Maht- ja puistekauba
deklareerimine mittetäieliku
tollideklaratsiooniga
(alates 01.07.21)

1. Üldosa
Juhend annab ülevaate maht- ja puistekauba deklareerimise võimalusest mittetäieliku
tollideklaratsiooniga, kui deklareerimise hetkel ei ole veel teada kauba tegelik kogus.
Mittetäieliku tollideklaratsiooni kasutamine on alates 01.07.2021 võimalik üksnes kauba
ekspordil ja reekspordil ehk infosüsteemis Complex.

1.1

Eksport ja seestöötlemisele järgnev reeksport

Maht- ja puistekauba ekspordil või seestöötlemisele järgneval reekspordil (profiilid A ja
C), kui ei ole võimalik täpset kauba kogust määrata enne pealelaadimist, saab kaubad
deklareerida mittetäieliku tollideklaratsiooniga (viis B), millele märgitakse eeldatavad
andmed. Kauba tegeliku koguse selgumisel deklaratsiooni muudetakse ja
deklaratsioonile märgitakse mõõtmistulemusena saadud tegelikud andmed.
Tolliladustamisele järgneva reekspordi korral (profiil D) lähtutakse punktist 1.2.

1.2

Tolliladustamisele järgnev reeksport

Maht- ja puistekauba tolliladustamisele järgneval reekspordil (profiil D), kui ei ole
võimalik täpset kauba kogust määrata enne laost väljastamist, saab kaubad deklareerida
mittetäieliku deklaratsiooniga (viis B), millele märgitakse eeldatavad andmed. Kauba
tegeliku koguse selgumisel deklaratsiooni muudetakse ja deklaratsioonile märgitakse
mõõtmistulemusena saadud tegelikud andmed. Sellise deklareerimise eelduseks on
tollilao järelevalve tolliasutuse nõusolek, mis antakse ettevõtte kandmisega
infosüsteemis Complex asuvasse nimekirja. Põhjendatud taotlus sellise deklareerimise
võimaldamiseks esitatakse tollile vabas vormis. Deklaratsioonil peab nõusoleku saanud
isik kajastuma lahtris 2 või 14.
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2. Mittetäieliku tollideklaratsiooni esitamine
Mittetäielik tollideklaratsioon on lubatud esitada eeldatavate andmetega. Eeldatavad
andmed võib märkida järgmistesse lahtritesse:
Lahter 22B – “Arve summa”
Lahter 35 – “Brutomass”
Lahter 38 – “Netomass”
Lahter 40 – “Eelnev dokument”
Lahter 41 – “Lisamõõtühik”
Lahter 42 – “Kauba hind”
Lahter 46 – “Statistiline väärtus”
Lahtrites 44AA-44BD tuleb märkida lisadokument 5001 “Mõõteraport” puuduvaks
dokumendiks (lahter 44BD märgistatakse).
Mõõteraport on tolli- ja maksuseadustes sätestatud mõõtmiste kohta koostatud kauba
tegelikku kogust tõendav dokument.

3. Mittetäieliku tollideklaratsiooni muutmine
Deklarant peab tollideklaratsiooni muutma 10 kalendripäeva jooksul kauba vabastamise
päevast arvates (tähtaeg lahtris 99BT). Kaudse esindamise korral võib tollideklaratsiooni
muuta ka kauba saatja.
Selleks tuleb tollideklaratsiooni ajaloo leheküljel vajutada nuppu “Parandustaotlused”.
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Avaneb deklaratsiooni parandustaotluste lehekülg, millel tuleb vajutada nuppu “Lisa
parandustaotlus”.

Avaneb deklaratsioon, kus saab sisestada muudatused. Muuta saab ainult punktis 2
nimetatud lahtreid ning lahtris 44AA-44BD tuleb märkida mõõteraport lisatuks.
Peale muudatuste tegemist tuleb vajutada nuppu “Kontrolli“ ja kontrolli õnnestumise
korral vajutada nuppu “Esita parandustaotlus”.
Seejärel avaneb “Järelkande põhjuse” lehekülg, kus tuleb “Põhjuse” lahtrisse märkida “B
– Isiku taotluse alusel” ja “Lisainfo” lahtrisse märkida “Puiste- või mahtkauba eksport”
ning vajutada nuppu “Esita taotlus”.

Parandustaotlus jääb olekusse “Käsitlemata” kuni tolliametnik aktsepteerib taotluse.
Muudatused deklaratsiooni andmetes veel ei kajastu.
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Peale parandustaotluse aktsepteerimist tolliametniku poolt saab deklaratsioon oleku
“Järelkanne” ja muudatused kajastuvad deklaratsiooni andmetes.

Parandustaotluse esitamata jätmist 10 kalendripäevase tähtaja jooksul loetakse
tollialaste õigusaktide rikkumiseks.
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