Andmete lisavorm
seoses isiklike asjade impordiga alaliselt elama asumisel Eestisse
(esitatakse koos deklaratsiooniga, deklaratsioonil lisadokument 4001)

Taotleja on kohustatud esitama maksuvabastuse kohaldamise tingimuste täitmise kohta kogu
vajaliku teabe ja dokumendid.

1. Taotleja isiklikud andmed
Ees- ja perekonnanimi

Sünniaeg (pp/kk/aaaa)

Isikukood/registrikood/identifitseerimisnumber

Telefoninumber

Rahvus

E-posti aadress

2. Andmed eelneva elukoha kohta kolmandas riigis
Periood (pp/kk/aaaa): alates

kuni

Tänav
Postiindeks

Maja nr
Linn/maakond

Korteri nr

Riik

3. Andmed elukoha kohta Eestis
Periood (pp/kk/aaaa): alates

kuni

Tänav
Postiindeks

(kui on tähtajaline)
Maja nr

Korteri nr

Linn/maakond

4. Esindaja andmed

ametlikult volitatud esindaja andmed

Esindaja Eesti Vabariigis (nimi, asutuse nimi)
Isikukood/registrikood/identifitseerimisnumber
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Telefoninumber

5. Isiklikud asjad

„isiklikud asjad“ määratlus on toodud nõukogu määruses nr 1186/2009 artiklis 1 c)

Järgnevad isiklikud asjad on kuulunud minu majapidamisse ja need on vähemalt 6 kuud olnud
kasutusel minu eelnevas elukohas ja neid kasutatakse samal otstarbel uues elukohas:
Kasutatud majapidamistarbed (k.a jalgrattad), majapidamisvarud (näiteks toidukaubad),
lemmikloomad ja/või ratsaloomad. Täpne nimekiri tuleb esitada lisalehel.
Transpordivahend(id)

6. Kui isiklike asjade hulka kuulub mootorsõiduk, haagis, haagissuvila, lõbusõidulaev
või eraõhusõiduk
Transpordivahend 1
mootorratas

auto

Tootja

haagis

muu, täpsustage

Tüübi täpne nimetus (mudel)

Valmistamise aasta

Kütuse liik

Mootori töömaht

Identifitseerimise number (VIN-kood)

Numbrimärk

Väärtus/maksumus

Soetamise aeg

Nimetatud transpordivahend sisenes Euroopa Liitu (pp/kk/aaaa)
Transiidisertifikaadi/deklaratsiooni number

Piiripunkt

Transpordivahend 2
mootorratas
Tootja

auto

haagis

muu, täpsustage

Tüübi täpne nimetus (mudel)

Valmistamise aasta

Kütuse liik

Mootori töömaht

Identifitseerimise number (VIN-kood)

Numbrimärk

Väärtus/maksumus

Soetamise aeg

Nimetatud transpordivahend sisenes Euroopa Liitu (pp/kk/aaaa)
Transiidisertifikaadi/deklaratsiooni number

Piiripunkt

ülejäänud transpordivahendid on nimetatud lisalehel
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7. Lisainformatsioon ja dokumendid

Märkige ainult dokumendid, mis Teil ka reaalselt olemas on. Kõik dokumendid tuleb lisada tollideklaratsioonile.
Ameti/töökoha andmete täitmine on vabatahtlik, kuid maksuvabastuse saamiseks võib see informatsioon vajalik olla.*

Minu isikut tõendava dokumendi number
pass

ID-kaart

juhiluba

muu, täpsustage

Minu amet/töökoht enne ümberasumist*
tööleping

tööandja tõend

muu, täpsustage

Minu amet/töökoht Eestis*
tööleping

tööandja tõend

muu, täpsustage

Tõend minu endise elukoha kohta
ostuleping
Minu endine elukoht

rendileping

muu, täpsustage

Tõend endisest elukohast lahkumise kohta
ametlik tõend endise elukohamaa pädevast asutusest

muu, täpsustage

Tõend minu uue elukoha kohta
ostuleping

rendileping

muu, täpsustage

Minu uus elukoht
Tõend elamise seaduslikkuse kohta
ametlik tõend pädevast
asutusest

muu, täpsustage

Välisriigi tõend laste käimisest lasteaias/koolis /ülikoolis
Rahvastikuregistri andmete kinnitus
Tõend omaniku staatuse kohta
Tõendid
transpordivahendi(te)
kohta

1.
2.

registreerimisdokument
registreerimisdokument

Muu informatsioon
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volitus/muu

ostu-müügi leping

volitus/muu

ostu-müügi leping

Kinnitan, et:
•

•
•

•
•
•

saabunud isiklikud asjad kuuluvad minule, äratarvitamata kaubad on olnud minu
kasutuses minu endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal
minu elukoht lakkab olemast kõnealuses kolmandas riigis;
kõnealused isiklikud asjad on ettenähtud minu või minuga koos elavate pereliikmete
isiklikuks kasutamiseks minu uues alalises elukohas;
täidan maksuvabastuse kohaldamise tingimusi, mille kohaselt alates maksuvabalt
imporditud isiklikke asjade vabasse ringlusesse lubamisest ei tohi neid 12 kuu jooksul
tasuta ega tasu eest kasutada anda, kasutada tagatisena ega võõrandada ilma tollile ette
teatamata;
võtan endale vastutuse esitatud andmete õigsuse ja täpsuse ning tõendusdokumentide
ehtsuse eest;
kui ma leian, et taotluses esitatud teave on mittetäielik või vale, siis teavitan sellest tolli, et
kontrollida maksuvabastuse tingimuste täitmist ja tollideklaratsiooni muutmise vajadust
kohustun alaliselt elama asuma Eestisse hiljemalt (pp/kk/aaaa)

Olen teadlik, et:
•
•
•

•

maksuvabalt imporditud eramootorsõidukit võib kasutada minu pereliige, kes elab minuga
koos või on peamiselt minu ülalpidamisel.
pereliikmed on minu abikaasa ja meie alanejad lähisugulased, kes on alla 21 aastased või
ülalpeetavad.
olen kohustatud 3 aasta jooksul alates maksuvabastuse kohaldamisest hoidma taotluses
nimetatud dokumente ja esitama tolli nõudmisel mistahes uurimiseks vajalikke tõendeid
taotluses esitatud üksikasjade kohta (nt elukoha kinnitus või tõendid pereliikmete kohta,
üüri- või ostulepingud, töölepingud, laste koolitõendid, pereliikmete töölepingu kinnitus).
minu poolt esitatud teavet kontrollitakse ja puuduliku ning valeandmete avastamine võib
viia väärteomenetluse algatamiseni ning kaupade maksustamisele impordimaksudega.

…………………………………………………..………..
Taotleja allkiri

……..……………………………………………………..
Koht, kuupäev
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Lisaleht
Imporditavate kaupade nimekiri
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