Kaubasaajatele, kes saavad kaupa transiidiprotseduuri alusel
Transiitveo (sh TIR-veo) lõpetamisel tuleb silmas pidada alljärgnevat:
1. Nõukogu määruse nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik
(edaspidi TS) art. 92 kohaselt transiidiprotseduur lõpetatakse ja printsipaali
kohustused loetakse täidetuks, kui transiidiprotseduurile suunatud kaup ja nõutavad
dokumendid esitatakse sihtkoha tolliasutuses. TS art. 96 sätete kohaselt "Kauba
vedaja või saaja, kes võtab vastu kauba teades, et see liigub ühenduse
transiidiprotseduuri alusel, vastutab samuti kauba puutumatul kujul esitamise eest
sihtkohariigi tolliasutusele ettenähtud tähtaja jooksul, pöörates asjakohast tähelepanu
meetmetele, mis toll on võtnud kauba identifitseeritavuse tagamiseks, olenemata
printsipaali kohustustest". Seega, enne kauba suunamist ajutisele ladustamisele või
mõnele tolliprotseduurile, tuleb esitada transiitveol olev kaup ja sellega kaasas olevad
dokumendid sihttolliasutuse ametnikule tollieeskirjades ettenähtud tolliformaalsuste
läbiviimiseks.
2. Kaubasaaja, kes soovib transiitvedu lõpetada järgmise tolliprotseduuri
kohaldamisega andmetöötlussüsteemis COMPLEX, peab enne kaubale järgneva
tolliprotseduuri kohaldamist saama tollitransiidi sihttolliasutuse tolliametnikult
aktsepti järgneva tolliprotseduuri määramiseks. Saabumise registreerimiseks tuleb
kaup ning transiidi saatedokument või transiidi/julgeoleku saatedokument (edaspidi
TAD), TIR-veol ka TIR märkmik, esitada sihttolliasutusele või ümbersuunamisel
tolliasutusele, kus transiitvedu lõpetada soovitakse. Luba kauba mahalaadimiseks
aktiivselt transpordivahendilt ei anta enne kauba vabastamist järgmisele
tolliprotseduurile. Transiitveoga saabunud kaup tuleb deklareerida järgmisele
tolliprotseduurile viivitamata, kuid hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul.
3. Transiitveo lõpetamine kauba ajutise ladustamisega tolliterminalis.
3.1. Kaup koos dokumentidega esitatakse sihttolliasutusele ning tolliametnik
registreerib NCTS-is kauba saabumise. Samuti ei anna kaupade esitamine
tolliasutuses isikule õigust neid maha laadida. Selleks tuleb taotleda tolli käest luba,
milleks ajutise ladustamise korral on ladustamisteate ja selle aktsepteerimine tolli
poolt. Vastavalt RM määrusele nr 100 on ladustamisteate esitamine lubatud alles siis,
kui kaup on terminali/hoiukoha territooriumile jõudnud.
3.2 Terminalipidaja koostab pärast kauba saabumist tolliterminali territooriumile
ladustamisteate andmetöötlussüsteemis TERM (vaata lisaks TERM-i kasutusjuhendit
http://www.emta.ee/index.php?id=24653), kus teostatakse kõik kauba ajutise
ladustamisega seotud elektroonilised tegevused ning märgib ladustamisteate
viitenumbri transiidi saatedokumendile (TAD).
3.3. Transiitveo lõpetamiseks esitab vedaja või kaubasaaja sihttolliasutusele TAD
(TIR-veo korral ka TIR-märkmiku) koos teiste kaubaga kaasas olevate
dokumentidega.
3.4. Pärast vastavate toimingute teostamist annab tolliametnik loa kauba
mahalaadimiseks aktiivselt transpordivahendilt andmetöötlussüsteemis TERM.
3.5. Kaup laaditakse tolliterminali territooriumil transpordivahendilt maha ja
maksimaalselt 3 päeva jooksul esitab terminalipidaja avastatud erinevused, mille
kohta peab olema koostatud akt. Akt laaditakse TERM-i, mida loetakse ühtlasi ka
transiidi erinevustest teavitamiseks.

3.6. Kui erinevusi ei ole, vajutab terminalipidaja ladustamisteate juures nuppu
“Ladustatud” ning see on transiidi sihttolliasutusele infoks, et transiidil erinevusi ei
tuvastatud. Kui 3 päeva jooksul erinevusi TERM-i ei sisestata ja terminalipidaja ei
vajuta nuppu “Ladustatud”, muutub ladustamisteate olek automaatselt “Ladustatud”
olekuks, mis tähendab, et erinevusi ei tuvastatud.
Märkus: Kui erinevused jäid mingil põhjusel TERM-is märkimata, siis hilisemalt neid
infosüsteemis ei arvestata.
4. Transiitveo lõpetamine kauba ümberlaadimisega teisele transpordivahendile, kui
eesmärgiks on jätkata kaubavedu järgneva transiidiprotseduuriga.
4.1. Sihttolliasutuse tolliametnikule esitatakse kaup koos TAD (TIR korral ka TIR
märkmik) ja teiste kaubaga kaasas olevate dokumentidega.
4.2. Ümberlaadimine teisele transpordivahendile on lubatud vaid siis, kui tollile on
esitatud järgnevaks transiidiprotseduuriks uus transiidideklaratsioon staatuses
“Aktsepteeritud” või “Kauba ootel”, mis tähendab, et deklaratsioonile on omistatud
MRN,
millel
on
märgitud
järgmise
transpordivahendi
number.
Transiidideklaratsioonil peab olema märgitud ümberlaadimise koht lahtrisse 30
“Kokkulepitud asukoha kood”, mis määratakse eelnevalt sihttolliasutuses.
Ümberlaadimise kohas peab olema tagatud tollijärelevalve ümberlaadimise protsessi
üle.
4.3. Info järgneva transiidiprotseduuri kohta võib olla esitatud tolliasutusele
väljaprinditud kujul TAD või transiidideklaratsiooni MRN numbri (TIR-veol TIR
märkmiku) teavitamisega. Seejärel kirjutab tolliametnik TAD-le, millega kaup saabus
sihttolliasutusse “Laadimine lubatud” ning selle juurde transiidideklaratsiooni MRN
numbri, mille kinnitab kuupäeva, allkirja ja isikliku pitseriga. Transiidideklaratsiooni
MRN võib kirjutada TAD-le tolliga kokkulepitud kohta ka esitaja, mille tolliametnik
kinnitab.
4.4. Peale ümberlaadimist, kui kaubad on järgnevaks transiitveoks vabastatud
staatuses, toimub eelneva transiitveo lõpetamine üldises korras.
5. Transiidiprotseduuri eeskirjade eiramine
Kui transiidiprotseduuri eeskirjadest ei peeta kinni ja isik eemaldab omavoliliselt
tollitõkendi või teostab kauba ümber- või mahalaadimise ilma tolli loata või paigutab
kauba ajutisele ladustamisele enne transiitveo lõpetamist või kohaldab kaubale
järgnevat tollikäitlusviisi enne transiitveo lõpetamist, algatab tolliametnik võimaliku
tollieeskirjade rikkumise väljaselgitamisel väärteomenetluse, lähtudes iga konkreetse
teo faktilistest asjaoludest. Tollieeskirjade rikkumise koosseisud on sätestatud
tolliseaduse 9. peatükis "Vastutus tollieeskirjade rikkumise eest".

