroll (sh vedukil):

esikülg,

vasak külg,

parem külg,

põrand,

lagi/katus,

sise-/välisuksed,

välisdetailid/veermik.
6.4.5. a–d
Hooldustööd peavad toimuma korrapäraselt, mitte üksnes kahjustuste ja vahejuhtumite korral. Kui hooldust tehakse väljaspool ettevõtet
või teie töötajate järelevalveta, tuleb kaubaveoüksuse puutumatust teie ruumidesse naasmisel kontrollida. Menetlused peavad hõlmama
järgmist:

nõuded, mida teie töötajad peavad naasvate kaubaveoüksuste puutumatuse kontrollimisel täitma;

milliseid kontrolle, millal ja kelle poolt tuleb teha;

kuidas teie menetlustest töötajatele teatatakse;

juhtimiskontrollid ja nende sagedus, et tagada kaubaveoüksuste korduskontroll.
Märkige, kas kontrollite kõiki kaubaveoüksusi korrapäraselt enne sissetuleva koorma vastuvõtmist ja enne kauba lähetamiseks laadimist
ning kas te olete lisanud menetlused punkti 6.1.2 alapunktides a ja b nimetatud dokumentidesse.
Alajagu 6.5. Logistilised protsessid
6.5.1. a–d
See punkt hõlmab import- ja/või eksportkauba liikumist teie ettevõtte territooriumi ja piiri vahel, ELis ja eri territooriumidel.
Peaksite loetlema kõik transpordiliigid, mida teie ettevõtte territooriumilt alustades või seal lõpetades ja rahvusvahelisse tarneahelasse
sisenedes kasutatakse. Märkige ära kasutatav transpordiliik.
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Kui kasutate ettevõtteväliseid teenuseosutajaid, vaadake ka alajagu 6.12 („Sisseostetavad teenused”).

Alajagu 6.6. Sissetulev kaup
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumi täitmiseks tuleb kasutada asjakohaseid
sissepääsukontrolli meetmeid, et hoida ära loata juurdepääs veoaladele, laadimiskaidele ja lastialadele.
6.6.1. a ja b
See kord peaks hõlmama kogu protsessi, alates tellimuse esitamisest kuni rahvusvahelisse tarneahelasse lähetamiseni.
Dokumenteeritud menetlustes tuleks kirjeldada kaubavoogu ja sellega seotud dokumente ning käsitleda muid seotud isikuid, nagu
tarnijad, pakendajad, veoettevõtjad jne.
6.6.2.
Kui omamaiste ja/või ELi ja kolmandate riikide tarnijatega on sõlmitud turvameetmete kokkulepped, tuleb töötajaid neist kokkulepetest ja
kehtestatud menetlustest teavitada, et tagada nende järgimine. Peaksite kirjeldama töötajate teavitamist turvalisusest ja ümberõppe
sagedust ning kaaluma, milliste tõendite abil seda ettevõtet külastavale ametnikule ja volitatud ettevõtja revisjoni ajal tõendada.
Menetlused peaksid hõlmama ka järgmist:
 saabumisel autojuhi ja kauba vastuvõtmise eest vastutavate töötajate määramine;
 oodatavate saabumiste ajakava pidamine;
 toimimine ootamatute saabumiste korral;
 kaubale lisatud veo- ja tollidokumentide registreerimine;
 kauba võrdlemine sellele lisatud veo- ja tollidokumentidega;
 tõkendite puutumatuse kontroll;
 kontrolli lõpetamise ja tulemuste registreerimine;
 tolli nõuetekohane teavitamine kauba saabumisel, et võimaldada vajaliku kontrolli tegemist;
 kauba kaalumine või loendamine ja pakkelehe/ostutellimusega võrdlemine;
 kvaliteedikontroll;
 kaup on enne ladustamist nõuetekohaselt märgistatud, et seda oleks võimalik identifitseerida;
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mittevastavuste ja kvaliteedikontrolliga seotud puuduste avastamine ning neist teatamine;
ostu- ja haldusosakonna teavitamine kauba kättesaamisest.

Menetlused võivad sõltuda näiteks sellest, kas käitlete suure väärtusega kaupa / kõrge riskiga kaupa. Korraldus võib olla järgmine:
 kaup peab olema saabudes samas seisundis, nagu see oli tarnija juurest lahkudes;
 kaup peab olema kogu aeg suletud tõkendiga;
 kauba suhtes kehtivaid julgeoleku- ega turvanõudeid ei ole rikutud.
Menetlused peavad hõlmama järgmist:
 saabuva kauba vastuvõtmise eest vastutavate töötajate teavitamine sellistest kokkulepetest, et nad teaksid, mida teha, eriti
õigusnormide rikkumise avastamise korral;
 menetluste korrapärane läbivaatamine ja ajakohastamine;
 juhtimis- või järelevalvekontroll selle tagamiseks, et töötajad täidavad neid nõudeid.
6.6.3. a ja b
Vajalik on kehtestada meetmed, mis tagavad tõkendiga varustatud kaubaveoüksuse saabumisel tõkendi õige käitlemise. Meetmed võivad
hõlmata visuaalset kontrolli, millega tehakse kindlaks, et a) tõkend on tegelikult terve ja b) ei ole märke omavolilisest eemaldamisest.
Visuaalse kontrolli tulemustega rahule jäänud volitatud isik võib tõkendit seejärel sobiva survega füüsiliselt kontrollida, et veenduda
tõkendi puutumatuses.
6.6.3. c
Kui teie ettevõte tegeleb konkreetset liiki kaubaga, mis eeldab konkreetseid turvameetmeid (nt lennukaup/lennupost), peaksid
protseduurid hõlmama kõnealuste meetmete kohaldamist ja nende kohaldamise kontrollimist. Kui olete näiteks volitatud ettevõtja, siis kas
ja kuidas kontrollite tuntud saatja kaitstud lennukauba/lennuposti vedamiseks veoettevõtja deklaratsiooni ja identifitseerite veoettevõtja.
6.6.5.
Käideldava kauba tüübi tõttu ei pruugi loendamine, kaalumine või koguse kindlakstegemine olla asjakohane. Kirjeldage sissetuleva kauba
arvelevõtmise alternatiivset meetodit ja nõuetele vastavuse tõendamist.
6.6.6.
Menetlused peavad hõlmama järgmist:
 kuidas, milliste dokumentide alusel, millal ja kelle poolt kantakse saadud kaup laoarvestusse;
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 kauba kontroll lastikirjade ja ostutellimuste alusel;
 kauba registreerimine laoarvestuses võimalikult ruttu pärast selle saabumist.
6.6.7. a ja b
Kauba tellimise (ost), vastuvõtmise (ladu), süsteemi kandmise (haldus) ja arve tasumise toimingutega seotud kohustused peaksid olema
pandud eri inimestele. See sõltub ettevõtte suurusest ja äritegevuse keerukusest.
Alajagu 6.7. Kauba ladustamine
See alajagu hõlmab üksnes rahvusvahelisse tarneahelasse kuuluva kauba ladustamist.
6.7.1–6.7.5
Menetlused peavad hõlmama järgmist:
 kauba ladustamiseks määratud ala, mis on turvaline ja ohutu ning kontrollivatele töötajatele selgelt teada;
 sissepääs ladustamisalale on üksnes volitatud töötajatel;
 korrapärased inventuurid;
 kontroll saabuva kauba, selle teisele territooriumile üleviimise, alalise ja ajutise eemaldamise üle;
 õigusnormide rikkumise, mittevastavuste, kadude või varguste avastamisel võetavad meetmed;
 kauba käitlemine ja töötlemine ning lattu naasmine;
 vajaduse korral eri kauba (nt liidu, liiduvälise, suure väärtusega ja ohtliku kauba, lennukauba/lennuposti) eraldamine;
 kauba viivitamatu laoarvestusse kandmine ja andmete (sh kauba asukoha andmete) kiire ajakohastamine;
 laoruumide füüsilise turvalisuse kõigi tahkude arvessevõtmine.
Turvanõuded sõltuvad kauba liigist ning ettevõtte suurusest ja äritegevuse keerukusest, kuna tegemist võib olla ühe ruumiga büroohoones
või mitme tegevuskohaga ja mitmes liikmesriigis tegutseva suurettevõtjaga.
6.7.6.
Alltöövõtu korral märkige palun ettevõte (ettevõtted), kes vastutavad lao eest.
Alajagu 6.8. Kauba tootmine
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See alajagu hõlmab üksnes rahvusvahelisse tarneahelasse kuuluva kauba tootmist.
Vastake küsimustele 6.8.1–6.8.4 üksnes juhul, kui see on teie ettevõtte puhul asjakohane. Tootmine võib selles kontekstis hõlmata
mitmesuguseid tegevusi, nagu toorainest valmistamine ja sisseostetud osadest kokkupanemine.
6.8.1- a ja b
Täpsustage kirjelduses, kas tootmisalal töötajad on ettevõtte alalised või ajutised töötajad. Kirjeldage tootmiskohta oma territooriumil ja
näidake selle asukoht võimaluse korral ettevõtte plaani koopial. Vt ka punkti 6.2.3 kohta esitatud märkusi.
6.8.2.
Lisage vajaduse korral oma vastusele viide punkti 6.1.2. alapunktides a ja b kirjeldatud riski- ja ohuhinnangule. Nõuetele vastavuse
kontrolli kohta tuleb esitada sobivad tõendid, mis on allkirjastatud ja kuupäevaga varustatud.
6.8.3.
Lisage viited pakendite puutumatust tagavatele tehnilistele abivahenditele (nt kaalu kontroll, videovalve kaudu jälgimine jne). Kirjeldage
ka üksikpakendite kinnitamise käiku ja pakendite ühendamist, näiteks kaubaalustele paigutamist. Esitage üksikasjad saatja kohta
(aadress/riik): millisel ajahetkel need andmed saavad teatavaks, märkige, kuidas neid andmeid kontrollitakse.
6.8.4.
Kirjelduses tuleb viidata kolmanda isikuga sõlmitud lepingutele ja teenustaseme kokkulepetele. Toll soovib neid näha.
See hõlmab ka pakendite võimalikku ühendamist.
Alajagu 6.9. Kauba laadimine
6.9.1. a ja b ning 6.9.2. a, b ja c
Tuleb määrata töötajad, kes kontrollivad kauba laadimist, et kaupa ei laaditaks järelevalveta ega jäetaks maha. Menetlused peavad
hõlmama järgmist:
 autojuhi vastuvõtmise ja kauba laadimise eest vastutavate töötajate määramine;
 määratud töötajad on alati kohal;
 menetlus juhuks, kui määratud töötajad puuduvad, näiteks asendajate määramine;
 laadimine üksnes volitatud töötajate juuresolekul;
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 kauba kaalumine, loendamine, võrdlemine ja märgistamine;
 tegutsemine mittevastavuste või õigusnormide rikkumise korral;
 tõkendite paigaldamine ja dokumentides/sissekannetes registreerimine ning selle tagamine, et tõkendeid on kasutatud asjakohase
kauba puhul, nad vastavad nõuetele ja õigusnõudeid on järgitud;
 kaubale lisatud veo- ja tollidokumentide registreerimine arvepidamises;
 kauba võrdlemine lisatud veo- ja tollidokumentidega;
 kontrolli lõpetamise ja tulemuste registreerimine;
 tolli nõuetekohane teavitamine kauba väljasaatmisel, et võimaldada vajaliku kontrolli tegemist;
 müügi- ja haldusosakonna teavitamine kauba lahkumisest;
 kuidas (milliste dokumentide alusel), millal ja kelle poolt registreeritakse laaditud kaup laoarvestuses;
 kauba võrdlemine lastinimekirjade ja müügikorraldustega;
 kauba väljakirjutamine laovarudest võimalikult kiiresti pärast kauba ärasaatmist;
 kauba kättesaamise ja mis tahes õigusnormide rikkumise kinnitamine teie klientide poolt;
 vajaduse korral eksporditõendid.
6.9.3.
Kohaldatakse üksnes juhul, kui kliendid on teiega kokku leppinud erinõuetes, näiteks et kogu kaup peab olema läbivalgustamisega seotud
nõuete täitmiseks teataval viisil tõkendiga varustatud, pakendatud ja märgistatud. Sel juhul tuleks töötajaid neist kokkulepetest teavitada
ja teie menetlused peavad hõlmama juhtimis- või järelevalvekontrolli, mis tagaks, et töötajad neid nõudeid täidavad. Menetlused tuleb
korrapäraselt läbi vaadata ja ajakohastada.
Vt ka punkti 6.1.11 vastus.
6.9.7.
Seda jagu toetavate tõenditega seoses tuleb viidata punkti 6.1.2 alapunktides a ja b kirjeldatud riski- ja ohuhinnangu asjakohasele osale.
Õigusnormide rikkumine võib olla muu hulgas kauba tagastamine klientide poolt, volitamata autojuhtide kasutamine, rikutud omavolilist
avamist takistavate seadmete kasutamine jne.
Alajagu 6.10. Turvanõuded äripartneritele
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Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punktis d sätestatud kriteeriumi täitmiseks peate olema võtnud meetmeid,
mis võimaldavad selgelt identifitseerida teie äripartnereid ja tagada sobivate lepingutingimuste või muude teie ärimudeliga
kooskõlas olevate sobivate meetmete abil, et need äripartnerid tagavad rahvusvahelise tarneahela endapoolse osa turvalisuse.
Äripartnerid võivad olla (kauba või teenuste) tarnijad või kliendid.
6.10.1.
Teie vastust peavad toetama dokumentaalsed tõendid. Toll soovib näha vastust toetavaid dokumentaalseid tõendeid. Kõnealused
dokumendid hõlmavad tehtud kontrollide andmeid. Need tuleks kontrollkäigu ajal esitada kontrollimiseks.

6.10.2. a ja b
Teie vastutate peamiselt ainult enda osa eest rahvusvahelises tarneahelas, enda valduses olevate kaupade eest ja rajatiste eest, kus te
tegutsete. Sellegipoolest oleneb rahvusvahelise tarneahela turvalisus ka sellest, kas teie äripartnerid täidavad turvanõudeid, ning teie peate
võtma kõik võimalikud meetmed selle tagamiseks, et teie äripartnerid vastavad volitatud ettevõtja turvanõuetele.
Tarnijatelt võib näiteks nõuda, et kogu kaup peab olema teataval viisil märgistatud, tõkendiga varustatud ja pakendatud, läbi valgustatud
jne, ning et nad järgiksid kehtestatud rahvusvahelisi standardeid.
Selliste nõuete olemasolu korral peavad teie menetlused hõlmama järgmist:
 võimaluse korral korrapärased külastused tarnija äriruumidesse, et kontrollida nõuete täitmist;
 teie töötajate teavitamine nendest kokkulepetest, et kontrollida kauba saabumisel nõuetele vastavust;
 kokkulepped selle kohta, kuidas töötajad teatavad õigusnormide rikkumistest või vahejuhtumitest;
 juhtimis- või järelevalvekontroll selle tagamiseks, et töötajad täidavad neid nõudeid;
 kõnealuste kokkulepete avastatud rikkumiste tõttu võetud parandusmeetmed;
 menetluste korrapärane läbivaatamine ja ajakohastamine.
Toll soovib näha vastust toetavaid dokumentaalseid tõendeid. Kõnealused dokumendid hõlmavad tehtud kontrollide andmeid. Need tuleks
kontrollkäigu ajal esitada kontrollimiseks.

6.10.3.
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Teie vastust peavad toetama dokumentaalsed tõendid. Toll soovib näha vastust toetavaid dokumentaalseid tõendeid. Kõnealused
dokumendid hõlmavad tehtud kontrollide andmeid. Need tuleks kontrollkäigu ajal esitada kontrollimiseks.
Toll eeldab, et selliseid rikkumisi kajastatakse punkti 6.1.2. alapunktides a ja b nimetatud dokumentides ning neisse tehakse sobivad
muudatused ja võetakse täiendavaid vastumeetmeid.
Alajagu 6.11. Personaliga seotud turvanõuded
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punktides e ja g sätestatud kriteeriumide täitmiseks peate:
a) tegema korrapäraselt ja siis, kui olukord seda nõuab, tulevaste turvalisuse seisukohalt tundlikel ametikohtadel töötajate turvakontrolle
ja parajasti sellistel ametikohtadel olevate töötajate taustauuringuid riikliku õigusega lubatud ulatuses;
b) tagama, et turvaküsimuste eest vastutav personal osaleb korrapäraselt neid turvaküsimusi käsitlevates teadlikkuse suurendamise
programmides.
6.11.1. a, b ja c
Teie värbamispoliitika peab kajastama teie riskianalüüsil põhinevaid turvanõudeid. Menetlused peavad hõlmama järgmist:
 selliste uute ja olemasolevate töötajate taustakontroll, kes asuvad tööle turvalisuse seisukohalt tundlikel ametikohtadel või viiakse
sinna üle;
 tööle värbamisel soovituste nõudmine ja nende arvesse võtmine;
 turvalisuse seisukohalt oluliste ametikohtade kindlaksmääramine ning kantud ja kandmata karistuste kontroll;
 töötajate kohustus teavitada oma ülemust politsei tehtud hoiatusest, kautsjonitest, pooleliolevatest kohtumenetlustest või
süüdimõistmistest;
 arvutile juurdepääsu äravõtmine ja sissepääsutõendi tagastamine töötajate lahkumise või töölt vabastamise korral;
 töötajad avalikustavad oma muud töökohad.
Nõuetele vastavuse kontrollide nõuetekohaseks tõendamiseks tuleb tehtud kontrolle käsitlevad dokumendid varustada initsiaalide ja
kuupäevaga.
6.11.2. a ja b
Menetlused tuleb kehtestada punkti 6.1.2 alapunktides a ja b nimetatud dokumentides. Need peaksid käsitlema võimalike uute töötajate
kontrolli enne nende töölevõtmist ning väljaõpet ja koolitust, mis peab hõlmama ettevõtte turvaeeskirja. Kõik uued töötajad peavad
andma allkirja, et nad saavad neist eeskirjadest aru. Menetlused peaksid käsitlema ka seda, milliseid meetmeid võetakse, kui
olemasolevad töötajad viiakse üle turvalisuse seisukohast tundlikele ametikohtadele.
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6.11.3. a–d
Kõik töötajad peaksid saama nõuetekohase väljaõppe turva- ja julgeolekunõuete valdkonnas, näiteks turvaprotokollid, sissetungi või
omavolilise avamise avastamine, vahejuhtumitest teatamine ja rahvusvaheliste tarneahelatega seotud riskid. Töötajate koolitamise eest
peaks vastutama teatav üksus või isikute rühm (ettevõttesisene või -väline). Väljaõpet tuleks muutuste korral ajakohastada ja kogu
koolitustegevus tuleks dokumenteerida.
Ettevõttevälise koolitaja korral tuleb sõlmida asjakohane teenustaseme kokkulepe. Vt ka punkt 6.12.1.
6.11.4. a ja b
Ettevõttes peavad kehtima ajutiste töötajate kasutamisega seotud turvanõuded. Menetlused peavad hõlmama järgmist:
 tööhõiveasutustega sõlmitud lepingud, milles on täpsustatud, millisel tasemel turvakontrolli tuleb töötajate suhtes teha enne ja pärast
nende ametisse nimetamist;
 üksnes nõuetele vastavate tuntud asutuste kasutamine;
 sarnased turvanõuded nii ajutistele kui ka alalistele töötajatele (vt märkus 6.11.1).
Kõik sellised lepingud tuleb teha kontrollkäigu ajal kättesaadavaks.
Toll eeldab, et kõikide ajutiste töötajate kontrollimisel järgiti samu nõudeid nagu alaliste töötajate puhul. Kuna sellised töötajad saadakse
tavaliselt ettevõttevälise ajutisi töötajaid vahendava ettevõtte kaudu, tuleks asjaomaste ettevõtetega sõlmida teenustaseme kokkulepe (vt
ka märkus 6.12) ja kehtestada menetlused, mis tagavad, et ettevõte lähtub lepingutega ette nähtud standarditest ja et teie dokumendid seda
tõendavad.
Alajagu 6.12. Sisseostetavad teenused
Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 28 lõike 1 punkti f kohaselt peab taotleja kohaldama kõigi lepinguliste väliste teenuseosutajate
suhtes asjakohaseid turvamenetlusi. Sellised teenuseosutajad võivad olla näiteks veo-, turva-, puhastus- ja hooldusteenuse osutajad.
6.12.1. a, b ja c
Seoses küsimustega a ja b peaksite tolli kontrollkäiguks kättesaadavaks tegema kõik lepingud ja teenustaseme kokkulepped, mis
käsitlevad kõigi selliste välisteenustega tegelevate töötajate isikusamasuse kontrolli ja muid küsimusi. Palun esitage kontrollkäigu ajal
kõigi ettevõtete nimekiri ja märkige, milliseid teenuseid nad osutavad.
Seoses küsimusega c kirjeldage lepingu täitmise järelevalvet, tegutsemist õigusnormide rikkumise korral ja menetluste läbivaatamist.
Viidake oma vastuse toetamiseks vajaduse korral punkti 6.1.2. alapunktides a ja b kirjeldatud riski- ja ohuhinnangule. Nõuetele vastavuse
kontrolli peavad toetama asjakohased tõendid, mis on allkirjastatud ja kuupäevaga varustatud.
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1. lisa
Nõusolek volitatud ettevõtjaid käsitlevate üksikasjade avaldamiseks maksunduse ja tolliliidu veebisaidil

Käesolevaga annan nõusoleku volitatud ettevõtja loas oleva teabe avaldamiseks volitatud ettevõtjate nimekirjas.
Allkiri ……………………………………
Allakirjutanu ametinimetus ………………………
(Täidetud küsimustiku peaks allkirjastama direktor / juhtiv partner / füüsilisest isikust ettevõtja, kuid käesoleval juhul on
soovitatav, et nõusoleku annab volitatud allakirjutaja)
Kuupäev: ………………………………………….

Nõusolek volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate staatuse vastastikuse
tunnustamise kohta kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud meetmete
rakendamine
Käesolevaga annan nõusoleku volitatud ettevõtja loas oleva teabe vahetamiseks, et tagada volitatud ettevõtjate staatuse
vastastikuse tunnustamise kohta kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja turvalisusega seotud meetmete
rakendamine:
Allkiri ……………………………………
Allakirjutanu ametinimetus ………………………
(Täidetud küsimustiku peaks allkirjastama direktor / juhtiv partner / füüsilisest isikust ettevõtja, kuid käesoleval juhul on
soovitatav, et nõusoleku annab volitatud allakirjutaja)
Kuupäev: ………………………………………….

Kui olete andnud nõusoleku (volitatud ettevõtjate) vastastikuseks tunnustamiseks, siis palun esitage ka järgmine teave:
Translitereeritud (ümbertähitud) nimi: ………………………………..
Translitereeritud (ümbertähitud) tänavanimi ja majanumber: ………………….
Translitereeritud (ümbertähitud) sihtnumber ja linna nimi: ……………
On lubatud kasutada vaid ladina tähemärke nii, nagu on kodifitseeritud dokumendis
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2. lisa
Rahvusvahelise tarneahela eri osalejatele kohaldatavate kriteeriumide tabel
Eksport
ija

Ekspediit
or

Laopidaj
a

Tollim
aakler

Vedaja

Importija

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

Tootja

0
0.1.
0.2.

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Üldine teave
Volitatud ettevõtja
staatust käsitlevad
suunised
Ettevõtte osakondade
kaasamine

AEOC/AEOS

Teave ettevõtte kohta
Üldine teave ettevõtte
kohta
(1.1.1 kuni 1.1.11
täidetakse ainult juhul,
kui teave ei sisaldu
volitatud ettevõtja loa
taotluses esitatud
kohustuslikus teabes)
Taotleva ettevõtte nimi,
aadress, asutamiskuupäev
ja organisatsiooni
õiguslik vorm
Täielikud andmed peamiste
aktsionäride/osanike,
nõukogu liikmete ja/või
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juhatajate kohta

1.1.3.

1.1.4.

Taotleja tolliküsimuste
eest vastutava töötaja
nimi
Äritegevus ja positsioon
rahvusvahelises
tarneahelas

1.1.5.

Tegevuskohtade kirjeldus

1.1.6.

Sidusettevõtjad

1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.

1.1.10a
.
1.1.10b
.

Ettevõtte
organisatsioonilise
struktuuri kirjeldus ja
iga osakonna
ülesanded/kohustused
Kõrgema juhtkonna
liikmete nimed
Töötajate arv
Nõusolek andmete
avaldamiseks maksunduse
ja tolliliidu
peadirektoraadi
veebisaidil
Nõusolek vastastikuseks
tunnustamiseks

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Eksport
ija

Ekspediit
or

Laopidaj
a

Tollim
aakler

Vedaja

Importija

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOS
Tootja

1.2.

Äritegevuse maht

1.2.1.

Aastakäive – kasum või
kahjum

1.2.2.

Ladustamisrajatised

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
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1.2.3.

Tollideklaratsioonide arv
ja väärtus

1.2.4.

Maksusumma

1.2.5.

Kavandatavad
struktuurimuutused teie
ettevõttes

1.3.

Tollistatistika

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

Esindamine
tolliküsimustes
Kauba tariifne
klassifitseerimine
Tolliväärtuse
kindlaksmääramine

AEOC/AEOS*

1.3.4.

Kauba päritolu

AEOC/AEOS*

1.3.5.

Dumpinguvastased või
tasakaalustavad
tollimaksud

AEOC/AEOS*

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

2.
2.1.
2.2.

Senine tollieeskirjade
täitmine
Avastatud tolli- ja
maksueeskirjade
rikkumised
Muude tollilubade ja
sertifikaatide taotlused

3.

Taotleja raamatupidamisja logistikasüsteem

3.1.

Kontrolljälg

AEOC/AEOS*

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS*
AEOC/AE
OS

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS
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3.1.1.

Kontrolljälje põhijooned

3.2.

Raamatupidamis- ja
logistikasüsteemid

3.2.1.

IT-seadmed

3.2.2.
3.2.3.

Liidu/liiduvälise kauba
eristamine
Arvutipõhiste toimingute
asukoht

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS
AEOC

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC

AEOC/A
EOS
AEOC

AEOC/AE
OS
AEOC

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

Eksport
ija

Ekspediit
or

Laopidaj
a

Tollim
aakler

Vedaja

Importija

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC
AEOC/AEOS

Tootja
3.3.

Sisekontrollisüsteem

3.3.1.

Sisekontrollimenetlused

3.3.2.
3.3.3.

Sisekontrollimenetluste
audit
Arvutifailide
kontrollimine

3.4.

Kaubavoog

3.4.1.

Registreerimisprotsess

3.4.2.

Laoseisu kontrollimine

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

Tolliformaalsused
Tollideklaratsioonide
kontrollimine
Õigusnormide rikkumistest
teatamine
Kaubandustegevuse
litsentsid

AEOC/AEOS*
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS*

AEOC/AE
OS*
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS*

AEOC/AEOS
*
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
*

AEOC/AEO
S*
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S*

AEOC/A
EOS*
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS*

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS
*
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
*
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3.5.4.

3.5.5.

3.6.
3.6.1.

Kaup, mille jaoks on vaja
keeldude ja piirangutega
seotud impordi- ja
ekspordilitsentse
Kahesuguse kasutusega
kaupade määruse
kohaldamisalasse kuuluv
kaup

Varundamise, taastamise,
varukoopiate kasutamise
ja arhiveerimise kord
Andmete varundamine ja
arhiveerimine

3.6.2.

Arhiveerimise kestus

3.6.3.

Ootamatuseplaan

3.7.

Arvutisüsteemide kaitse

3.7.1.
3.7.2.

Kaitse loata sissetungi
eest
Juurdepääsuõiguste
haldamine

3.7.3.

Peaserver

3.8.

Dokumentide kaitse

3.8.1.

Dokumentide kaitse loata

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AE

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS

AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO

AEOC/A

AEOC/AE

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
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juurdepääsu eest
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.

Loata juurdepääsu
juhtumid
Eri kategooriate
töötajate juurdepääs
Julgeoleku- ja
turvanõuded kolmandate
isikute jaoks

OS
AEOC/AEOS

Maksevõime

4.1.

Maksejõuetusmenetlused

4.2.

Finantsseisund

4.3.

Äsja asutatud ettevõte

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

OS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEOS

Eksport
ija

Ekspediit
or

Laopidaj
a

Tollim
aakler

Vedaja

Importija

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S
AEOC/AEO
S

AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS
AEOC/A
EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

AEOC/AEOS

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

4.4.

EOS

AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS
AEOC/AE
OS

Tootja
4.

S

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

AEOC/AEOS
AEOC/AEOS
AEOC/AEOS

Maksevõime lähemas
tulevikus

Praktilised
pädevusstandardid või
kutsekvalifikatsioon
Praktilised
pädevusstandardid
Vähemalt kolmeaastane
praktiline kogemus
tolliküsimustes
Euroopa
standardiorganisatsiooni
vastuvõetud tollialane
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kvaliteedistandard
5.2.

Kutsekvalifikatsioon

5.2.1.

Edukalt läbitud koolitus,
mis hõlmab tollialaseid
õigusakte määral, mis on
tolliga seotud tegevuseks
sobiv ja vajalik

6.
6.1.
6.1.1.

Julgeoleku- ja
turvanõuded
Üldteave julgeoleku ja
turvalisuse kohta
Julgeoleku- ja
turvalisusküsimustes
pädeva isiku nimi

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.2.

Riski- ja ohuhinnang

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.3.

Riskid turvalisusele

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.4.

Turvameetmete rakendamine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.5.

Turvameetmete
ühtlustamine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.6.

Turvaeeskiri

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Turvalisuse seisukohalt
olulised vahejuhtumid
Teise riigiasutuse või ameti tehtud
sertifitseerimine
turvalisuse eesmärgil
Konkreetsed julgeolekuja turvameetmed kaupade
jaoks
Kolmandate isikute tehtud
ohuhindamine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Kolmandate isikute
esitatud turvalisus- ja

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.
6.1.10.
6.1.11
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julgeolekunõuded

6.2.

Hoonete turvalisus
Teie ettevõtte
territooriumi
välispiiride ohutus

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.1.
6.2.2.

Juurdepääsuvõimalused

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.3.

Valgustus

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.4.

Juurdepääs võtmetele

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.5.

Erasõidukite parkimine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.

Pääs territooriumile

6.3.1.

Juurdepääsukontroll

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.2.

Menetlus loata sissetungi
korral

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.3.

Tegevuskohtade plaanid

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.4.

Territooriumil asuvad
ettevõtted

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Tootja

Eksport
ija

Ekspediit
or

Laopidaj
a

Tollim
aakler

Vedaja

Importija

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.4.

6.4.1.

Kaubaveoüksused
(konteinerid,
vahetusveovahendid,
transpordikastid)
Kaubaveoüksustele
juurdepääsu eeskirjad
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Kaubaveoüksuste
puutumatuse tagamise
meetmed

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.4.2.
6.4.3.

Tõkendite kasutamine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Kaubaveoüksuste
kontrollimiseks
kasutatavad meetmed
Kaubaveoüksuste
omanik/käitleja ja
hooldus

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Sissetuleva kauba
kontrollimise menetlus
Tarnijatega kokkulepitud
turvameetmed
Tõkendite puutumatuse
kontroll

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Kauba ühtne märgistamine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Kauba kaalumine ja
loendamine
Kauba vastuvõtmise
menetlus

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.7.

Sisekontrollimenetlused

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.7.

Kauba ladustamine

6.7.1.

Kauba ladustamise alad

AEOS

AEOS

AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.4.4.

6.4.5.

6.5.

Logistilised protsessid

6.5.1.

Transpordivahendid

6.6.

Sissetulev kaup

6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
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6.7.2.

Kauba ladustamise koha
määramine

AEOS

AEOS

6.7.3.

Sisekontrollimenetlused

AEOS

AEOS

Eri tüüpi kauba eraldi
ladustamine
Kaitse loata juurdepääsu
eest
Kontrollimeetmed
sisseostetavate
ladustamisteenuste korral

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.

AEOS*
AEOS*
AEOS*
AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.8.

Kauba tootmine

6.8.1.

Tootmiskohtade määramine

AEOS

6.8.2.

Tootmisalale juurdepääsu
turvameetmed

AEOS

6.8.3.

Toodete pakendamine

AEOS

6.8.4.

Kolmandate isikute poolne
pakendamine

AEOS

AEOS*
AEOS*
AEOS*
AEOS*
AEOS*

AEOS*
AEOS*

Tootja

Eksport
ija

Ekspediit
or

Laopidaj
a

Tollim
aakler

Vedaja

Importija

6.9.

Kauba laadimine

6.9.1.

Laadimise korraldus

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.2.

Väljamineva kauba
varustamine tõkendiga

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.3.

Klientide turvanõuded

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Kauba laadimise
järelevalve
Kauba kaalumine ja
loendamine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.6.

Kauba laadimise menetlus

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.7.

Kontrollimeetmed

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.4.
6.9.5.
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6.10.
6.10.1.
6.10.2.
6.10.3.

Turvanõuded
äripartneritele
Äripartnerite
identifitseerimine
Turva- ja
julgeolekunõuded
äripartneritele
Turvakokkulepete
rikkumine

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.11.

Personaliga seotud
turvanõuded

6.11.1.

Värbamispoliitika turvaja julgeolekunõuded

AEOS

6.11.2.

Töötajate turvakontroll

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

Turvalisus- ja
julgeolekukoolitus
Ajutiste töötajatega
seotud turvanõuded

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.11.3.
6.11.4.

6.12.

Sisseostetavad teenused

6.12.1.

Sisseostetavate teenuste
kasutamine
* Vajaduse korral
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Ohud, riskid ja võimalikud lahendused
Käesolevas dokumendis esitatakse loetelu kõige olulisematest riskidest, mis on seotud volitatud ettevõtja loa andmise ja järelevalveprotsessiga,
ning samal ajal esitatakse loetelu võimalikest lahendustest selle kohta, kuidas neid riske ohjata. Ühe näitaja jaoks välja pakutud võimalikke
lahendusi võib kohaldada rohkem kui ühe kindlaksmääratud riskivaldkonna suhtes. Esitatud loetelu ei ole täielik ega lõplik ning tegelikkuses
olenevad võimalikud lahendused konkreetsest juhtumist. Lahenduste kindlaksmääramisel mängivad rolli ettevõtja suurus, tema käideldava kauba
liik, automaatsete süsteemide tüüp ja tema tehniline arengutase, ühtlasi peavad lahendused olema nende teguritega proportsionaalses seoses.
Taotlemisprotsessi alguses täidavad ettevõtjad enesehindamise küsimustiku, mille eesmärk on anda ülevaade nende äritegevuse olukorrast ja
menetlustest ning sellest, kui asjakohased on need menetlused volitatud ettevõtja loa saamiseks. Ohte, riske ja võimalikke lahendusi käsitlev
dokument on mõeldud nii tolliasutustele kui ka ettevõtjatele eesmärgiga hõlbustada auditite tegemist ja uurimist, et tagada vastavus volitatud
ettevõtja kriteeriumidele, võrreldes selleks enesehindamise küsimustikus esitatud teavet kindlaksmääratud riskivaldkondadega ja nende
käsitlemiseks väljapakutud võimalike lahendustega.

1.
Senine tollieeskirjade täitmine (enesehindamise küsimustiku 2. jagu)
Kriteerium: nõuetekohased andmed tollieeskirjadele vastavuse kohta (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt a ja liidu tolliseadustiku rakendusakti
artikkel 24).
Näitaja

Riski kirjeldus

Vastavus
Eeskirjadele mittevastavus
tollieeskirjadele seoses järgmisega:
– tollideklaratsioonide täitmine,
sh ebaõige klassifitseerimine,
hinnastamine ja päritolu
määramine;
– tolliprotseduuride
kasutamine;
– maksueeskirjad;
– keeldude ja piirangutega ning

Võimalikud lahendused

Viited

Ettevõtja rakendatavad eeskirjadele vastavust käsitlevad põhimõtted, s.t
kehtestatud on sisekord eeskirjadele vastavuse tagamiseks ja seda
rakendatakse.
Eelistatud on kirjalikud tegevusjuhendid, mis käsitlevad vastutust tehingute
täpsuse, terviklikkuse ja õigeaegsuse kontrollimise eest ning õigusnormide
rikkumistest/vigadest, sealhulgas kriminaalse tegevuse kahtlusest tollile
teatamist.
Menetlused leitud vigade uurimiseks ja nendest teatamiseks ning protsesside
läbivaatamiseks ja parandamiseks.
Tuleks selgelt kindlaks määrata ettevõttes pädev/vastutav isik ja kehtestada

Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 2.1
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kaubanduspoliitikaga seotud
meetmete kohaldamine;
– kauba toomine liidu
tolliterritooriumile jms.
Varasem eeskirjadele
mittevastavus suurendab ohtu,
et eeskirju ja õigusnorme
eiratakse/rikutakse ka tulevikus.
Ebapiisav teadlikkus
tollieeskirjade rikkumistest.

tema asendamise kord puhkuste või muu eemalviibimise ajaks.
Selliste ettevõttesiseste meetmete rakendamine, millega tagatakse eeskirjadele
vastavus. Auditivahendite kasutamine eesmärgiga testida, kas menetlusi
kohaldatakse nõuetekohaselt, või selles veenduda.
Ettevõttesisesed juhised ja koolitusprogrammid, mille abil tagada töötajate
teadlikkus tollieeskirjadest.

2.
Taotleja raamatupidamis- ja logistikasüsteem (enesehindamise küsimustiku 3. jagu)
Kriteerium: asjakohast tollikontrolli võimaldav rahuldav äri- ja vajaduse korral ka veoandmete haldamise süsteem (liidu tolliseadustiku artikli 39
punkt b ja liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 25).
2.1.
Raamatupidamissüsteem (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.2)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Arvutipõhine Risk, et raamatupidamissüsteem Ülesannete jaotust ametikohtade vahel tuleks uurida tihedas seoses taotleja
keskkond
ei ole kooskõlas liikmesriigis
suurusega. Näiteks võib maanteetranspordiga tegelev mikroettevõtja, kelle
kohaldatavate üldiselt
igapäevase äritegevuse maht on väike, teha kauba pakkimise, käitlemise ning
heakskiidetud
peale- ja/või mahalaadimise ülesandeks veokijuhile. Kauba vastuvõtmine, selle
raamatupidamispõhimõtetega.
haldussüsteemi sisestamine ning arvete maksmine/vastuvõtmine tuleks siiski
Tehingute ebatäpne ja/või
usaldada teisele isikule või teistele isikutele.
mittetäielik kajastamine
Kahtlaste tehingute avastamiseks hoiatussüsteemi rakendamine.
raamatupidamissüsteemis.
Laoarvestuse ja
Liidese väljatöötamine tollivormistussüsteemi ja raamatupidamistarkvara vahel,
raamatupidamisandmete
et vältida vigu andmete sisestamisel.
mittevastavus.
Ebapiisav ülesannete jaotus
Ettevõtte ressursiplaneerimise süsteemi rakendamine.
Integreeritud
ametikohtade vahel.
raamatupidami Füüsilise või elektroonilise
Koolituse väljatöötamine ja juhiste koostamine tarkvara kasutamiseks.
ssüsteem
juurdepääsu puudumine tolli- ja

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 3.2
ISO 9001:2015,
punkt 6
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vajaduse korral ka
Teabe ristkontrollimise võimaldamine.
transpordiandmetele.
Auditeeritavuse põhimõtte
rikkumine.
Taotleja
raamatupidamissüsteemi
ülesehitusest tingitud suutmatus
auditit kiiresti teha.
Keerukas juhtimissüsteem
pakub võimalusi ebaseaduslike
tehingute varjamiseks.
Varasemate perioodide andmete
puudumine.
2.2.

Kontrolljälg (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.1)

Näitaja
Kontrolljälg

Riski kirjeldus
Piisava kontrolljälje puudumine
takistab tõhusa ja tulemusliku
auditil põhineva tollikontrolli
tegemist.
Kontrolli puudumine süsteemi
turvalisuse ja süsteemile
juurdepääsu üle.

Võimalikud lahendused
Konsulteerimine tolliga enne uute tollialaste raamatupidamissüsteemide
kasutuselevõtmist eesmärgiga tagada, et need on kooskõlas tollieeskirjadega.
Kontrolljälje kontrollimine ja selle olemasolu tagamine auditile eelnevas etapis.

2.3.
Logistikasüsteem, mis võimaldab eristada liidu ja liiduvälist kaupa
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Liidu ja
Sellise logistikasüsteemi
Sisekontrollimenetlused
liiduvälise
puudumine, mis võimaldab
kauba
eristada liidu ja liiduvälist
Andmekirjete terviklikkuse kontrollimine, et veenduda nende õigsuses.
segunemine.
kaupa.
Liiduvälise kauba asendamine.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 3.1
ISO 9001:2015,
punkt 6

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 3.2.2
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2.4.
Sisekontrollisüsteem (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.3)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Sisekontrollimenetlused Taotleja ebapiisav
Kvaliteedi eest vastutava isiku määramine vastutavaks ettevõttesiseste
ettevõttesisene kontroll
menetluste ja sisekontrolli eest.
äriprotsesside üle.
Selle tagamine, et iga osakonnajuhataja oleks teadlik oma osakonna
Puuduvad või nõrgad
sisekontrollidest.
sisekontrollimenetlused
Sisekontrollide või auditite kuupäevade registreerimine ning kindlakstehtud
pakuvad võimalusi
puuduste kõrvaldamine parandusmeetmete võtmisega.
pettusteks ja lubamatuks või Tolli teavitamine sellest, kui avastatakse pettus ning lubamatu või
ebaseaduslikuks tegevuseks. ebaseaduslik tegevus.
Tehingute ebatäpne ja/või
Asjakohaste sisekontrollimenetluste kättesaadavaks tegemine asjaomastele
mittetäielik kajastamine
töötajatele.
raamatupidamissüsteemis.
Sellise kausta/faili loomine, kus igat liiki kaubad on seotud neid käsitleva
Ebaõige ja/või mittetäieliku tolliteabega (tariifikood, tollimaksumäärad, päritolu ja tolliprotseduur)
teabe esitamine
olenevalt asjaomasest kaubamahust.
tollideklaratsioonides ja
Vastutava(te) isiku(te) määramine kohaldatavate tollieeskirjade loendi
muudes tollile esitatavates
haldamiseks ja ajakohastamiseks, s.t andmete ajakohastamine ettevõtte
dokumentides.
ressursiplaneerimise süsteemis ning tollivormistussüsteemis või
raamatupidamisprogrammis.
Töötajate teavitamine ebatäpsustega seonduvast ja nende vältimise viisidest
ning teemakohane koolitus.
Menetlused tehingutega seotud vigade registreerimiseks ja parandamiseks.
2.5.
Kaubavoog (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.4)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Üldsätted
Puudub kontroll laovarude
Asjaomaste töötajate teavitamine ja deklaratsiooni kavakohane esitamine.
liikumise üle, mis võimaldab
Laovarude liikumise registreerimine.
toimetada lattu ohtlikku ja/või Laovarude korrapärane vastavusse viimine.
terrorismiga seotud kaupa ning Laovarudes esinevate ebakõlade uurimise korra kehtestamine.
viia kaupa laost välja
Võimalus eristada arvutisüsteemis, kas kaup on läbinud tollivormistuse või on
asjakohase registreerimiseta.
selle eest maksud ja lõivud veel tasumata.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 3.3
ISO 9001:2015,
punktid 5, 6, 7 ja
8

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 3.4
ISO 9001:2015,
punkt 6
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Sissetulev
kaubavoog

Ladustamine

Tootmine

Väljaminev
kaubavoog
Kauba
väljastamine
laost ning
saatmine ja
üleandmine

Puudub vastavus tellitud kauba, Sissetuleva kauba registreerimine.
saadud kauba ja
Ostutellimuste ja saadud kauba vastavuse kontrollimine.
raamatupidamiskirjete vahel.
Korra kehtestamine kauba tagasisaatmiseks / vastuvõtmata jätmiseks, saadetisest
puuduolevate ja saadetisele liigselt lisatud kauba üle arvestuse pidamiseks ja
sellest teatamiseks ning ebaõigete laokirjete tuvastamiseks ja muutmiseks.
Impordimenetluste kehtestamine.
Korrapäraste inventuuride tegemine.
Kauba süsteemi sisestamisel / süsteemist kõrvaldamisel täpse vastavuse
kontrollimine.
Ladustamisalade kindlustamine (spetsiaalne korpuse kaitse, konkreetsed
juurdepääsumenetlused) eesmärgiga hoida ära kauba asendamine.
Puudub kontroll laovarude
Ladustamisalade selge kindlaksmääramine.
Enesehindamise
liikumise üle.
Korrapärase inventuuri tegemise korra kehtestamine.
küsimustiku
Ladustamisalade kindlustamine eesmärgiga hoida ära kauba asendamine.
alajagu 3.4
ISO 9001:2015,
punkt 6
Puudub kontroll
Tulemimäära jälgimine ja selle määra üle juhtimiskontrolli teostamine.
Enesehindamise
tootmisprotsessis kasutatavate Kontroll muutuste, jäätmete, kõrvaltoodete ja kadude üle.
küsimustiku
laovarude üle.
Ladustamisalade kindlustamine eesmärgiga hoida ära kauba asendamine.
alajagu 3.4
ISO 9001:2015,
punkt 6
Laokanded ja
Selliste isikute määramine, kes annavad loa müügiks/edasimüügiks või teevad
Enesehindamise
raamatupidamiskirjed ei ole
järelevalvet nende protsesside üle.
küsimustiku
omavahel kooskõlas.
Ekspordimenetluste kehtestamine.
alajagu 3.4
Enne kauba väljastamist selle kontrollimine, kas laaditav kaup vastab
ISO 9001:2015,
väljastamiskorraldusele.
punktid 6 ja 7
Korra kehtestamine õigusnormide rikkumiste, puudulike kaubasaadetiste ja
erinevuste käsitlemiseks.
Standardmenetluste kehtestamine tagastatud kauba käsitlemiseks – kontroll ja
arvestus.
Deklaratsiooni kontrollimine, kui tegemist on majanduslikku mõju avaldava
tolliprotseduuriga.
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2.6.
Näitaja
Üldsätted

Tolliformaalsused (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.5)
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Formaalsuste lubamatu
Ametlike menetluste rakendamine iga tollialase tegevuse
kasutamine.
haldamiseks/jälgimiseks ning konkreetsete klientide vormistamiseks (kauba
Mittetäielikud ja ebatäpsed klassifitseerimine, päritolu, väärtus jne). Nende menetluste eesmärk on
tollideklaratsioonid ning
tagada tolliküsimustega tegeleva üksuse tegevuse jätkusuutlikkus puhuks, kui
mittetäielik ja ebatäpne teave selleks määratud töötajad ei ole kohal.
muu tollialase tegevuse
Siduva tariifiinformatsiooni kasutamine tolli- ja impordimaksude
kohta.
kehtestamiseks ning kohaldatavate eeskirjade (sanitaareeskirjad, tehnilised
eeskirjad, kaubanduspoliitika meetmed jne) kindlaksmääramiseks.
Ebaõigete või vananenud
Siduva päritoluinformatsiooni kasutamine, mis sisaldab tolliasutuse nõu
põhiandmete, nt
järgmistes küsimustes:
artiklinumbrite ja
imporditava või eksporditava toote päritolu, eelkõige juhul, kui tootmise eri
tariifikoodide kasutamine:
etapid on toimunud eri riikides;
– kauba vale
kas on võimalik saada erikohtlemist konventsiooni või rahvusvahelise
klassifitseerimine;
lepingu alusel.
– vale tariifikood;
Ametlike menetluste sisseseadmine eesmärgiga määrata kindlaks ja
– vale tolliväärtus.
deklareerida tolliväärtus (hinnastamismeetod, arvutamine, deklaratsioonis
täitmisele kuuluvad lahtrid ja esitatavad dokumendid).
Puudub kord, mille kohaselt Menetluste rakendamine tolli teavitamiseks mis tahes rikkumisest.
teavitada tolli avastatud
rikkumistest kooskõlas
tollieeskirjadega.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 3.5
ISO 9001:2015,
punkt 6

Siduv tariifiinformatsioon on
nüüd siduv ka siduva
tariifiinformatsiooniga
seonduva otsuse saaja
suhtes. Tollideklaratsioon
peab sisaldama viidet
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Esindatus kolmandate
isikute kaudu

siduvale
tariifiinformatsioonile (liidu
tolliseadustiku artikkel 33).
Kontrolli puudumine

Tuleks rakendada kord kolmandate isikute töö (nt seoses
tollideklaratsioonidega) kontrollimiseks ja esindajate toime pandud
õigusnormide jm rikkumiste kindlakstegemiseks. Ei saa tugineda täielikult
ainult sisseostetud teenustele.
Kasutatava esindaja pädevuse kontrollimine.
Kui tollideklaratsioonide täitmise eest vastutavad allhankijad, siis:
konkreetsed lepingusätted, mis võimaldavad kontrollida tolliandmeid;
konkreetne kord selliste andmete edastamiseks, mida deklarant vajab tariifi
kindlaksmääramiseks (s.t kauba tehniline spetsifikatsioon, näidised jne).
Kui heakskiidetud eksportija soovib tellida kauba ekspordi teenuse
väljastpoolt, võib teenused sisse osta tollimaaklerilt, kes on saanud loa
volitatud esindajana tegutsemiseks, tingimusel et tollimaakler suudab
tõendada kauba päritolustaatust.
Ametlike sisekontrollimenetluste rakendamine, et kontrollida kasutatud
tolliandmete õigsust.
Kaubanduspoliitika
Kauba lubamatu kasutamine Standardkord litsentside registreerimiseks.
meetmete või
Litsentside kehtivuse ja registreerimise korrapärane sisekontroll.
põllumajandustoodetega
Ülesannete jaotus registreerimise ja sisekontrollide vahel.
kauplemisega seotud
Rikkumistest teatamise standardid.
impordi- ja/või
Menetlused, mille abil tagada, et kauba kasutamine on kooskõlas litsentsiga.
ekspordilitsentsid
2.7.
Mittefiskaalsed nõuded (enesehindamise küsimustiku punkt 3.5.4)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Mittefiskaalsed Sellise kauba lubamatu
Mittefiskaalseid aspekte hõlmava kauba käitlemise kord.
aspektid
kasutamine, mille suhtes
Tuleks kehtestada asjakohane kord ja menetlused eesmärgiga teha järgmist:
kehtestatakse keelde ja
sellise kauba, mille suhtes kohaldatakse mittefiskaalseid nõudeid, eristamine
piiranguid või
muust kaubast;
kaubanduspoliitika meetmeid. kontrollimine, kas toimingud on tehtud kooskõlas kehtivate (mittefiskaalsete)

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 3.5.4
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õigusaktidega;
käidelda piirangute/keeldude/embargoga hõlmatud kaupa, sh kahesuguse
kasutusega kaupa;
käsitleda lube vastavalt individuaalsetele nõuetele.
Mittefiskaalseid aspekte hõlmava kaubaga tegelevate töötajate teadlikkuse
suurendamine koolitus- ja haridusprogrammide kaudu.

2.8.
Teabe varundamise, taastamise, varukoopiate kasutamise ja arhiveerimise kord (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.6)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Andmete
Suutmatus teha kiiresti auditit
ISO 27001 kohase sertifikaadi esitamine on tunnistus kõrgetest
säilitamise ja
teabe kaotsimineku või nõuetele infoturbestandarditest.
arhiveerimise mittevastava arhiveerimise
Andmete varundamise, taastamise ja kaitse menetlused, mis aitavad vältida
nõuded
tõttu.
andmete kahjustamist või kaotsiminekut.
Puudub andmete varundamise Ootamatuseplaanid süsteemi tõrke/rikke puhuks.
kord.
Menetlused andmete varundamise ja taastamise testimiseks.
Puuduvad rahuldavad
Tollialaste arhiivide ja äridokumentide hoidmine turvalistes ruumides.
menetlused taotleja
Klassifitseerimissüsteemi kasutamine.
dokumentide ja teabe
Arhiveerimise õiguslikest tähtaegadest kinnipidamine.
arhiveerimiseks.
Asjakohase teabe tahtlik
Varundamine peaks olema igapäevane toiming (kas siis samm- või
hävitamine või kaotamine.
täisvarundus). Vähemalt kord nädalas tuleks teha täisvarundus. Kogu aeg peaks
olema kättesaadav vähemalt kolm viimatist järjestikust varukoopiate kogumit.
Eelistatud on kaugvarundus turvalise elektroonilise meetodiga vähemalt 300 m
eemal asuvas ladustamisrajatises. Varundada tuleks ka krüptimisvõti ning seda
ei tohiks hoida ladustamisrajatises.

2.9. Infoturve – arvutisüsteemide kaitse (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.7)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Üldsätted
Loata juurdepääs ja/või
Kehtestatud peaksid olema infoturbepoliitika, -menetlused ja -standardid ning

Viited
ISO 9001:2015,
punkt 6
ISO 27001:2013
ISO standardid
infoturbe
valdkonnas

Viited
Enesehindamise
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Üldsätted

sissetung ettevõtja
arvutisüsteemidesse ja/või programmidesse.

need tuleks töötajatele kättesaadavaks teha.
ISO 27001 kohase sertifikaadi esitamine on tunnistus kõrgetest
infoturbestandarditest.
Infoturbepoliitika.
Infoturbe eest vastutav töötaja.
Infoturbe hindamine või IT-riskiga seotud küsimuste kindlakstegemine.
Volitatud isikutele juurdepääsuõiguste andmise menetlused.
Juurdepääsuõigused võetakse ära kohe, kui isiku volitused antakse üle kellelegi
teisele või tema tööleping lõppeb.
Andmetele antakse juurdepääs vaid teadmisvajaduse alusel.
Krüptimistarkvara kasutamine, kui see on asjakohane.
Tulemüürid.
Viirusetõrje.
Paroolikaitse kõikides personaalarvutites ja vajaduse/võimaluse korral ka
olulistes programmides.
Kui töötajad lahkuvad töökohalt, tuleks arvuti alati lukustada parooliga.
Parool peaks koosnema vähemalt kaheksast tähemärgist, sh kaks või enam ülaja alaregistris tähte, numbrid ja muud tähemärgid. Mida pikem on parool, seda
tugevam see on. Kasutajanimesid ega paroole ei tohi kunagi teistega jagada.
Loata juurdepääsu võimalikkuse testimine.
Ainult volitatud isikutele juurdepääsu andmine serveriruumidele.
Sissetungi võimalikkuse regulaarne testimine. Sissetungitestid tuleb
registreerida.
Korra rakendamine turvaintsidentidega tegelemiseks.

küsimustiku
alajagu 3.7
ISO 27001:2013

Asjakohase teabe tahtlik
hävitamine või kaotamine.

Ootamatuseplaan andmete kaotsimineku puhuks.
Andmete varundamise kord süsteemi häirete/rikete puhuks.
Menetlused juurdepääsuõiguste äravõtmiseks.
Menetlused isiklike vahendite, nt mälupulkade, CDde, DVDde ja mis tahes
muude isiklike välisseadmete kasutamise keelamiseks.
Internetikasutuse piiramine veebisaitidega, mis on asjakohased äritegevuse
seisukohalt.

ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISO 27001:2013
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2.10. Infoturve – dokumentide turvalisus (enesehindamise küsimustiku alajagu 3.8)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Üldsätted
Ettevõtja infosüsteemi
ISO 27001 kohase sertifikaadi esitamine on tunnistus kõrgetest
väärkasutamine tarneahela
infoturbestandarditest.
ohustamiseks.
Dokumentidele volitatud juurdepääsu andmise kord.
Dokumentide kataloogimine ja turvaline säilitamine.
Asjakohase teabe tahtlik
Vahejuhtumite käsitlemise ja parandusmeetmete võtmise kord.
hävitamine või kaotamine.
Dokumentide salvestamine ja varundamine, sealhulgas skannimine.
Ootamatuseplaan dokumentide kaotsimineku puhuks.
Võimalus kasutada vajaduse korral krüptimistarkvara.
Kaubandusagendid peavad reisimise ajal meeles pidama turvameetmeid (mitte
kunagi ei tohiks transpordivahendis tutvuda tundlike dokumentidega).
Sisse tuleks seada juurdepääsutasemed seoses strateegilise teabega vastavalt
personali eri kategooriatele.
Kasutusest kõrvaldatud arvutite turvaline käitlemine.
Äripartneritega tuleks sõlmida kokkulepped dokumentide kaitsmise/kasutamise
kohta.
Kolmandate
Ettevõtja infosüsteemi
Nõuded lepingutes sisalduvate andmete kaitsmiseks.
isikute suhtes väärkasutamine tarneahela
Menetlused lepingutes sisalduvate nõuete täitmise kontrollimiseks ja
kehtestatud
ohustamiseks.
auditeerimiseks.
julgeoleku- ja Asjakohase teabe tahtlik
turvanõuded
hävitamine või kaotamine.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 3.8
ISO 28001:2007,
punkt A.4
ISO 27001:2013

3.
Maksevõime (enesehindamise küsimustiku 4. jagu)
Kriteerium: tõendatud maksevõime (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt c ja liidu tolliseadustiku rakendusakti artikkel 26)
3.1.

Tõendatud maksevõime
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Näitaja
Maksejõuetus /
suutmatus täita
finantskohustusi

Riski kirjeldus
Finantshaavatavus, mis võib
tulevikus viia õigusnormide
rikkumiseni.

Võimalikud lahendused
Viited
Taotleja finantsaruannete ja finantstegevuse uurimine, et analüüsida tema
võimet tasuda seadusest tulenevaid võlgu. Enamikul juhtudel saab taotleja pank
anda olulist teavet taotleja maksevõime kohta.
Sisemised järelevalvemenetlused finantsohtude ennetamiseks.

4.
Julgeoleku- ja turvanõuded (enesehindamise küsimustiku 6. jagu)
Kriteerium: asjakohased julgeoleku- ja turvalisusstandardid (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt e ja liidu tolliseadustiku rakendusakti
artikkel 28).
4.1.

Ettevõtja korraldatud turvalisuse hindamine (enesehindamine)

Näitaja
Enesehindamine

Riski kirjeldus
Ebapiisav teadlikkus
julgeolekust ja
turvalisusest ettevõtte
kõigis asjaomastes
osakondades.

Turvahaldus ja
sisekorraldus

Taotleja ettevõttesisene
julgeoleku- ja
turvameetmete

Võimalikud lahendused
Toimub riskide ja ohtude alane enesehindamine, selle korrapärane
läbivaatamine/ajakohastamine ja dokumenteerimine.
Ettevõtte tegevusest tulenevate julgeoleku- ja turvariskide täpne
kindlaksmääramine.
Julgeoleku- ja turvariskide hindamine (tõenäosus (%) või riskitase
(madal/keskmine/kõrge)).
Selle tagamine, et ennetavate või parandusmeetmetega käsitletakse kõiki
asjakohaseid riske.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.1.2
ISO 28001:2007,
punkt A.4
ISPS-koodeks
Liide 6-B
„Tuntud saatjate
kontroll-loend”
Lennuveo
turvakriteeriumid
kokkuleppelise
esindaja / tuntud
saatja jaoks
Sellise vastutava isiku määramine, kellel on piisavalt volitusi koordineerida Enesehindamise
ja rakendada asjakohaseid turvameetmeid ettevõtte kõigis asjaomastes
küsimustiku
osakondades.
punkt 6.1.4
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koordineerimine on
ebapiisav.

Turvapoliitika, sh ametlike menetluste rakendamine iga logistilise tegevuse
haldamiseks/jälgimiseks julgeoleku ja turvalisuse seisukohalt.
Meetmete rakendamine eesmärgiga tagada kauba julgeolek ja turvalisus
vastavate ülesannetega töötajate puhkuse või muud liiki eemalviibimise
ajaks.

ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISO 9001:2015,
punkt 5
ISPS-koodeks

Sisekontrollimenetlused Taotleja ettevõttesisene
kontroll julgeoleku- ja
turvalisusküsimustes on
ebapiisav.

Julgeoleku- ja turvalisusmenetluste / -küsimustega seoses
sisekontrollimenetluste rakendamine.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.1.7
ISO 28001:2007,
punktid A.3, A.4
ISPS-koodeks

Sisekontrollimenetlused Taotleja ettevõttesisene
kontroll julgeoleku- ja
turvalisusküsimustes on
ebapiisav.

Turvalisuse seisukohalt oluliste vahejuhtumite registreerimine toimikus,
sisestades näiteks kuupäeva, täheldatud kõrvalekalde, selle kõrvalekalde
avastanud isiku nime, vastumeetmed, vastutava isiku allkirja.
Julgeoleku ja turvalisusega seotud vahejuhtumite registri kättesaadavaks
tegemine ettevõtte töötajatele.

ISO 28001:2007,
punktid A.3, A.4
ISPS-koodeks

Kaubapõhised
julgeoleku- ja
turvanõuded

Kauba jälgimissüsteemi rakendamine.
Spetsiaalsete pakendamis- või säilitamisnõuete kehtestamine ohtlike
kaupade jaoks.

ISPS-koodeks

Kauba rikkumine.

Menetluste rakendamine turvalisuse seisukohalt oluliste vahejuhtumite
registreerimiseks ja uurimiseks, sealhulgas riski- ja ohuhinnangu
läbivaatamine ning vajaduse korral parandusmeetmete võtmine.

4.2.
Territooriumile sisenemine ja juurdepääs (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.3)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Sõidukite, isikute Sõidukite, isikute või kauba
Territooriumile juurdepääsu omavate sõidukite arv peaks olema võimalikult
ja kauba
loata juurdepääs või
piiratud.
juurdepääsu või
sisenemine territooriumile
Sel põhjusel peaks töötajate parkimisala olema eelistatavalt väljaspool
sisenemise kord
ja/või laadimis- ja
turvatud ala.
väljasaatmisala vahetusse
Peale selle võib võimaluse korral sisse seada korra, et pealelaadimist ootavad
lähedusse.
ja tühjaks laaditud veokid on pargitud eraldi alal väljaspool turvatud ala.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 6.3
ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISPS-koodeks
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Standardmenetlus Sissetungi avastamise puhul
sissetungi puhul
ei võeta nõuetekohaseid
meetmed.

Laadimisalale pääsevad üksnes registreeritud veokid, mis kutsutakse sinna
laadimise ajaks.
Mõistlik oleks kasutada sissepääsukaarte. Kaardid peaksid olema varustatud
kasutaja fotoga. Kui kaardil fotot ei ole, peaks sellele olema vähemalt
märgitud kasutaja nimi või asjaomane territoorium, millele on selle kaardiga
tagatud juurdepääs (väärkasutamise risk kaardi kaotsimineku korral).
Sissepääsukaartide kasutamise üle peaks järelevalvet tegema vastutav isik.
Külastajatele tuleks anda ajutised identifitseerimiskaardid ning neid
külastajaid tuleks alati saata.
Tuleks registreerida andmed kõigi sisenemiste kohta, sh külastaja/veokijuhi
nimi, saabumise/lahkumise aeg ning saatja, ning neid andmeid tuleks
asjakohases vormis säilitada (nt logiraamat, IT-süsteem) ja need märgistada.
Tuleks tagada, et kaarti ei saa kasutada kaks korda järjest, eesmärgiga vältida
kaardi edasiandmist kaaslasele.
Koodipõhine sissepääsukontroll. Koodi regulaarse vahetamise kord.
Sissepääsukaardid ja -koodid peaksid kehtima ainult töötaja tööaja jooksul.
Standardkord selle tagamiseks, et kõik sissepääsuload saaksid tagastatud.
Külastajaid peaks vastu võtma ja saatma ettevõtte esindaja, et vältida mis
tahes lubamatut tegevust.
Külastajad peavad identifitseerimiskaarti kandma nähtaval kohal.
Tundmatud isikud tuleb peatada.
Töörõivastus, et märgata tundmatuid isikuid.
Ajutiste tööde (nt hooldustööde) korral peab olemas olema nimekiri töövõtja
volitatud isikutest.
Menetluste rakendamine sissetungi või loata sisenemise puhuks.
Sissetungi võimalikkuse testimine ja tulemuste registreerimine ning vajaduse
korral parandusmeetmete võtmine.
Vahejuhtumite kohta aruannete koostamine või vahejuhtumite ja võetud
meetmete muus asjakohases vormis registreerimine.
Parandusmeetmete võtmine loata sisenemisega seotud vahejuhtumite
tulemusena.

ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISPS-koodeks
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4.3.
Näitaja
Territooriu
mi
välispiirid

Füüsiline turvalisus (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.2)
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Territooriumi ebapiisav kaitse Vajaduse korral turvalise tara paigaldamine välisele perimeetrile, selle
välise sissetungi vastu.
korrapärane kontrollimine eesmärgiga veenduda tara terviklikkuses ja teha
kindlaks kahjustused ning plaanipärane hooldamine ja parandamine.
Vajaduse korral tuleks kontrollitavatele aladele lubada ainult volitatud isikuid,
kellel on nõuetekohased load ja keda on kontrollitud.
Turvatöötajate tehtavad erakorralised patrullid.

Väravad ja
juurdepääsu
teed

Valveta väravad ja
juurdepääsuteed.

Lukustussea
dmed

Valgustus

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 6.2
ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISPS-koodeks
ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISPS-koodeks

Välis- ja siseuste, akende,
väravate ja tarade ebapiisavad
lukustusseadmed.

Kõik kasutatavad väravad ja juurdepääsuteed peavad olema turvatud
asjakohaste meetmetega, s.t videovalve ja/või sissepääsukontrolli süsteemidega
(valgustus, prožektorid jne).
Videovalvest on kasu üksnes juhul, kui seda saab jälgida ja vajaduse korral
meetmeid võtta reaalajas.
Vajaduse korral menetluste rakendamine eesmärgiga tagada
juurdepääsupunktide kaitse.
Võtmete kasutamist käsitlevate juhiste/menetluste kehtestamine ja töötajatele
kättesaadavaks tegemine.
Ainult volitatud isikutel on juurdepääs lukustatud hoonete, territooriumide,
ruumide, turvaalade, arhiivikappide, seifide, sõidukite, masinate ja lastiruumide
võtmetele.
Lukkude ja võtmete korrapäraste inventuuride tegemine.
Loata sissepääsukatsete registreerimine ja selle teabe korrapärane
kontrollimine.
Aknad ja uksed peaksid olema lukus, kui keegi parasjagu ruumis/kontoris ei
viibi.

Välis- ja siseuste, akende,
väravate, tarade ja
parkimisalade ebapiisav
valgustus.

Piisava sise- ja välisvalgustuse tagamine.
Kui see on asjakohane, siis varugeneraatorite või alternatiivsete toiteallikate
kasutamine eesmärgiga tagada pidev valgustus kohaliku energiavarustuse
katkemise korral.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.2.4

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.2.4
ISO 28001:2007,
punkt A.3
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Seadmete hooldamise ja remontimise kavade kehtestamine.
Võtmetele
juurdepääsu
kord

Puudub asjakohane kord
võtmetele juurdepääsu kohta.
Loata juurdepääs võtmetele.

Ettevõttesis
esed
füüsilise
turvalisuse
meetmed
Erasõidukite
parkimine

Sobimatu juurdepääs
territooriumi sisemistele
osadele.

Välispiirete
ja hoonete
hooldus

Mitteasjakohasest hooldusest
tulenev territooriumide
ebapiisav kaitse välise
sissetungi eest.

Puudub asjakohane
erasõidukite parkimise kord.
Territooriumi ebapiisav kaitse
välise sissetungi vastu.

Tuleks rakendada võtmetele juurdepääsu kontrollimise kord.
Võtmed tuleks välja anda ainult pärast registreerimist ning need tuleks
tagastada kohe pärast kasutamist. Võtmete tagastamine tuleb samuti
registreerida.
Protsessi rakendamine töötajate eri kategooriate eristamiseks ettevõtte
territooriumil (s.t eraldusvestid, töötõendid).
Sissepääsu kontrollimine ja personaliseerimine vastavalt töötajate
ametikohtadele.
Territooriumile juurdepääsu omavate sõidukite arv peaks olema võimalikult
piiratud.
Külastajate ja töötajate jaoks eraldi parkimisalade sisseseadmine eemal kõigist
kaubasaadetiste käitlemise või ladustamise aladest.
Kaitstud erasõidukite aladele loata sisenemisega kaasnevate riskide ja ohtude
kindlaksmääramine.
Eeskirjad/menetlused, mis käsitlevad erasõidukite sisenemist taotleja
territooriumile.
Kui külastajate ja töötajate jaoks ei ole määratud eraldi parkimisalasid, peaks
külastajate sõidukitel olema identifitseerimistunnus.
Territooriumi välispiiride ja hoonete korrapärane hooldamine iga kord, kui
avastatakse kõrvalekalle.

ISO 28001:2007,
punkt A.3.3

ISO 28001:2007,
punktid A.3, A.4
ISPS-koodeks

ISO 28001:2007,
punkt A.3

4.4.
Kaubaveoüksused (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.4)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Viited
Kaubaveoüksustele Puudub asjakohane kord
Väljasaatmisaladele, laadimissildadele ja lastialadele loata juurdepääsuga
Enesehindamise
juurdepääsu kord
kaubaveoüksustele
kaasnevate riskide ja ohtude tuvastamine.
küsimustiku
juurdepääsu kohta.
Väljasaatmisaladele, laadimissildadele ja lastialadele juurdepääsu reguleeriva punkt 6.4.1
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Loata juurdepääs
kaubaveoüksustele.

Kaubaveoüksuste
puutumatuse
tagamise kord

Tõkendite
kasutamine

Kaubaveoüksuste
struktuuri,
sealhulgas
omandiõiguse
kontrollimise kord

korra rakendamine.
Kaubaveoüksuste paigutamine turvalisele alale (nt taraga ümbritsetud ala,
videovalvega või turvatöötajate valvatav ala) või muude meetmete võtmine
eesmärgiga tagada kaubaveoüksuste puutumatus.
Ainult volitatud isikutele tuleks juurdepääs anda nendele aladele, kus
hoitakse kaubaveoüksusi.
Ülesannete jagamine transpordiosakonna ja kauba vastuvõtuosakonna vahel.
Kaubaveoüksuste rikkumine. Kaubaveoüksuste puutumatuse järelevalve ja kontrollimise korra
sisseseadmine.
Kaubaveoüksustele loata juurdepääsu või nende rikkumise avastamisel
vahejuhtumite registreerimise, uurimise ja vahejuhtumitega seoses
parandusmeetmete võtmise kord.
Videovalve abil järelevalve tegemine, kui see on asjakohane.
Kaubaveoüksuste rikkumine. Standardile ISO/PAS 17712 vastavate konteineritõkendite või muud liiki
süsteemide kasutamine eesmärgiga tagada kaubaveoüksuste puutumatus
transpordi ajal.
Tõkendite säilitamine turvalises kohas.
Tõkendite (sealhulgas kasutatud tõkendite) registri pidamine.
Registri ja säilitatavate tõkendite korrapärane vastavusse viimine.
Vajaduse korral äripartneritega selles kokkuleppimine, et kauba saabumisel
kontrollitakse tõkendeid (nende terviklikkust ja arvu).
Peidikute kasutamine
Kord kaubaveoüksuse puutumatuse kontrollimiseks enne pealelaadimist.
kaubaveoüksustes
Kui see on asjakohane, siis seitsmeosalise kontrolli kasutamine (esikülg,
salakaubaveo eesmärgil.
vasak külg, parem külg, põrand, lagi/katus, sise-/välisuksed,
välisdetailid/veermik enne pealelaadimist).
Kaubaveoüksuste
Muud liiki kontrollid sõltuvalt kaubaveoüksuste laadist.
mittetäielik kontroll.

ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISPS-koodeks

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.4.2
ISO 28001:2007,
punkt A.3.3
ISPS-koodeks
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.4.3
ISO/PAS 17712

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.4.4
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.4.5
ISO 28001:2007,
punkt A.3
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Kaubaveoüksuste
hooldamine

Kaubaveoüksuste rikkumine. Rutiinse hoolduse korrapärane korraldamine.
Kui hooldust teeb kolmas isik, tuleks sisse seada kord kaubaveoüksuste
puutumatuse kontrollimiseks pärast hooldust.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.4.5
ISO 28001:2007,
punkt A.3

Standardtoimingud
sissetungi ja/või
kaubaveoüksuste
rikkumise puhul

Loata juurdepääsu või kauba
rikkumise avastamise korral
ei võeta nõuetekohaseid
meetmeid.

ISO 28001:2007,
punkt A.3

Asjakohase korra kehtestamine selle kohta, milliseid meetmeid tuleb võtta
loata juurdepääsu või kaubaveoüksuse rikkumise avastamise korral.

4.5.
Logistilised protsessid (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.5)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Aktiivsed
Puudub kontroll kaubaveo
Jälgimistehnoloogia kasutamine võib paljastada plaanivälised peatused või
transpordivahendid, üle.
viivitused, mis võivad olla mõjutanud kauba turvalisust.
mis sisenevad liidu
Erikord vedajate/ekspediitorite valimiseks.
tolliterritooriumile
Äripartneritega kokkuleppimine selles, et kauba saabumisel nende
või lahkuvad sealt
territooriumile kontrollitakse tõkendeid (nende puutumatust ja arvu).

4.6.
Sissetulev kaup (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.6)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Sissetulevat Vastuvõetud kaubale muu
Oodatavate saadetiste kohta graafiku pidamine.
e veoste
kauba lisamine, vastuvõetud
Ootamatute saadetiste käitlemise korra kehtestamine.
kontrollimis kauba vahetamine või
Sissetuleva kauba ja logistikasüsteemi tehtud kannete vastavuse kontrollimine.
e kord
kaotsiminek.
Transpordivahendite puutumatuse kontrollimist käsitleva korra kehtestamine.
Kauba kontrollimatu
sissetulek, mis võib kujutada
ohtu julgeolekule või
turvalisusele.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 6.5

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.6.1
ISO 9001:2015,
punkt 6.2.2
ISO 28001:2007,
punkt A.3

210

TAXUD/B2/047/2011 – REV6
2. lisa
Kolmandate
isikute
suhtes
kehtestatud
turvameetm
ete täitmise
kontrollimis
e kord

Puudub kontroll kauba
vastuvõtmise üle, mis võib
kujutada ohtu julgeolekule ja
turvalisusele.
Vastuvõetud kaubale muu
kauba lisamine, vastuvõetud
kauba vahetamine või
kaotsiminek.

Korra kehtestamine eesmärgiga tagada, et töötajad on teadlikud turvanõuetest.
Haldus- ja järelevalvekontrollid eesmärgiga tagada turvanõuete täitmine.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.6.2
ISO 28001:2007,
punkt A.3

Järelevalve
kauba
vastuvõtmis
e üle

Puudub kontroll kauba
vastuvõtmise üle, mis võib
kujutada ohtu julgeolekule ja
turvalisusele.
Vastuvõetud kaubale muu
kauba lisamine, vastuvõetud
kauba vahetamine või
kaotsiminek.

Nende töötajate nimetamine, kellele on tehtud ülesandeks võtta veokijuht
saabumisel vastu ning valvata kauba mahalaadimise järele.
Saabumiseelse teabe kasutamine.
Korra kehtestamine eesmärgiga tagada, et vastavate ülesannetega töötajad on
kogu aeg kohal ning et kaupa ei jäeta järelevalveta.
Sissetuleva kauba ja veodokumentide vastavuse kontrollimine.
Tuntud saatja kaitstud lennukauba/lennuposti vedamiseks on kehtestatud
asjakohased süsteemid ja protseduurid veoettevõtja deklaratsiooni
kontrollimiseks ja veoettevõtja identifitseerimiseks.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.6.3
ISO 28001:2007,
punkt A.3

Sissetuleva
kauba
varustamine
tõkendiga

Puudub kontroll kauba
vastuvõtmise üle, mis võib
kujutada ohtu julgeolekule ja
turvalisusele.
Vastuvõetud kaubale muu
kauba lisamine, vastuvõetud
kauba vahetamine või
kaotsiminek.
Puudub kontroll kauba
vastuvõtmise üle, mis võib
kujutada ohtu julgeolekule ja
turvalisusele.
Vastuvõetud kaubale muu

Korra kehtestamine tõkendite puutumatuse ning tõkendite tegeliku arvu ja
dokumentides märgitud arvu vastavuse kontrollimiseks.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.6.3
ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISO/PAS 17712

Haldusmene
tlused ja
füüsilise
kontrolli
menetlused

Volitatud isiku nimetamine vastava kontrolli tegemiseks.

Kauba võrdlemine saadetisega kaasas olevate veo- ja tollidokumentide,
pakkelehtede ja ostutellimustega.
Terviklikkuse kontrollimine kaalumise, ülelugemise ja mõõtmisega ning kauba
ühtse märgistuse kontrollimine.
Laoandmete ajakohastamine võimalikult peatselt pärast kauba saabumist.

Enesehindamise
küsimustiku
punktid 6.6.4, 6.6.5,
6.6.6
ISO 9001:2015,
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kauba
vastuvõtmis
el
Sisekontroll
imenetlused

kauba lisamine, vastuvõetud
kauba vahetamine või
kaotsiminek.
Vasturääkivuste ja/või
õigusnormide rikkumise
avastamise korral ei võeta
nõuetekohaseid meetmeid.

Kõrvalekaldeid põhjustada võiva kauba paigutamine spetsiaalsele ja turvalisele
alale ning protsessi kehtestamine sellise kauba haldamiseks.

Õigusnormide rikkumiste (nt puudulikud kaubasaadetised, rikkumisvastased
Enesehindamise
seadmed lõhutud) registreerimise ja uurimise menetlused, sealhulgas menetluste küsimustiku
läbivaatamine ja parandusmeetmete võtmine.
punkt 6.6.7

4.7.
Kauba ladustamine (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.7)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Ladustamiskoha
Ladustamisala ebapiisav
Kauba ladustamisalale sissepääsu reguleeriva korra kehtestamine.
määramine
kaitse välise sissetungi
Kauba ladustamise ala või alade varustamine videovalvesüsteemiga või
vastu.
kaitsmine muude asjakohaste kontrollimeetmetega.

Kaup, mida tuleb
ladustada
välistingimustes

punkt 7

Sellise kaubaga
manipuleerimine.

Sisekontrollimenetlused Puudub kord ladustatud
kauba julgeoleku ja
turvalisuse tagamiseks.
Vasturääkivuste ja/või
õigusnormide rikkumise
avastamise korral ei võeta
nõuetekohaseid meetmeid.
Erisuguste kaupade
Kauba loata asendamine
eraldi ladustamine
ja/või kauba rikkumine.

Piisava valgustuse kasutamine ja vajaduse korral videovalve abil jälgimine.
Sellise kauba puutumatuse kontrollimine ja dokumenteerimine enne
pealelaadimist.
Võimaluse korral tuleks sellise kauba sihtkoht näidata võimalikult hilises
etapis (nt sihtkoha märkimiseks vöötkoodide kasutamine lihtteksti asemel).
Menetluste, sealhulgas läbivaatamise korra kehtestamine ja
parandusmeetmete võtmine korrapärase ülevaate saamiseks õigusnormide
mis tahes rikkumistest või vasturääkivustest ning selliste
rikkumiste/vasturääkivuste registreerimiseks ja uurimiseks.
Juhised kaubast teatamiseks, sh selle kohta, kuidas ja millisel viisil
sissetulevat kaupa kontrollitakse.
Kauba asukoht märgitakse laodokumentidesse.
Kui see on asjakohane, ladustatakse erisugused kaubad (nt piirangute või
keeldudega seotud kaup, liidu kaup / liiduväline kaup, ohtlik kaup, suure
väärtusega kaup, välis-/kodumaine kaup, lennukaup) eraldi.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
punktid 6.7.1 ja
6.7.2

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.7.3
ISO 9001:2015,
punkt 2

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.7.4
TAPA
(Transporditavate
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Täiendavad julgeolekuja turvameetmed seoses
kaubale juurdepääsuga

Loata juurdepääs kaubale.

Ladustamisalale on juurdepääs üksnes kindlaksmääratud töötajatel.
Külastajatele ja kolmandatele isikutele tuleks anda ajutised
identifitseerimiskaardid ning neid tuleks alati saata.
Tuleks registreerida andmed kõigi külastuste kohta, sealhulgas külastaja /
kolmanda isiku nimi, saabumise/lahkumise aeg ning tema saatja, ning neid
andmeid tuleks asjakohases vormis säilitada (nt logiraamat, IT-süsteem).
Kui ettevõtja ladustamisala asub teise ettevõtja territooriumil, tuleks selle
ala turvamiseks luua korrapärane suhtlus asjaomaste ettevõtjate vahel ning
volitatud ettevõtja peaks korraldama külastusi ja tegema kohapealseid
kontrolle.
4.8.
Kauba tootmine (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.8)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Tootmiskoha
Puudub kord toodetud
Asjakohase juurdepääsukontrolliga ala kindlaksmääramine kauba
kindlaksmääramine.
kauba julgeoleku ja
tootmiseks.
Täiendavad julgeoleku- turvalisuse tagamiseks.
Tootmisalale on juurdepääs üksnes kindlaksmääratud töötajatel.
ja turvameetmed seoses
Külastajad ja kolmandad isikud peavad kandma turvaveste ning neid tuleb
kaubale juurdepääsuga Loata juurdepääs kaubale.
alati saata.
Tootmisprotsesside julgeoleku ja turvalisuse tagamise korra rakendamine.
Sisekontrollimenetlused Puudub kord toodetud
kauba julgeoleku ja
turvalisuse tagamiseks.
Kauba rikkumine.
Toodete pakendamine
Mittetäielik kontroll
toodete pakendamise üle.
Toodetud kaubale muu
kauba lisamine,
vastuvõetud kauba
vahetamine või

Tootmisprotsessi terviklikkuse tagamiseks tuleks kehtestada turvaprotsessid
ja -menetlused, nt juurdepääsu lubamine ainult kindlaksmääratud töötajatele
või nõuetekohaselt volitatud isikutele, tootmisprotsessi järelevalve ja
jälgimine süsteemide ja/või töötajate abil.
Võimaluse korral tuleks tooted pakendada selliselt, et nende rikkumist oleks
võimalik lihtsalt avastada. Kasutada võib näiteks spetsiaalset kaubamärgi
nimega teipi. Sellisel juhul tuleb teipi hoida järelevalve all. Teine lahendus
oleks kasutada sellist teipi, mida ei saa jälgi jätmata eemaldada.
Pakendamisprotsessi terviklikkuse jälgimiseks võib kasutada ka
tehnoloogilisi abivahendeid, nt videovalve abil jälgimine või kaalu

Varade Kaitse
Assotsiatsioon)
sertifikaat.
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.7.5
ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISPS-koodeks

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.8.2
ISO
28001:2007,
punkt A.3
ISO
28001:2007,
punkt A.3
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.8.3
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kaotsiminek.

Kvaliteedikontroll

Mittetäielik kontroll
kaubavoo üle.
Toodetud kaubale muu
kauba lisamine,
vastuvõetud kauba
vahetamine või
kaotsiminek.

kontrollimine.
Võimaluse korral tuleks sellise kauba sihtkoht näidata võimalikult hilises
etapis (nt sihtkoha märkimiseks vöötkoodide kasutamine lihtteksti asemel).
Toodetud kauba pisteline julgeoleku- ja turvakontroll tootmise igas etapis.

4.9.
Kauba laadimine (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.9)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Väljaminev Puudub kontroll kauba
Laaditava kauba kontrollimine (vastavuse kontrollimine / ülelugemine /
ate veoste
tarnimise üle, mis võib
kaalumine / müügitellimuste võrdlemine logistikaosakonnast saadud teabega).
kontrollimis kujutada ohtu julgeolekule ja
Andmete kontrollimine logistikasüsteemist.
e kord
turvalisusele.
Korra kehtestamine transpordivahendite vastuvõtmiseks.
Laadimisalale juurdepääsu range kontrollimine.
Kolmandate Turvalisust käsitlevate
Korra kehtestamine eesmärgiga tagada, et töötajad on teadlikud kliendi
isikute
kokkulepete rikkumine, mille
turvanõuetest.
kehtestatud tulemusel tekib oht, et
Haldus- ja järelevalvekontrollid eesmärgiga tagada turvanõuete täitmine.
turvameetm tarnitakse ohtlikke või
ete
mitteturvalisi kaupu. Sellise
kontrollimis kauba tarnimine, mida ei ole
e
logistikasüsteemis
menetlused registreeritud ning mille üle
puudub kontroll.
Järelevalve
Puudub kontroll kauba
Terviklikkuse kontrollimine kaalumise, ülelugemise ja mõõtmisega ning kauba
kauba
laadimise üle, mis võib
ühtse märgistuse kontrollimine.
laadimise
kujutada ohtu julgeolekule ja
Veokijuhtide saabumisest eelneva teatamise menetlus.
üle
turvalisusele.
Selliste töötajate nimetamine, kellele on tehtud ülesandeks võtta veokijuht vastu
ning valvata kauba laadimise järele.

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.9.1
ISO 28001:2007,
punkt A.3
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.9.3
ISO 28001:2007,
punkt A.3

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.9.4
ISO 28001:2007,
punkt A.3
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Väljaminev
a kauba
varustamine
tõkendiga

Tõkendita kauba saatmise
tulemusel võidakse kaupa
lisada või vahetada või võivad
kaubad kaotsi minna ning seda
ei ole lihtne avastada.

Haldusmene Kaubatarne ei ole
tlused kauba logistikasüsteemis
laadimisel
registreeritud ning selle üle
puudub igasugune kontroll,
mistõttu kujutab see endast
ohtu julgeolekule ja
turvalisusele.
Sisekontroll Vasturääkivuste ja/või
imenetlused õigusnormide rikkumise
avastamise korral ei võeta
nõuetekohaseid meetmeid.

Veokijuhtidele ei anta järelevalveta juurdepääsu laadimisalale.
Korra kehtestamine eesmärgiga tagada, et vastavate ülesannetega töötajad on
kogu aeg kohal ning et kaupa ei jäeta järelevalveta.
Korra täitmise kontrollimise eest vastutava(te) isiku(te) nimetamine.
Korra kehtestamine tõkendite haldamiseks, kasutamiseks, kontrollimiseks ja
registreerimiseks.
Asjakohase volitatud isiku nimetamine.
Konteinerite puhul standardile ISO/PAS 17712 vastavate tõkendite kasutamine.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.9.2
ISO 28001:2007,
punkt A.3
ISO/PAS
11712:116
ISO/PAS 17712

Kauba võrdlemine saadetisega kaasas olevate veo- ja tollidokumentide,
pakkelehtede ja müügitellimustega.
Laoseisu ajakohastamine võimalikult kiiresti pärast väljasaatmist.

Enesehindamise
küsimustiku
punktid 6.9.5 ja
6.9.6

Rikkumiste (nt puudulikud kaubasaadetised, rikkumisvastased seadmed
lõhutud, tagastused) registreerimise ja uurimise kord, sealhulgas korra
läbivaatamine ja parandusmeetmete võtmine.

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.9.7
ISO 28001:2007,
punkt A.3

4.10. Turvanõuded äripartneritele (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.10)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused

Viited
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Äripartnerite
Puuduvad mehhanismid
identifitseerimine äripartnerite selgeks
identifitseerimiseks.

Korra kehtestamine püsivate äripartnerite ja tundmatute klientide
identifitseerimiseks.
Korra kehtestamine äripartnerite valimiseks ja haldamiseks, kui
transportimisega tegeleb kolmas isik.
Korra rakendamine allhankijate valimiseks regulaarsetelt ja ühekordselt
teenust osutavate allhankijate nimekirja alusel.
Allhankijate valimisel võib lähtuda valikukriteeriumidest või isegi
ettevõttespetsiifilisest tunnistusest (mille andmiseks võib koostada
küsimustiku).

Kolmandate
isikute suhtes
kehtestatud
turvanõuded

Taustauuringute tegemine püsivate äripartnerite valimiseks, nt internetti või
reitinguagentuuride abi kasutades.
Turvanõuete (nt et kõik kaubad peavad olema märgistatud, tõkendiga suletud,
pakendatud, varustatud nõuetekohaste etikettidega, kuuluvad
läbivalgustamisele) lisamine püsivate äripartneritega sõlmitavatesse
kirjalikesse lepingutesse.
Sellise nõude kehtestamine, mille kohaselt ei tohi anda lepinguid täitmiseks
edasi tundmatutele kolmandatele isikutele, eelkõige kaitstud
lennukauba/lennuposti vedamiseks.
Püsivate äripartneritega mitteseotud ekspertide/välisaudiitorite järeldused, mis
käsitlevad vastavust turvanõuetele.
Tõendid, et äripartneritel on asjakohased akrediteeringud/sertifikaadid selle
tõendamiseks, et nad täidavad rahvusvahelisi turvalisuse standardeid.
Korra kehtestamine täiendavate turvakontrollide tegemiseks seoses
tehingutega, mida tehakse tundmatute või harva kasutatavate äripartneritega.
Äripartneritega seotud kõigist turvaintsidentidest teatamine ja nende uurimine
ning võetud parandusmeetmete registreerimine.

Turvalisust käsitlevate
kokkulepete rikkumine,
millega kaasneb ohtliku ja
mitteturvalise kauba saamise
või saatmise risk.

4.11. Personaliga seotud turvanõuded (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.11)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused

Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 6.10
ISO 28001:2007,
punkt A.3

Viited
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Värbamispoliitika, Turvariski põhjustada
sealhulgas ajutiste võivate isikute tööletulek.
töötajate
töölevõtmisel

Töötajate
teadlikkus
julgeolekust ja
turvalisusest

Puuduvad nõuetekohased
teadmised eri protsessidega
(sissetulev kaup, peale- ja
mahalaadimine jne) seotud
turvanõuetest, mille
tulemusel võidakse vastu
võtta / peale laadida / maha
laadida ohtlikku või
mitteturvalist kaupa.

Julgeoleku- ja
turvalisuskoolitus

Puuduvad mehhanismid
töötajate koolitamiseks
julgeoleku- ja turvanõuete
küsimustes ning sellest

Taustauuringute tegemine potentsiaalsete töötajate kohta, nt andmed
varasemate töökohtade kohta ja soovitused.
Selliste uute või olemasolevate töötajate täiendav kontrollimine, kes asuvad
turvalisuse seisukohalt tundlikele ametikohtadele, nt politseist teabe küsimine
kandmata karistuste kohta.
Nõuete kehtestamine, mille kohaselt peavad töötajad esitama andmed muude
töökohtade, politsei tehtud hoiatuste, määratud kautsjonite, pooleliolevate
kohtumenetluste või süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.
Korrapäraste/uute taustauuringute tegemine värvatud töötajate kohta.
Arvutile juurdepääsu äravõtmine, sissepääsutõendi, võtmete ja/või töötõendi
tagasiküsimine, kui töötaja lahkub töölt või vallandatakse.
Ajutiste töötajate kontrollimine alaliste töötajatega samadel alustel.
Tööhõiveasutustega sõlmitud lepingutes tuleks üksikasjalikult märkida nõutav
turvakontrollide tase.
Korra kehtestamine eesmärgiga tagada, et tööhõiveasutused järgivad neid
standardeid.
Töötajate teadlikkuse suurendamine eri protsessidega (sissetulev kaup, peale- ja
mahalaadimine jne) seotud turvameetmetest/-korrast.
Registri loomine julgeoleku ja turvalisusega seotud kõrvalekallete
registreerimiseks ning selliste olukordade korrapärane arutamine töötajatega.
Korra kehtestamine kahtlaste vahejuhtumite kindlakstegemiseks ja neist
teatamiseks.
Julgeoleku- ja turvalisusküsimusi käsitleva infomaterjali kättesaadavaks
tegemine teatavatel aladel ning teadetetahvlitel.
Julgeoleku- ja turvalisuseeskirjade esitamine asjakohastel aladel (peale- ja
mahalaadimisalad jne). Märgid peavad olema nähtavad nii sees (töökohtadel)
kui ka väljas (veokijuhtidele, ajutistele töötajatele, eri partneritele mõeldud
alad).
Nende töötajate määramine, kes vastutavad koolitusvajaduste
kindlaksmääramise, koolituste korraldamise tagamise ja koolituste kohta
andmete pidamise eest.
Töötajate koolitamine, et nad tunneksid ära ettevõttesisesed turvalisust

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.11.2
Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.11.4
ISO
28001:2007,
punkt A.3

ISO
28001:2007,
punkt A.3

Enesehindamise
küsimustiku
punkt 6.11.3
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tulenevalt ei ole töötajad
turvanõuetest piisavalt
teadlikud.

ohustada võivad potentsiaalsed olukorrad, oskaksid avastada sissetunge või
kauba rikkumist ning oskaksid ennetada loata juurdepääsu turvatud rajatistele,
kaubale, sõidukitele, automaatsüsteemidele, tõkenditele ja andmetele.
N-ö ohtlikku kaupa hõlmavate või ohuolukordade simuleerimine.
Julgeoleku- ja turvalisuskoolitus võib olla osa kõikidele töötajatele mõeldud
tööstusohutuse koolitusest.
Julgeoleku- ja turvalisuskoolitused tuleb dokumenteerida ning neid tuleb
korrapäraselt ajakohastada, võttes arvesse ettevõttes esinenud olukordi (nt igal
aastal).
Uued töötajad peaksid läbima põhjaliku koolituse, kuna nad ei ole kehtiva
korraldusega veel kursis.

4.12. Sisseostetavad teenused (enesehindamise küsimustiku alajagu 6.12)
Näitaja
Riski kirjeldus
Võimalikud lahendused
Sisseostetavad Turvariski põhjustada võivate
Turvanõuete kehtestamine, nt töötajate isikusamasuse kontrollimise ja piiratud
teenused,
isikute tööletulek.
juurdepääsu võimaldamise lisamine lepingusätetesse.
mida
Nendele nõuetele vastavuse kontrollimine.
kasutatakse
Mittetäielik kontroll kaubavoo Eri töötõendite kasutamine väliste töötajate puhul.
eri
üle.
Piiratud või kontrollitud juurdepääsu andmine arvutisüsteemidele.
valdkondades,
Vajaduse korral väliste teenuste üle järelevalve tegemine.
s.t toodete
Turvamenetluste ja/või auditikorra kehtestamine eesmärgiga tagada kauba
pakendamisel,
puutumatus.
turvalisuse
Ajutiste tööde (nt hooldustööde) korral peab olemas olema nimekiri töövõtja
tagamisel jne.
volitatud isikutest.

ISO
28001:2007,
punkt A.3

Viited
Enesehindamise
küsimustiku
alajagu 6.12
ISO 28001:2007,
punkt A.3
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Volitatud ettevõtja

turvalisuse ja julgeoleku deklaratsioon1

Nimi (ettevõtja):
Tänav:
Linn:
Riik:
Sihtnumber:
Telefon:
E-post:
Käesolevaga deklareerin, et





volitatud ettevõtjate tellimusel toodetud, ladustatud, ekspedeeritud või transporditud kaubad, volitatud ettevõtjatele
tarnitud kaubad või volitatud ettevõtjatelt tarnimiseks pealevõetud kaubad:
o on toodetud, ladustatud, ette valmistatud ja peale laaditud turvalistes äriruumides ning turvalistel
laadimis- ja väljasaatmisaladel;
o on kaitstud volitamata sekkumise eest tootmise, ladustamise, ettevalmistamise, laadimise ja transpordi
ajal;
kõnealuste kaupade tootmise, ladustamise, ettevalmistamise, laadimise ja transpordiga tegelevad usaldusväärsed
töötajad;
minu nimel tegutsevad äripartnerid on teadlikud sellest, et ka nemad peavad tagama tarneahela turvalisuse eespool
kirjeldatud kujul.

Volitatud allkirjaõigusliku isiku
2
nimi :

Ettevõtja tempel
(kui see on nõutav)

Ametinimetus:
Allkiri:
Kuupäev:

Käesolev deklaratsioon esitati järgmisele isikule:
Nimi (ettevõtja):
Tänav:
Linn:
Riik:
Sihtnumber:

1

Teksti tuleks vajalikul määral kohandada, et võtta arvesse poolte vastavaid ärimudeleid ja rolli rahvusvahelises tarneahelas.
2

Äriregistris märgitud volitatud allkirjaõiguslik isik.
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Näited tolliasutustega jagatava teabe kohta

Liidu tolliseadustiku artikli 23 lõike 2 kohaselt peab otsuse saaja teatama tollile „viivitamata
kõikidest asjaoludest, mis ilmnevad pärast otsuse tegemist ja võivad mõjutada otsuse
kehtivust või sisu”.
Käesoleva dokumendi eesmärk on aidata volitatud ettevõtjatel kindlaks teha olukordi, mis
võivad mõjutada volitatud ettevõtja loa sisu ja/või kriteeriume, mida nad peavad täitma
kooskõlas liidu tolliseadustiku artikliga 39.
See lisa ei sisalda täielikku kontroll-loendit, vaid on ette nähtud näitlikustamiseks, et
aidata ettevõtjaid nende volitatud ettevõtja loa (lubade) haldamisega seotud
teabevahetuses tolliasutustega.
Kui ettevõtja on teadlik asjaolust, mis ei ole alljärgnevalt loetletud, ent võib mõjutada tema
volitatud ettevõtja luba, peab ta sellest tollile teatama. Peale selle tuleks märkida, et pädevate
tolliasutuste teavitamine ei vabasta ettevõtjat muudest aruandekohustustest.
Tollile esitatava teabe ulatus oleneb volitatud ettevõtja loa liigist – AEOC või AEOSi luba.
Näiteks AEOC ei pea täitma liidu tolliseadustiku artikli 39 punktis e ega liidu tolliseadustiku
rakendusakti artiklis 28 sätestatud nõudeid ning AEOSi suhtes ei kohaldata liidu
tolliseadustiku artikli 39 punktis d ega liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 27 sätestatud
nõudeid.

Näited tolliasutustele edastatava teabe kohta

Üldine teave
Kõik muudatused, mis on seotud järgmisega:
 ettevõtte nimi;
 õiguslik vorm;
 ühinemine või jagunemine;
 ettevõtte asukoht;
 postiaadress (kui see erineb asukoha aadressist);
 postiaadress vastastikuse tunnustamise lepinguga seotud teabevahetuseks (kui see erineb
asukoha aadressist);
 kontaktisik;
 äritegevuse müük või lõpetamine;
 majandustegevuse valdkond ja/või roll tarneahelas.
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Nõuetele vastavus (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt a ja liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikkel 24)
- Mis tahes tõsine või korduv tollialaste õigusaktide või maksueeskirjade rikkumine või
majandustegevusega seotud raske kuritegu (nt süüdimõistmine pettuses, altkäemaksu andmises
ja/või võtmises, korruptsioonis), mille on toime pannud:
 taotleja;
 isik, kes vastutab taotluse esitanud ettevõtte eest või kontrollib selle juhtimist;
 taotleja tolliküsimuste eest vastutav isik.

- Muudatused ettevõtte juhtimises või struktuuris, nt uus omanik, taotluse esitanud ettevõtte eest
vastutava või selle juhtimist kontrolliva isiku või tolliküsimuste eest vastutava(te) töötaja(te)
vahetumine;
- mis tahes pooleliolev kriminaalmenetlus, milles uuritakse tollialaste õigusaktide või
maksueeskirjade rikkumist või majandustegevusega seotud kuritegusid.

Rahuldav ärija veoandmete haldamise süsteem (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt b ja liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikkel 25)
- Raamatupidamis- või logistikasüsteemide muudatused või uuendused;
- raamatupidamissüsteemi häired (nt raamatupidamisandmete kaotsiminek, jälgitavuse puudumine
jne);
- raamatupidamisarvestust ei ole sertifitseerinud välisaudiitor;
- andmete kaotsiminek;
- vastastikku kontrollitavate auditite mittetoimimine;
- raamatupidamis-, äri- ja veoandmete arhiivide kaotsiminek või hävimine;
- raamatupidamis-, äri- ja veoandmete elektrooniliste varukoopiate kaotsiminek või hävimine;
- võimetus eristada liidu ja liiduvälist kaupa näiteks kasutatud tarkvara rikke tõttu;
- võimetus korraldada sisekontrolle;
- olulise õigusnormide rikkumise avastamine sisekontrolli käigus;
- parandusmeetmed avastatud olulise õigusnormide rikkumise heastamiseks;
- uus menetlus selliste toodete käitlemiseks, mille jaoks on vaja kaubanduspoliitika meetmete või
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põllumajandustoodetega kauplemisega seotud litsentse ja lube;
- arhiivide uus asukoht;
- vale kaubakoodi kasutamine;
- vale tolliväärtuse kasutamine;
- ajutisel ladustamisel oleva kauba ekslik töötlemine;
- ajutisel ladustamisel või tolliladustamisel avastatud probleem, mis on seotud tollialase
tegevusega;
- transiidiprotseduuril oleva kauba ekslik töötlemine;
- tööga seotud vigade kuhjumise avastamine;
- keeldude või piirangute mittejärgimine;
- avastatud sissetung IT-süsteemidesse;
- oluline häire infoturbemeetmes;
- IT-süsteemi ulatuslik rike;

- uus menetlus keeldude või piirangutega hõlmatud toodete käitlemiseks.

Maksevõime (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt c ja liidu tolliseadustiku rakendusakti
artikkel 26)
- Volitatud ettevõtja suhtes kohaldatakse maksejõuetusmenetlust;
- vahejuhtumid tollimaksu või muude maksude tasumisel ning kauba impordi ja ekspordiga seotud
maksueeskirjade järgimisel;
- mis tahes negatiivsed muutused finantsseisundis, sh negatiivne netovara, mida ei ole võimalik
katta;
- oluliste klientide kaotamine;
- oluliste turgude kaotamine;
- frantsiisi- või kontsessioonilepingute, turustamis- ja/või toorainetega kauplemise litsentside
kaotamine;
- välisaudiitori negatiivne märkus/leid iga-aastases finantsauditis.

Praktilised pädevusstandardid või
kutsekvalifikatsioon (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt d ja liidu tolliseadustiku
rakendusakti artikkel 27)
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- Mis tahes muutused, mis on seotud tolliküsimuste eest vastutava isikuga;
- Euroopa standardiorganisatsiooni vastuvõetud tollialase kvaliteedistandardi sertifikaadi
kaotamine/omandamine;
- tolliküsimuste eest vastutava isiku vahetumise korral tuleb esitada tõendid selle kohta, et uus isik
on läbinud asjakohase koolituse tolliküsimustes.

Turvalisus- ja julgeolekustandardid (liidu tolliseadustiku artikli 39 punkt e ja liidu
tolliseadustiku rakendusakti artikkel 28)
- Uute rajatiste/hoonete omandamine / kolimine;
- uus turvakava; büroodesse, veoaladele, laadimiskaidele või lastialadele juurdepääsuga seotud uus
menetlus või uued turvameetmed;
- mis tahes oluline turvaintsident (nt loata isikute sissetung, murdvargus vms) ja sellele
reageerimiseks võetud parandusmeetmed;
- teave sisekorra kohaldamisega seotud turvaprobleemi kohta (nt seitsmeosalise kontrolli käigus
avastatakse topeltpõrand/-põhi; ebaharilikud parandustööd vms);
- tõsised vahejuhtumid kaubaveo käigus;

- raskused äripartnerite korral turvalisuse tagamisega;
- äripartnerite toimepandud pettuse või ametiseisundi kuritarvitamise / teenistuskohustuste
rikkumise avastamine;
- töötajate taustakontrollide tulemusena saadud teave asjaoludest, mis võivad kujutada ohtu
turvalisusele ja julgeolekule;
- raskused väliste teenuseosutajate korral turvalisuse tagamisega;
- raskused varasema auditi käigus tollile tutvustatud kavandatud teadlikkuse suurendamise
programmi elluviimisega;
- muutused, mis on seotud turvalisus- ja julgeolekuküsimustega tegeleva kontaktisikuga, nt
kontaktisiku vahetumine, nimemuutus jms.

Seonduvad küsimused
- Millised muutused võivad mõjutada mitme kriteeriumi täitmist?
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Teatavad muutused võivad mõjutada mitut loa (lubadega) seotud kriteeriumi.
Sellisel juhul on volitatud ettevõtjal tungivalt soovitatav teatada tollile sellest juba varakult, et
hoida ära kõnealune mõju ja kindlaks määrata parimad lahendused.
- Milline teave võib mõjutada taotluse algse vastuvõtmise tingimusi?
Mõnikord muudab volitatud ettevõtja pärast volitatud ettevõtja staatuse omandamist oma
majandustegevust, näiteks lõpetab tollialase tegevuse või rahvusvahelise tarneahelaga seotud
tegevuse (näiteks juhul, kui volitatud ettevõtja tegutseb ainult riigi/Euroopa tasandil).
Volitatud ettevõtjad peaksid sellistest muutustest teatama loa väljaandnud tolliasutusele, et
selgitada välja konkreetsete olukorra jaoks kõige sobivam lahendus.
- Kuidas saab volitatud ettevõtja oma luba ettevõttesiseselt jälgida ja seeläbi veenduda, et ta
ei jätaks esitamata nõutavat olulist teavet?
Volitatud ettevõtja kriteeriumide jätkuva täitmise jälgimisel mängib olulist rolli volitatud
ettevõtja kontaktisik. Olenevalt ettevõtte suurusest on volitatud ettevõtja loa järelevalve
tagamiseks võimalik kasutada erinevaid korraldusi (nt korrapärased kohtumised, menetluste
regulaarne ajakohastamine ettevõtte asjaomaste tegevusüksustega, elektroonilise
dokumendihaldussüsteemi kasutamine jne).
- Keda tuleb kõnealustest muutustest teavitada?
Iga pädev tolliasutus võib sobivaima menetluse (s.t kas ühendust tuleb võtta kohaliku,
piirkondliku või riigi tasandi kontaktpunktiga) kindaks määrata olenevalt oma suurusest ja
korraldusest.
On tungivalt soovitatav, et pädevad tolliasutused määraksid tolliasutuses kontaktpunkti,
kellele ettevõtjad saavad teavet edastada.
Kui volitatud ettevõtja luba hõlmab enam kui ühes liikmesriigis asuvaid tegevuskohti,
- Kuidas tuleb teave pädevatele tolliasutustele edastada?
Pädevad tolliasutused peaksid kindlaks määrama kõnealuse teabe edastamise vastuvõetavad
viisid ning andma volitatud ettevõtjale asutusesiseselt määratud kontaktpunkti andmed.
Pädevad tolliasutused võivad soovitada sobivaimat meetodit (sobivaimaid meetodeid)
kõnealustest muutustest teavitamiseks (nt e-posti teel, ametliku kirjaga või vormil).
- Kõnealuste muutuste mõju pädeva tolliasutuse tehtavale volitatud ettevõtja loa
järelevalvele
- Volitatud ettevõtja edastatud teabe alusel selgitab loa väljaandnud tolliasutus välja, kas on
tarvis võtta konkreetseid meetmeid, näiteks algatada järelevalve või jätkuva vastavuse
hindamise audit.
- Kui loa väljaandnud tolliasutus peab muutusi väheoluliseks, võib ta otsustada, et täiendavaid
meetmeid ei ole vaja võtta.
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