TOLL,
DEKLAREERIMINE.
Millega tegeleb toll?
Toll on riigiamet, Eestis Maksu- ja Tolliamet, mis kontrollib tollieeskirjade ja
muude õigusaktide täitmist riigi välispiiril, sisepiiril ja sisemaal ning vajadusel
abistab tollitoimingutes.
Toll täidab alljärgnevaid ülesandeid:
• Tagab tollieeskirjade rakendamise ja nendest kinnipidamise;
• Kaitseb ühiskonda ja majandust maksu- ja tollialaste süütegude ennetamise,
tõkestamise ja avastamisega;
• Juhendab ja informeerib ühiskonda maksunduse küsimustes
ja tolli valdkonnas;
• Menetleb tollialaseid rikkumisi;
• Kogub tollimaksu ning kontrollib selle laekumist

Mis on tollimaks?
Tollimaks on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud riiklik maks, mille isik või
äriühing peab tasuma, kui ta impordib kaupa Euroopa Liitu (imporditollimaks) kolmandatest riikidest ehk riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu (ELi) liikmesriigid.
Tollimaksumäärad kehtestatakse Euroopa Liidu ühisest kaubanduspoliitikast läh-

tudes ja maksumäärad sõltuvad sellest, kuivõrd kauba import võib mõjutada ELi
ühisturgu ja tootjaid, sest ELi kaubandus- ja tariifipoliitika eesmärgiks on kaitsta
just ELi majandushuvisid.

Miks ja millal peab kaupa deklareerima?
Kauba deklareerimine reisimisel
Kaupa peab deklareerima siis, kui see toimetatakse Eestisse Euroopa Liidu välisest riigist.
Kui reisija saabub teisest liikmesriigist, siis ei ole kaupa vaja deklareerida, kui
kauba kogused ei ületa seaduses sätestatud piirnorme. Alaealine reisija kaupa
deklareerida ei saa.
Tollikoridoride valimine riiki sisenemisel
Kui piiripunktis on kahe koridori süsteem, siis peab Eestisse saabudes valima:
• rohelise koridori, kui Sul on kaasas kaup, mida ei pea deklareerima
• punase koridori, kui Sul on kaasas deklareerimisele kuuluv kaup, milleks on:
› maksuvaba väärtuselist piirnormi ületav kaup, nt riided
› maksuvaba koguselist piirnormi ületav kaup, nt ravimid
› eriluba nõudev kaup, nt strateegiline kaup ehk relvad, noad.
Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded või koguselised piirangud ning mõnede kaupade
sissetoomine on keelatud.
Erinõuded kehtivad järgnevatele kaupadele:
• Toidukaubad
• Sularaha
• Ravimid
• Lemmikloomad
• Taimed ja taimsed saadused
• Väetised ja taimekaitsevahendid
• Relvad ja laskemoon
• Ohustatud looma- ja taimeliigid
• Lõhkeained ja pürotehnilised tooted
• Suitsuvabad tubakatooted
Keelatud on tuua:
• tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona
(automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)

• võltsitud kaubamärgiga tähistatud tarbekaupa, nagu riided, jalanõud, kellad jms
• piraatkaupa, sh piraatkoopiaid CD- ja DVD-plaatidel, video- ja helikassettidel
jms. Piraatkauba kahtluse välistamiseks on soovitav alles hoida plaatide, kassettide jms ostutšekid!
• narkootilisi aineid ja nende lähteaineid
• erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
• looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike

Eraisikule saadetud kauba deklareerimine
Kõik Euroopa Liidu välisest riigist eraisikule saadetud posti- ja kullersaadetised
(näiteks e-poest tellitud kaup isiklikuks kasutamiseks või kingitus eraisikult) tuleb
deklareerida elektrooniliselt tollideklaratsiooni esitamisega. Posti- või kullersaadetised saab ise deklareerida Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Deklaratsiooni esitamiseks tuleb sisse logida e-teenuste keskkonda e-MTA ning valida “Postipaki
deklareerimine”.
Tollideklaratsiooni esitamine on kohustuslik mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ning kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga.
Käibemaksuvabad on ühelt eraisikult teisele tasuta ehk kingitusena saadetud väikesaadetised, mille väärtus on kuni 45 eurot.
Väiksesaadetiseks loetakse sellist saadetist, milles sisalduvate kaupade maksumus kokku on kuni 150 eurot. Alates 150 eurost maksustatakse saadetised lisaks
käibemaksule ka tollimaksuga.

Nt

Näide: Ostes AliExpressist 5 euro eest kaupu, tuleb saadetis deklareerida
ja tasuda käibemaks 20% (ehk 1 euro).

Kui saadetis sisaldab alkoholi, tubakatooteid, parfüümi, tualettvett, kohvi või teed,
ei tohi see ületada seaduses lubatud koguselisi piirnorme.

Erinõuded
Teatud kaupade saatmisele või tellimisele Eestisse sissetoomiseks on kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue nagu näiteks
• ravimid ja toidulisandid
• toiduained

Erinõuetega tuleb tutvuda enne kauba saatmist või tellimist. Alaealisel on keelatud toimetada postisaadetisega Eestisse aktsiisiga maksustavat kaupa (alkohol,
tubakatooted ja nendega seotud tooted).

Keelatud kaubad
Posti- või kullersaadetises ei või saata:
• tubakatooteid: huuletubakas e snus, närimistubakas, nuusktubakas
• narkootilisi ja psühhotroopseid aineid: kanep (marihuaana),
amfetamiin, kokaiin, LSD-margid, seened ja teised hallutsinogeensed
ained, MDMA jms.
• ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid:
Xanax-tabletid, diasepaam, modafiniil, muud rahustid ja uinutid
• anaboolseid steroide - lihasmassi, jõudu ja kiirust suurendavaid
ravimeid, dopinguaineid
• relvi ja nende osi
• pisar- ja närvigaasi balloone
• e-sigarette ja nende osi: e-vedelikud (maitsevedelikud),
filtrid, ühekordsed e-sigaretid
• kanepiseemned ning seente niidistik, eosed ja uued psühhoaktiivsed ained.
Keelatud on ka kaugmüügi teel tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete
Eestisse toimetamine, mis tähendab, et välismaa netipoest ei tohi tellida e-sigarette, e-vedelikke ning tubatoodetega seonduvaid tooteid üldiselt.
Kui kaupade suhtes kehtivad piirnormid ja inimesel on neid kaupu kaasas üle lubatud koguse, tuleb tasuda maksud. Vastasel juhul võtab toll tarvitusele vastavad
meetmed – kannab kauba riigi omandisse või alustab inimese suhtes väärteomenetlust Kui isik käitleb kaupa, mille suhtes kehtivad keelud või piirangud, alustab
toll isiku suhtes väärteomenetlust. Isikut võidakse karistatakse rahatrahvi või
arestiga.
Vähemalt 18 aasta vanune füüsiline isik võib teiselt füüsiliselt isikult saadetuna
saada:
• alkoholi: 6 liitrit õlut ja 2 liitrit kääritatud jooki ning lisaks kas 1 pudel (mahuga
kuni 1 liiter) õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi, sõltumata selle etanoolisisaldusest või 2 liitrit veini
• tubakatooteid: 50 sigaretti või 25 sigarillot või 10 sigarit või 120 grammi tubaka
tahket aseainet või 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet või 50 grammi
suitsetamistubakat

Alkoholi ja/või tubakatooteid sisaldava saadetise saamiseks peavad olema täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
•
•
•
•

saadetakse juhuti
kasutatakse mitteärilisel eesmärgil
saadetise väärtus ei ületa 45 eurot
saadetise eest ei nõuta tasu

Kui on alust arvata, et saadetises sisalduv kaup ei ole isiklikuks tarbimiseks ja
saadetise saaja ei tõenda vastupidist, või ei ole täidetud muud eelloetletud tingimused, rakenduvad kaubale ja isikule kõik tubakaseadusest või alkoholiseadusest tulenevad nõuded.

