Lemmikloomade tolliväärtuse
kontroll
Juhend on mõeldud selgitusena isikule, kes liigub kolmandast riigist üle piiri Eestisse tuues
kaasa lemmiklooma oma tarbeks või ärilisel eesmärgil.
Juhendi eesmärgiks on selgitada isiku kohustust kauba deklareerimisel ja maksude
tasumisel, samuti selgitada tolli tegevust lemmikloomade tolliväärtuse kontrollimisel.
Vajadusel laieneb juhis ka muudele kaupadele.
Juhendit täiendatakse ja muudetakse vastavalt vajadusele.
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1 Õiguslikud alused
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 952/2013, 9. oktoober 2013, millega
kehtestatakse liidu tolliseadustik, artiklid 70–74
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2447, 24. november 2015, millega nähakse ette
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad, artiklid 127–146
Käibemaksuseadus §13

2 Mõisted
Lemmikloom – kass ja koer, mis deklareeritakse kaubakoodiga 0106190000.

Reisija – füüsiline isik, kes:
a) siseneb ajutiselt liidu tolliterritooriumile, kus ei ole tema alaline elukoht, või
b) naaseb liidu tolliterritooriumile, kus on tema alaline elukoht, pärast seda, kui ta on
sealt ajutiselt ära olnud, või
c) lahkub ajutiselt liidu tolliterritooriumilt, kus on tema alaline elukoht, või
d) lahkub ajutise viibimise järel liidu tolliterritooriumilt, kus ei ole tema alaline elukoht.
Tolliväärtus – imporditavatele kaupadele maksustamise eesmärgil määratud väärtus.
Tolliväärtuseks on kauba tegelik majanduslik väärtus. Täpsemalt tolliväärtuse määramisest
vaadake ärikliendi lehel – Toll, kaubavahetus – Tolliväärtus.

3 Lemmiklooma soetamine kolmandast riigist
Kui lemmikloom on ostetud liiduvälisest riigist, siis käsitletakse lemmiklooma kui kaupa ja
talle kehtivad kaupade liikumise reeglid, sealhulgas kohustus kaup deklareerida ja maksta
impordimaksud.
Üldjuhul tuleb kõikidelt ELi toodavatelt (imporditavatelt) kaupadelt maksta nn
impordimaksud – loomade puhul ainult käibemaks. Maksude määramise aluseks on
enamasti kauba tolliväärtus ehk teise sõnaga kauba tolliväärtusest oleneb makstava maksu
suurus.
Tolliväärtust ei tohi segamini ajada kauba soetamisväärtusega – näiteks kingitud eseme
tolliväärtus ei saa kunagi olla 0 eurot. Ka kingitud kaubale tuleb määrata kauba tegelikku
majanduslikku väärtust kajastav tolliväärtus.
Enamasti määratakse kaubale tolliväärtus tuginedes kolmanda riigi kauba ostumüügitehingule (teiste sõnadega, kauba esmaseks tolliväärtuseks on tehinguväärtus, milleks
on kauba eest tegelikult makstud või makstav hind). Seda ostu-müügitehingu väärtust tuleb
suurendada või vähendada tulenevalt tolliväärtuse määramise reeglitest (näiteks lisatakse
ostu-müügihinnale transpordikulu, komisjonitasu jms kohustuslikud elemendid, mis on
nimetatud liidu seadustiku artiklites 71 ja 72).
Juhul, kui ostu-müügi tehingut ei ole toimunud (kaup on kingitud või selle üleandmisega on
seotud muud asjaolud – nt bartertehingud, loomade puhul ka leping, mille alusel tuleb
esimene sündinud kutsikas (kassipoeg) anda kauba müüjale jms) või müügihind ei ole teada,
ei saa ja ei tohi tolliväärtuse määramisel võtta aluseks tegelikult makstud hinda, kuna see on
antud juhtudel mõjutatud ja ei väljenda enam kauba tegelikku majanduslikku väärtust.
Sellisel juhul tuleb kaubale määrata väärtus, kasutades nn tolliväärtuse määramise teiseseid
meetodeid (täpsemalt tutvuge Juhis kaubale tolliväärtuse määramiseks).

3.1 Näide teisese meetodi kasutamisest.
Te ostate Venemaalt puhtatõulise koerakutsika hinnaga 1500 eurot. Koerakasvataja kingib
Teile teise sama tõulise kutsika. Tollis tuleb ka teine kutsikas deklareerida hinnaga
1500 eurot. Kirjeldatud juhul on aluseks identse kauba tehinguväärtus. Kindlasti tuleb koerte
hinnale lisada ka transpordikulud, mis on tehtud koerte veoks. Transport kuni ELi piirini
märgitakse andmeelementi AK (juurde- ja mahaarvamised blokis) ja veokulu ELi sees
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tuleb lisada KM kulude andmevälja. Täpsemalt transpordikulude arvestamise ja lisamise
kohta, palume tutvuda ka juhisega „Veokulude ja veoga seotud kulude tolliväärtusesse
arvamisest“.

4 Vormistus ja kontroll piiril
Kõikidele
imporditavatele
kaupadele
tuleb
vormistada
tollideklaratsioon.
Tollideklaratsioonile tuleb võimalikult täpselt märkida kauba (antud juhul looma) kirjeldus –
vanus, tõug, kiibi number jms. Kauba väärtuseks tuleb märkida kauba ostu-müügi
dokumentides näidatud väärtus, mille tõestuseks peab olema ette näidata maksekorraldus.
Tolliametnik võib küsida muid väärtust ja vedu tõendavaid dokumente, näiteks lepingut
osapoolte vahel, transpordiarveid.
Juhul, kui ametnik kahtleb deklareeritud tolliväärtuses, võib ta deklareeritud väärtuse
aktsepteerimata jätta. Sellisel juhul tuleb määrata väärtus kasutades muid kättesaadavaid
andmeid – näiteks võib ametnik leida sarnase looma väärtuse eelnevalt deklareeritud
andmete hulgast.
Seoses sellega, et elusloomi ei saa käsitleda kui tavakaupa (tavaliselt võtab uue tolliväärtuse
määramine päevi või nädalaid) ja nende puhul on tegemist kiireloomulise veoga, on
ametnikele antud juhised tolliväärtuse määramiseks nn kiirendatud korras.
Tollile teadaolevalt (koostöös koerakasvatajatega, tollis deklareeritud lemmikloomade
hinnavõrdluse ning ostuportaalides müüdavate lemmikloomade hindade analüüsi
tulemusena, samuti lähtuvalt MTA poolt soetatud teenistuskoerte hindadest) on välja
selgitatud, et Eestisse imporditava puhtatõulise kutsika väärtus (olenemata tõust) koos
transpordikuluga on vähemalt 1000 eurot. See on väärtus, mida toll arvestab nii
deklaratsiooni kontrollimisel, kui ka uue tolliväärtuse määramisel.
Tollikontroll lõpetatakse, kui:




esitatakse õigete andmetega tollideklaratsioon ja piisavalt tõestusmaterjale, et
deklareeritud tolliväärtus on tõesti õige. Tõenditeks võivad olla ostu-müügi
dokumendid, tõudokumendid, panga ülekannet tõendav dokument, leping jm1.
esitatakse deklaratsioon tolli poolt määratud/nõutud väärtusega.

4.1 Mida see kontroll piiril lemmikloomade jaoks tähendab
Tollikontrolli ajal peab lemmikloom jääma transpordivahendisse, mis võib asuda vaid
tolliasutuse lähedal asuvas parklas.
Kuna tegemist on elusloomadega ja tollikontroll võib siiski võtta aega rohkem kui ühe
ööpäeva, on võimalik suunata lemmikloomad transiidiprotseduuriga lemmikloomadele
sobivasse asukohta (loomade hoiukodu vmt).

NB! Toll ei pea lähtuma esitatud dokumentidest ja võib sellegipoolest nõuda uue tolliväärtuse
määramist
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4.2 Tagatis
Teatud juhtudel võib toll maksusumma kohese määramise asemel määrata tagatise.
Tagatissumma arvutamise õiguslikud alused on:




Komisjoni rakendusmääruse nr 2015/2447 art 244,
Maksukorralduse seaduse § 120 lõige 4,
Rahandusministri määrus „Tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate
tollimaksust erinevate maksude tasumise tagamiseks nõutava tagatise suuruse
määramise ja arvutamise alused”.

Tagatis tagastatakse, kui järelkontrolli käigus tuvastatakse, et esialgselt deklareeritud
tolliväärtus on õige. Kui järelkontrolli käigus tuvastatakse vastupidist, pööratakse tagatis
maksudeks.

5 Millal võib kaup (lemmikloom) edasi liikuda




Lemmiklooma võib tolliasutusest edasi viia siis, kui lemmiklooma kohta
vormistatud vaba ringluse tollideklaratsioon on vabastatud olekus ja maksud on
tasutud või tagatis esitatud.
Lemmiklooma võib heakskiidetud asukohast edasi viia alles siis, kui
lemmikloomale on vormistatud import vabaks ringluseks tollideklaratsioon, mis
on tolli poolt vabastatud, st kõik kontrollid on lõppenud või tagatis esitatud.

Lisaks tuleb lemmikloomade importijatel ja lemmikloomadega reisijatel arvestada
veterinaarkontrollinõuetega.
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