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TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMINE
Õigusaktid:
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik;


Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid
täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega;

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 teatavate sätete üksikasjalikud erieeskirjad:
 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 17.12.2015 nr 341 (millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 952/2013, seoses liidu tolliseadustiku teatavate
sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi
(edaspidi ÜDA);


Rahandusministri 19. juuni 2017 määrus nr 37.

Tollideklaratsiooni esitamine
1. Tollideklaratsiooni võib esitada:
 andmetöötlussüsteemis;
 esitada andmed masin-masin liidese kaudu (X-tee);
 paberkandjal (reisija, ajutine andmetöötlussüsteemi rike).
2. Tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel on deklarant kohustatud koos impordi
tollideklaratsiooniga esitama tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel
nõutava dokumendi. Kui nimetatud dokument esitatakse impordi tollideklaratsiooni lisana
andmetöötlussüsteemis, on deklarant kohustatud selle tollile säilitamiseks edastama impordi
tollideklaratsiooni esitamisele järgneva kahe nädala jooksul. Kui deklarant soovib
originaalallkirjaga arvedeklaratsiooni tagastamist, säilitab toll arvedeklaratsiooni kinnitatud
koopia. Andmetöötlussüsteemis impordi tollideklaratsiooni lisana esitatud heakskiidetud
eksportija väljastatud arve- ja päritoludeklaratsioone ei pea tollile säilitamiseks edastama.
3. Enne loetletud dokumentide tollile esitamist peab deklarant esitatavale dokumendile märkima
tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri.
4. Kauba eksportimisel esitatakse väljumistolliasutusele ekspordi saatedokument (EAD).
Andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni esitamine ja aktsepteerimine
1. Tollideklaratsiooni andmete esitamiseks on Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas
kasutusel andmetöötlussüsteem Complex. E-teenuste esmakordsel kasutamisel on vajalik
sõlmida MTAga leping ning taotleda Complexi kasutajaõigused.
2. Andmetöötlussüsteemi
sisestatud
tollideklaratsiooni
andmed
salvestatakse
tollideklaratsioonile omistatud viitenumber kajastub tollideklaratsiooni lahtris 7.

ning
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3. Kui isikule on väljastatud deklarandi arvestuskande kasutamise luba märgitakse lahtrisse 7
arvestuskande unikaalne viitenumber.
4. Tollideklaratsiooni võib salvestada enne, kui on tagatud kauba olemasolu.
5. Tollideklaratsiooni esitamise käigus deklarant või tema esindaja:
 suunab tollideklaratsiooni aktsepteerimisele pärast selles sisalduva informatsiooni
nõuetele vastavuse kontrolli, kui kauba ja asjassepuutuvate lisadokumentide esitamine
tollile on tagatud. Andmetöötlussüsteem aktsepteerib tollideklaratsiooni ja omistab
tollideklaratsioonile aktsepteerimise numbri. Aktsepteerimise numbri omistamisega
andmetöötlussüsteemi poolt loetakse tollideklaratsioon tollile esitatuks ning kaup
tolliprotseduurile käitlusviisile suunatuks;
 katkestab tollideklaratsiooni menetlemise, kui tollideklaratsioon suunatakse
kontrollimisele, esitab tolli nõudmisel viivitamata tollideklaratsiooni lisadokumendid või
tollideklaratsiooni lisadokumendid ja kauba.
6. Kui tollivõlast tulenev maksusumma on tasutud või tagatud, kaup vabastatakse.
7. Kui kaubale rakendatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid, peab deklarant või tema esindaja
enne tollideklaratsiooni aktsepteerimist:
 veenduma, et kauba vabasse ringlusse lubamise eelduseks olevad tingimused on täidetud,
sealjuures kauba kogusega seotud piirangute korral jälgima, et imporditav kogus ei ületa
dokumendis märgitud kogust;
 piirangute korral hoidma nendega seotud dokumendid tolliasutusele kättesaadavana
tollideklaratsiooni esitamise ajal.
8. Kui 30 päeva jooksul ei ole salvestatud andmete alusel tollideklaratsiooni aktsepteeritud,
kustutatakse tollideklaratsioon andmetöötlussüsteemist.
Paberkandjal tollideklaratsiooni esitamine
1. Paberkandjal tollideklaratsioon esitatakse tollile ÜDA 9. lisa liidetes B2 ja B4 sätestatud
vormil, võttes arvesse ÜDA 9. lisa liites C1 toodud juhiseid. Paberkandjal tollideklaratsiooni
on lubatud täita tindi ja trükitähtedega.
2. Kui tollideklaratsiooni on võimalik andmetöötlussüsteemis Complex salvestada, aga maksu- ja
tolliameti infosüsteemide tõrke tõttu ei ole
võimalik esitada, siis on lubatud
paberdeklaratsioon asendada Complexi väljatrükiga. Deklarandi või tema esindaja poolt
allkirjastatud väljatrükk esitatakse kahes eksemplaris, millest ühe koos tollieeskirjades
ettenähtud lisadokumentidega säilitab toll.
3. Kui
tollideklaratsiooni
andmetöötlussüsteemi
mittetöötamise
tõttu
kasutatakse
asendustoimingut võib tollideklaratsioonina esitada maksu- ja tolliameti kodulehel oleva
täidetava vormi väljatrüki. Deklarandi või tema esindaja poolt allkirjastatud vormi väljatrükk
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esitatakse kahes eksemplaris, millest ühe koos tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentidega
säilitab toll.

Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimine tolli poolt
1.

Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollitakse vastavalt liidu tolliseadustiku artiklile 188
üldjuhul kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

2. Kui aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimise tulemusena on toll tuvastanud, et
deklareeritud andmed ei ole õiged, teeb toll kontrollimise tulemusel kindlakstehtud andmete
alusel vastavad parandused andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni andmetes.
Märge kauba vabastamise kohta
1. Kauba vabastamise kohta teeb toll märke tollideklaratsiooni lahtrisse D/J.
Tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentide säilitamine
1. Deklarant hoiab tollieeskirjades ette nähtud lisadokumendid tollile kättesaadavana
raamatupidamise seaduses dokumentide säilitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul.
2. Kaudse esindamise korral on dokumentide säilitamise kohustus deklarandi asemel isikul, kelle
eest tollideklaratsioon esitati.
3. Paberkandjal esitatud tollideklaratsiooni ühe eksemplari koos lisadokumentidega säilitab toll
kui tollieeskirjades ei ole ettenähtud teisiti. Deklarandi soovil tagastab toll lisadokumendi,
säilitades tollis selle koopia.
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TOLLIDEKLARATSIOONI MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE PÄRAST
KAUBA VABASTAMIST
I Tollideklaratsiooni muutmist reguleerivad õigusaktid:






Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik, (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1-101; edaspidi LTS), artikkel 173 lõige 3;
Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2010 (ELT L 37, 10.2.2010, lk 1-11);
Tolliseadus § 35;
Rahandusministri 19.06.2017 määrus nr 40 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni
muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks”

(1) Deklarandi taotluse alusel muudetakse tollideklaratsiooni
tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

kolme

aasta

jooksul

(2) Tollideklaratsiooni muudetakse juhul, kui
 Kaupade kogus (tollideklaratsiooni lahter 38) muutub statistilise läve võrra (1000
kg) või rohkem või kaupade tolliväärtus (tollideklaratsiooni lahter 46) muutub
statistilise läve võrra (1000 eurot) või rohkem.
Kui kaupade kogus või tolliväärtus muutub vähem kui statistilise läve võrra, siis
tollideklaratsioonis muudatusi ei tehta. Käibemaksusumma muudatus
deklareeritakse käibedeklaratsioonil. (Täiendav selgitus p 4.3.1.2.)
Kui muutub liidusisene transport, siis liidetakse tolliväärtuse muutunud osa ja
liidusisese transpordi muutunud osa ning kui see muudatus kokku ületab
tolliväärtuse statistilist läve, siis tehakse muudatused tollideklaratsioonis.
Näiteks:
 tolliväärtus ei muutu, kuid liidusisesed kulud (tolliväärtusesse arvamata
kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud) muutuvad 1278, 23 eurot, sel
juhul on maksustatav väärtus, millelt arvutatakse käibemaks, muutunud
1278, 23 eurot ehk üle 1000 euro ning seega on nõutav tollideklaratsiooni
parandamine;
 tolliväärtus muutub 511, 29 eurot ja liidusisesed kulud muutuvad 575, 20
eurot. Kuna muudatus kokku on üle 1000 euro muudetakse
tollideklaratsiooni;
 kui tolliväärtus muutub 319, 56 eurot ja liidusisesed kulud samuti 319, 56
eurot, siis jääb muudatus alla statistilise läve ning tollideklaratsiooni ei
muudeta.
NB! Tolliväärtuse statistilist läve rakendatakse nende tollideklaratsioonide
muutmise korral, mille alusel makstakse ainult käibemaksu.
 muutub tollimaksu summa.
 muutub aktsiisimaksu summa;
 taotleja ei ole Eesti käibemaksukohustuslane käibemaksu summa muutumise korral.
(3) Vastavalt LTS artiklile 173 ei tohi muudatused laieneda muudele kaupadele, kui need,
mille kohta see algselt tehti ehk kaubanimetusi lisada ja kustutada ei ole lubatud.
(4) Muudatused vormistatakse andmetöötlussüsteemis deklarandi taotluse alusel. Taotluse ja
asjassepuutuvate dokumentide esitamine toimub rahandusministri 19.06.2017 määruse nr
40 alusel.
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(5) Taotluses märgitakse üksikasjalikud põhjendused tollideklaratsioonis
tegemiseks ja lisatakse taotlust põhjendavad dokumendid.

muudatuste

(6) Kui toll avastab vea tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes, teavitatakse deklaranti ja
kaudse esindamise korral ka esindatavat tollideklaratsiooni muutmise vajadusest teatisega,
milles on määratud tähtaeg tollideklaratsiooni muutmise taotluse esitamiseks.
II Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamist reguleerivad õigusaktid:






Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik, (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1-101; edaspidi LTS), artikkel 174 lõige 2;
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid
sätteid täpsustatavat üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1-557) artikkel
148;
Tolliseadus § 35;
Rahandusministri 19.06.2017 määrus nr 40
„Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni
muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks”.

(1) Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse esitamine toimub rahandusministri

19.06.2017 määruse nr 40 alusel.
(2) Taotluses

märgitakse üksikasjalikud põhjendused tollideklaratsiooni
tunnistamiseks ja vajadusel lisatakse taotlust põhjendavad dokumendid.

kehtetuks

(3) Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamine toimub üldjuhul Komisjoni delegeeritud

määruse (EL) nr 2015/2446 artikli 148 alusel
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Andmetöötlussüsteemi Complex kasutajaliidese kasutamise kohta on eraldi kasutusjuhend.
Juhised tollideklaratsiooni andmete esitamiseks X-tee kaudu on leitavad MTA kodulehel Complex
X-tee rubriigis.
Andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni täitmise
andmetöötlussüsteemi Complex alamlehekülgedest.

juhend

on

ülesehitatud

lähtuvalt

Tollideklaratsiooni täitmise lihtsustamiseks on kasutajaliideses võimalik teatud kodeeritud
andmeid valida vastava lahtri juures asuvast klassifikaatorist, samuti on võimalik kuupäeva
märkimiseks kasutada kalendriakent.
Vastavalt LTS artikli 15 lõikele 2 vastutab asjaomane isik või tema esindaja tollideklaratsiooni,
reekspordi deklaratsiooni või reekspordi teatise esitamisel tollile
— deklaratsioonis või teatises esitatud teabe õigsuse ja täielikkuse eest,
— lisatud dokumentide autentsuse, õigsuse ja kehtivuse eest
ja
— kõikide kohustuste täitmise eest, mis on seotud kõnesoleva kauba teatavale tolliprotseduurile
suunamisega.
NB! E-maksuameti/e-tolli sessioon aegub, kui teatud aja jooksul tegevusi ei tehta. Seetõttu on
soovitav enne tollideklaratsiooni täitmise katkestamist andmed salvestada.
Tollideklaratsiooni täitmine algab profiili valikust, mis lähtub deklareeritavast menetlusest:
Ekspordil:
Profiil

Kirjeldus

V

Eksport/lähetamine
CAP (Common Agriculturale Polisy –
ühine põllumajanduspoliitika) eksport
Tolliladustamisprotseduur, et saada
ettenähtud eksporditoetust enne
eksportimist, või valmistamine
tollijärelevalve ja –kontrolli all enne
eksportimist ja eksporditoetuste
maksmist
Reeksport pärast muud eriprotseduuri
kui tolliladustamisprotseduur
Reeksport pärast tolliladustamist
Välistöötlemine
Välistöötlemine lihtsustatud loa
taotlusega
Varude teade

Impordil:
Profiil
H

Kirjeldus
Vabasse ringlusse lubamine

H1

Vabasse ringlusse lubamine lihtsustatud

A
ACAP
B

C
D
E
E1

Lahter 37 esimene alajaotis
ehk tollikäitlusviis
10; 11; 23
10
76; 77

31
31
21; 22
21; 22

Lahter 37 esimene alajaotis
01; 07; 40; 42; 45; 48; 49; 61;
63; 68
41
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I
I1
I1A
J
R

loa taotlusega
Kauba suunamine seestöötlemisele või
ajutisele impordile
Lihtsustatud loaga kauba suunamine
seestöötlemisele või ajutisele impordile
Lihtsustatud loa taotlusega ajutine
import
Tollilattu suunamine
Reisija deklaratsiooni profiil

51; 53
51
53
71
40; 49; 61

Lihtsustatud deklaratsioonid:
Saadetise
Eraisiku saadetise deklareerimine
deklaratsioon
Juhised lihtsustatud korras saadetiste deklareerimiseks
Reisija
Reisija kauba deklareerimine
deklaratsioon
Juhised reisija kauba lihtsustatud korras deklareerimiseks
NB! Profiiliti võib tollideklaratsiooni lahtrite täitmine olla erinev.
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LIIK
Lahter 1A «Deklaratsiooni liik»
EX

eksport väljaspoole liidu tolliterritooriumi asuvate riikide ja territooriumitega, v.a
kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalised

CO

1)liidu kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse pärast uute liikmesriikide ühinemist
üleminekuaja jooksul erimeetmeid.
2)liidu kaupade osas kaubavahetuse raames, mis toimub tolliterritooriumi osade vahel,
mille suhtes ei kohaldata direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, näiteks kaubavahetus Alandi saare
ja Kanaari saarte vahel.
3) liidu kaupade osas kaubavahetuse raames, mis toimub liidu tolliterritooriumi osade,
mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, ja nende osade vahel, mille
suhtes neid sätteid ei kohaldata, näiteks kaubavahetus Rootsi ja Alandi saare vahel.
4)kaupade suunamine tolliladustamisprotseduurile, et saada ettenähtud eksporditoetust
enne eksportimist, või valmistamine tollijärelevalve ja -kontrolli all enne eksportimist ja
eksporditoetuste maksmist.

IM

import väljastpoolt liidu tolliterritooriumit asuvate riikide ja territooriumitega, v.a
kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalised

EU

kaubavahetus formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalistega kauplemiseks

Lahter 1B «Deklaratsiooni viis»
A

lõplik tollideklaratsioon

B

lihtsustatud tollideklaratsioon

C

lihtsustatud tollideklaratsioon

Y

lihtsustatud tollideklaratsiooni (viis C) lisadeklaratsioon

Z

arvestuskande lisadeklaratsioon

O

CAP eelteade

V

Varude teade

Lahter 7 «Kliendi viitenumber»
Lahtrisse märgitakse deklarandi poolt tollideklaratsioonile omistatud unikaalne viitenumber, mille
pikkus võib olla kuni 22 sümbolit (lubatud on kasutada nii tähti kui ka numbreid). Kontrollitakse,
et viide on antud deklarandi jaoks unikaalne. See tähendab, et igal deklaratsioonil peab olema
erinev viitenumber. Kui lahter on täitmata kuvatakse veateade.
Lahter 7A - « Saadetise/veodokumendi viitenumber»
Lahtrisse (7A ja 98H) märgitakse kas saadetise viitenumber või veodokumendi viitenumber.
Kui kõigil ühe deklaratsiooniga deklareeritavatel kaupadel on sama saadetise/veodokumendi
viitenumber märgitakse see üldosa lahtrisse 7A ja kauba tasemel olevat lahtrit 98H ei tohi
kasutada.
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Lahter 14H «Esindusviis»
Vali vastavalt deklarandi või esindaja staatusele üks järgnevatest:
1. Deklarant on kaubasaaja/saatja
2. Otsene esindus
3. Kaudne esindus
Deklarant
isik, kes esitab tollideklaratsiooni enda
tollideklaratsioon esitatakse (LTS artikkel 5, punkt 15).

nimel,

või

isik,

kelle

nimel

Otsene esindamine esindaja tegutseb teise isiku nimel ja tema eest (LTS artikkel 18, lg 1).
Kaudne esindamine esindaja tegutseb enda nimel, aga teise isiku eest (LTS artikkel 18, lg 1).
Esindamise korral (nii otsesel kui ka kaudsel) peab esindajal olema tolliagentuuri tegevusluba v. a.
juhul, kui füüsiline isik esitab tollideklaratsiooni teise füüsilise isiku eest ja esindamine ei ole tema
majandustegevus (Tolliseadus § 17 lg 1 ja 2).
Detailsem selgitus tollideklaratsiooni lahtrite 2 (ekspordil kaubasaatja) ja 8 (impordil kaubasaaja),
14 (Deklarant/Esindaja) ja 54 (Esitaja) täitmise kohta on ära toodud juhendi lisas 1.
Seestöötlemise ja ajutise impordi loa taotlemisel tollideklaratsiooniga (profiil I1 ja I1A) ei tohi
kasutada kaudset esindust. Esindusviis võib olla 1 – „Deklarant on kaubasaaja/saatja" ja 2 –
„Otsene esindus"

Lahter 14A-G«Esindaja/Deklarant»
Märgitakse asjaomase isiku kohta:
1) ettevõtja korral EORI (Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem) number;
2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad korral
maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne
tollideklaratsiooni esitamist.
Kui tollideklaratsiooni esitab kaubasaaja/-saatja ise ehk esindajat ei kasutata (s.t lahtrisse 14H
„Esindusviis“ on märgitud kood 1), siis lahtrit ei täideta vaid Saaja/Saatja andmete sisestamisel
täidab süsteem selle vaikimisi saaja või saatja andmete alusel.
Kui saajaid või saatjaid on rohkem kui üks, andmeid lahtrisse ei kuvata.
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SAAJA/SAATJA
Lahter 2A-G «Saatja»
Ekspordil märgitakse asjaomase isiku kohta:
1) ettevõtja korral EORI number;
2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad, korral
maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne
tollideklaratsiooni esitamist.
Kui kaup suunatakse välistöötlemise tolliprotseduurile, märgitakse lahtrisse välistöötlemise loa
omaniku EORI number.
Impordil märgitakse selle isiku ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress, kes oli kaupade
võõrandaja vahetult enne nende toimetamist liidu tolliterritooriumile. Juhul, kui tegemist ei ole
kaupade võõrandamisega, märgitakse kaupade saatja ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik
aadress. Lahtri parempoolsesse osasse „Saatja kood” võib märkida kaubasaatja registrikoodi, kui ta
on registreeritud isik ja registrikood on kaupade importimisel teada. Kauba saatjaid võib olla
rohkem kui üks. Kui tollideklaratsioon esitatakse paberkandjal, märgitakse lahtrisse „00200” ning
nimekiri kaubasaatjatest esitatakse lisalehel.
Lahter 8A-G «Saaja»
Ekspordil märgitakse kaubasaaja nimi ja aadress. Kaubasaaja on kaupade lõplik vastuvõtja
sihtriigis. Kui lõplik vastuvõtja pole teada märgitakse viimane teadaolev vastuvõtja. Lahtri
parempoolsesse osasse „Saaja kood” võib märkida kaubasaaja registrikoodi, kui ta on
registreeritud isik ja registrikood on kaupade eksportimisel teada. Kaubasaajaid võib olla rohkem
kui üks.
Impordil märgitakse kaubasaaja ehk isiku kellele kaubad toimetatakse, kohta:
1) ettevõtja korral EORI number;
2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;
3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad korral
maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne
tollideklaratsiooni esitamist.
Kui kaup suunatakse eriprotseduurile, välja arvatud tolliladustamine ja transiit, märgitakse vastava
loa omaniku EORI number.
Vedelkütuse seaduse alusel kütuse vabasse ringlusse lubamisel peab olema saajal impordi luba
majandustegevuse registris (MTR).
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ÜLDANDMED
Lahter 6 «Pakkeüksuste koguarv»
Märgitakse kaubasaadetise pakkeüksuste tegelik koguarv. Näiteks, kui deklareeritakse kaks
erinevat kaupa: sokid ja sussid ning need on pakitud suurde karpi, mille sees on eraldi karp
sokkide ja eraldi karp susside jaoks, siis märgitakse lahtrisse 6 pakkeüksuste koguarvuks 1.
Kaubanimetuse juures lahtris 31 märgitakse sokkidel pakkeüksuste arvuks 1 ja sussidel 0. Kui
kauba tasemel on pakendite arvuks 0, siis peab esinema vähemalt üks selline kaup, millel on sama
pakendi tüüp, pakendi markeering ning pakendi arv on suurem kui 0. Pakkeüksuste koguarv (lahter
6) ei või olla väiksem erinevat liiki kaupade pakkeüksuste koguarvust (lahtrite 31 kogusumma).
Lahter 13 «CAP»
Ühise põllumajanduspoliitika (CAP) alla kuuluvate põllumajandustoodete eksportimisel
märgitakse ekspordiliigi kood vastavalt RM 19.06.2017 määruse nr 37 lisale 2.
Muudel juhtudel jäetakse lahter täitmata.
Lahter 15A «Lähteriik»
Eksport:
Ekspordiformaalsuste kohaldamisel on „tegelikult eksportiv liikmesriik” see liikmesriik, kust
kaubad algselt eksportimise eesmärgil lähetati, kui eksportija ei asu eksportivas liikmesriigis.
Kui teisi liikmesriike ei ole kaasatud, on eksportiv liikmesriik seesama, mis tegelikult eksportiv
liikmesriik.
Import:
Kui vahepealses riigis ei ole kohaldatud peatamisi või õigustoiminguid, märgitakse selle riigi
kood, mille kaudu kaup algselt importiva liikmesriigi territooriumile lähetati. Kui selliseid
peatamisi või õigustoiminguid on toimunud, käsitatakse vahepealse riigina lähte/ekspordiriiki.
Peatamise all mõeldakse igasugust kauba liikumise ajutist katkestust misjärel jätkatakse liikumist
esialgsesse sihtkohta. Õigustoiming võib olla igasugune äritehing või sellega võrreldav tegevus,
mis tuleneb seadusandlusest (näiteks müük või lepingujärgne töötlemine)
Vahepealne riik võib olla iga kolmas riik või Euroopa Liidu liikmesriik, mille kaudu kaubad
lähtekohast sihtkohta jõuavad.
Näited lähteriigi märkimise kohta leiab tollideklaratsiooni täitmise suunistest.
Riigi tähtkoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast riikide klassifikaatorist.

Lahter 17A «Sihtriik»
Märgitakse selle lõpliku sihtriigi tähtkood, mis on eksportimise või importimise hetkel teada.
Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate
põllumajandustoodete korral märgitakse sõiduki sihtkoha riik.
Riigi tähtkoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast riikide klassifikaatorist.
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Lahter 26A «Sisemaa transpordiliik»
Eksport:
Siseriiklik transpordiliik märgitakse juhul, kui eksporditolliasutus ei ole samaaegselt ühendusest
väljumise tolliasutus. Märgitakse selle transpordivahendi liigi kood, millega kaubad
väljumistolliasutusse transporditakse.
Import:
Kui kaubale ei rakendata impordi tolliformaalsusi ühenduse piiril ja need transporditakse
tolliformaalsuste teostamiseks ühenduse tolliterritooriumil asuvasse teise tolliasutusse, märgitakse
selle transpordivahendi liigi kood, millega kaubad sellesse tolliasutusse transporditakse.
Lahtri täitmisel kasutatakse järgmisi koode:
Kood
1
2
3
4
5
7
8
9

Kirjeldus
Meretransport
Raudteetransport
Maanteevedu
Õhutransport
Postisaadetis
Kinnistranspordiseadmed (elekter, maagaas)
Siseveetransport
Iseliikuvad veovahendid

Lahter 25A « Piiri transpordiliik »
Eksportimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi liigi kood, millega kaup eeldatavalt
ühenduse tolliterritooriumilt välja viiakse.
Importimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi liigi kood millega kaup ühenduse
tolliterritooriumile sisenes.
Transpordiliigi määrab aktiivne transpordivahend. Kombineeritud või mitme erineva
transpordivahendi kasutamisel on aktiivne transpordivahend see, mis veab teisi
transpordivahendeid. Näiteks juhul, kui veoauto on merelaeval, käsitatakse aktiivse
transpordivahendina laeva. Sadulveoki ja haagise puhul on aktiivseks transpordivahendiks
sadulveok.
Kasutatakse lahtri 26A täitmiseks loetletud koode.

Lahter 21B «Piiri transpordi riik».
Märgitakse selle riigi tähtkood, kus aktiivne transpordivahend on teadaolevalt registreeritud.
Raudteetranspordi, posti, torujuhtmetranspordi ja elektriülekandeliinide korral (lahtris 25
transpordiliigid 2, 5, 7) riigi koodi ei märgita. Lahtrit ei täideta, kui rakendatavale tollikäitlusviisile
on eelnenud mõni eksportimisel või importimisel rakendatavatest tollikäitlusviisidest.
Riigi tähtkoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast riikide klassifikaatorist.
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Lahter 21A «Piiri transpordi ID».
Eksportimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi identifitseerimisandmed, millega kaup
eeldatavalt ületab ühenduse välispiiri
Importimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi identifitseerimisandmed, millega kaup
ületas ühenduse välispiiri
Sõltuvalt transpordivahendist märgitakse järgnevad andmed:
Transpordivahend
Mere- ja siseveetransport
Õhutransport

Identifitseerimisviis (ID)
Laeva nimi
Lennu number ja kuupäev ( kui lennu numbrit
ei ole, märkida õhusõiduki
registreerimisnumber)
Sõiduki registreerimisnumber
Vaguni number

Maanteetransport
Raudteetransport

Lahter 18A «Sisemaa transpordi ID»
Märgitakse selle transpordivahendi identifitseerimisandmed, millele kaubad on vahetult laaditud
nende esitamiseks tolliformaalsuste teostamiseks eksporditolliasutusele või sihttolliasutusele.
Transpordivahend
Mere- ja siseveetransport
Õhutransport
Maanteetransport
Raudteetransport

Identifitseerimisviis (ID)
Laeva nimi
Lennunumber ja kuupäev (kui lennunumbrit ei ole, märkida
õhusõiduki registreerimisnumber)
Sõiduki registreerimisnumber
Vaguni number

Juhul, kui kauba veoks kasutatakse nii veokit kui ka haagist, märgitakse lahtrisse nii veoki kui ka
haagise registreerimisnumber. Posti, torujuhtmetranspordi või elektriülekandeliinide (lahtris 25
transpordiliigid 5, 7) kaudu toimuva kauba impordi korral lahtrit ei täideta.
Lahter 19 «Kaubad konteineris»
Märgitakse «0», kui kaupa ei veeta konteineris või «1», kui kaup on või on olnud laaditud
konteinerisse väljumisel ühenduse territooriumilt või sisenemisel ühenduse territooriumile.
Lahter 20A «Tarnetingimused»
Märgitakse Incoterms kood:
Incoterms kood
Tähendus
EXW
Hangitud tehasest
FCA
Franko vedaja
FAS
Franko laeva kõrval
FOB
Franko laeva pardal
CFR
Hind ja prahiraha
CIF
Hind, kindlustus ja prahiraha

Täpsustav koht
Nimetatud koht
Nimetatud koht
Nimetatud lastimissadam
Nimetatud lastimissadam
Nimetatud sihtsadam
Nimetatud sihtsadam
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CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
DAT
DAP

Vedu makstud kuni
Vedu ja kindlustus makstud kuni
Tarnitud piiril
Tarnitud laevalt
Tarnitud kailt
Tarnitud, toll tasumata
Tarnitud, toll tasutud
Tarnitud terminalis
Tarnitud kohale

Nimetatud sihtkoht
Nimetatud sihtkoht
Nimetatud koht
Nimetatud sihtsadam
Nimetatud sihtsadam
Nimetatud sihtkoht
Nimetatud sihtkoht
Nimetatud terminal sihtsadamas- või kohas
Nimetatud sihtkoht

Eesti keeles on ilmunud:
T. Tammemägi (tõlk.) „Tarneklauslid Incoterms 2000: kasutajajuhis ja Rahvusvahelise
Kaubanduskoja ametlike reeglite tõlge”: EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS, 2000
T. Tammemägi (tõlk.) „Tarneklauslid Incoterms 2010: kasutajajuhis ja Rahvusvahelise
Kaubanduskoja ametlike reeglite tõlge”: EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS, 2010
Lahter 20B «Tarne asukoht»
Märgitakse selle koha nimi, kus kauba müüja või omaniku kaubaga seonduvad kohustused
lõpevad.
Lahter 22B «Arve summa.»
Märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursid euro suhtes ja
milles tehing sõlmiti.
Lahtri vasakpoolsesse osasse märgitakse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide samas
valuutas deklareeritavate kaupade maksumuse kogusumma.
Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse valuuta tähtkood, mida on võimalik valida lahtri juures
asuvast valuutade tähtkoodide klassifikaatorist.
Euro vahetuskursid avaldatakse Euroopa Keskpanga poolt ning valuutade loetelu (tähtkoodid ja
nimetused) on avaldatud Eesti Tollitariifistikus (edaspidi ETT).
Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse
lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel.
Kui isik kasutab kiiresti riknevate kaupade importimisel ühikuväärtuse süsteemi ning deklareeritav
väärtus on esitatud eurodes, siis märgitakse valuuta koodiks «EUC».
Kui kauba reimpordil esitatakse teenuste eest arve kaubaarvel olevast erinevas valuutas,
märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes.
Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba
maksumus eurodes.
Lahter 24 «Tehingu liik»
Märgitakse lepingus või mõnes muus dokumendis märgitud tehingu liik
Lahtri täitmisel kasutatakse järgmisi koode:
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1. Tehingud, millega kaasneb tegelik või kavatsetav omandiõiguse üleminek residendilt
mitteresidendile rahalise või muu tasu eest (v.a punktides 2, 7 ja 8 loetletud tehingud)
2. Kaupade tasuta tagastamine või asendamine pärast algse tehingu registreerimist
3. Tehingud, mis on seotud omandiõiguse ülekandmisega ilma rahalise või loonustasuta (nt
abisaadetised)
4. Tehingud, mille eesmärk on lepinguline töötlemine (omandiõigust ei kanta töötlejale üle)
5. Tehingud, mis järgnevad lepingulisele töötlemisele (omandiõigust ei kanta töötlejale üle)
6. Riiklikul otstarbel registreeritud eritehingud
7. Tehingud ühendatud kaitseprojektide või muude ühendatud valitsustevaheliste
tootmisprogrammide alusel
6. Tehingud, mis on seotud ehitusmaterjali ja tehniliste seadmete tarnimisega üld- ja
tsiviilehitustööde lepingu raames ning mille puhul ei nõuta kaupade kohta eraldi arvet, vaid
arve väljastatakse kogu lepingu jaoks
9. Muud tehingud, mida ei saa muude koodide alla liigitada
Tehingu liigi koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast tehingu liikide klassifikaatorist.
Lahter 29 “Väljumise tolliasutus”
Vastavalt rakendusmääruse artiklile 329 lõige üks on väljumistolliasutuseks tolliasutus, mis on
pädev kohas, kus kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja, et toimetada see väljaspool
kõnealust territooriumi asuvasse sihtkohta.
Erandina on väljumistolliasutus üks järgmistest:
a) Juhul, kui kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja kinnistranspordiseadmega, on
väljumistolliasutuseks eksporditolliasutus.
b) Kui kaup laaditakse laevale või õhusõidukile, et vedada see liidu tolliterritooriumilt välja, on
väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev kohas, kus kaup laaditakse kõnealusele
laevale või õhusõidukile
c) Kui kaup on laaditud laevale, mis ei ole määratud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis
120 osutatud regulaarlaevaliinile, on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev
kohas, kus kaup laaditakse kõnealusele laevale.
d) Kui kaup suunatakse pärast ekspordiks vabastamist transiidiprotseduurile, siis on
väljumistolliasutuseks see tolliasutus, kust transiitvedu algab ,v.a. aktsiisi peatamise korra
alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise korral ja selliste kaupade suhtes, mille suhtes
kohaldatakse ekspordiga seotud tolliformaalsusi eksporditoetuse saamiseks ühise
põllumajanduspoliitika alusel.
e) Taotluse alusel on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev kohas, kus raudteeettevõtja, postiettevõtja, lennuettevõtja või laevandusettevõtja võtab kauba ühtse veolepingu alusel
üle liidu tolliterritooriumilt väljaviimiseks, tingimusel et kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja
raudteesõiduki, posti, õhusõiduki või laevaga, v.a. aktsiisi peatamise korra alusel toimuva
aktsiisikaupade liikumise korral ja selliste kaupade suhtes, mille suhtes kohaldatakse ekspordiga
seotud tolliformaalsusi eksporditoetuse saamiseks ühise põllumajanduspoliitika alusel.
Koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast väljumistolliasutuste klassifikaatorist.
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Lahter 29A «Sisenemise tolliasutus»
Märgitakse tolliasutus, mille kaudu kaup liidu tolliterritooriumile sisenes.
Posti, torujuhtmetranspordi, õhutranspordi ja elektriülekandeliinide korral märgitakse deklarandi
asukohajärgne tolliasutuse kood.
Koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast piiritolliasutuste klassifikaatorist.
Lahter 30H «Aktsepteerimise tolliasutus »
Märgitakse tolliasutuse kood, kuhu tollideklaratsioon esitatakse. Tolliasutuse koodi on võimalik
valida lahtri juures asuvast tolliasutuste koodide klassifikaatorist.
Lahter 30G «Kauba asukoha liik»
Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt:
A – ajutise ladustamise koht;
H – volitatud kaubasaaja/saatja heakskiidetud koht;
K – loas määratud koht;
L – ladu; (aktsiisiladu, maksuladu, tolliladu);
T – tolliasutus;
V – vabatsoon;
X – muu.
NB! Kui kaup asub ajutise ladustamise kohas märgitakse kauba asukoha liigiks A ning lahtreid
30A-E ja 30F ei ole vaja täita.
Kui kaup asub tolliasutuses märgitakse lahtrisse 30K tolliasutuse kood.
Lahter 30I«Kaup terminalis/hoiukohas»
Juhul, kui kaup asub ajutise ladustamise kohas märgitakse loa kood. Kui kaup ei asu ajutise
ladustamise kohas lahtrit ei täideta. Loa koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast
klassifikaatorist.
Lahter 30A-E«Kaup aadressil»
Lahtrisse 30A märgitakse kauba asukoha aadress
Lahtrisse 30C märgitakse kauba asukoht
Lahtrisse 30D märgitakse lahtri 30C asukoha indeks (sihtnumber)
Lahtrisse 30E märgitakse selle riigi kood, kus kaup asub.
Lahter 30F «Asukoha täpsustus»
Märgitakse kauba asukohta täpsustavad andmed, kui aadressi järgi on raske õiget kohta leida.
Lahter 30K «Kontrollimise tolliasutus»
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Kui kauba asukoha liigiks on märgitud T tolliasutus märgitakse täiendavalt konkreetse tolliasutuse
kood, mille piirkonnas kaup asub.
Lahter 99C «Laadimise algus»
Märgitakse CAP kauba või varude laadimise alguse kuupäev ja kellaaeg
Lahter 99D «Laadimise lõpp»
Märgitakse CAP kauba laadimise lõpu kuupäev ja kellaaeg
Lahter 99E «Eelteate saabumise aeg»
Märgitakse CAP kauba eelteate esitamise kuupäev ja kellaaeg
Lahter S29 «Veokulude makseviis»
Kasutatakse järgmisi koode:
A Sularahamakse
B Krediitkaardimakse
C Tšekimakse
D Muu (nt otsekorraldus arvelduskontole)
H Elektrooniline krediidi ülekanne
Y Vedajale avatud arvelduskonto
Z Ette maksmata
See teave esitatakse ainult siis, kui see on teada. Samal ajal ei tohi täita lahtrit kauba tasemel ja
üldosas. Üldosas märgitakse andmed siis, kui need on kõikidele kaubapositsioonidele ühised.
Lahter S32 «Eriasjaolu tunnusnumber»
Kood, mis näitab asjaomase ettevõtja puhul kehtivaid eriasjaolusid:
A Posti- ja kiirsaadetised
E Volitatud ettevõtjad
Lahter 48 «Tasumisviis »
Märgitakse maksusumma tagamise või tasumise viis järgmiselt:
0 - Esindaja tagab;
1 – Saaja või saatja tagab;
2 – Esindaja maksab;
3 - Saaja või saatja maksab.
Tasumisviisi 0 ja 1 kasutatakse siis, kui tegemist on maksepikendusega tasutava
tollideklaratsiooniga.
Tasumisviisi 2 ja 3 kasutatakse juhul, kui tegemist on ettemaksukontolt (sh sularahas) tasutava
tollideklaratsiooniga.
Seestöötlemise ja ajutise impordi loa taotlemisel tollideklaratsiooniga (profiil I1 ja I1A) võib
tasumisviis (lahter 48) olla 1 – „Saaja või saatja tagab" või 3 – „Saaja või saatja maksab". Koodi
1 kasutatakse seestöötlemise ja täieliku maksuvabastusega ajutise impordi korral. Koodi 3 osalise
maksuvabastusega ajutise impordi korral.
Otsesel esindajal ei ole lubatud kasutada tasumisviisi 0 – Esindaja tagab.
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Lahter 49C «Lao kood»
Märgitakse kaubale tolliprotseduuri rakendamisel tolli poolt laole omistatud registreerimiskood.
Kui kaubale on eelnevalt rakendatud tolliladustamise tolliprotseduuri teises liikmesriigis,
märgitakse selle liikmesriigi tähtkood.
Lao registreerimiskoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist.
Lahter 49F «Lähtelao kood»
Märgitakse selle lao registreerimise kood, kust kaubad lähetati. Lao koodi saab valida lahtri juures
asuvast klassifikaatorist. Kui lähteladu asub teises liikmesriigis, märgitakse selle liikmesriigi
tähtkood.
Lahter 99F «Ühise lisadokumendi kood»
Märgitakse ühise lisadokumendi kood, mis kehtib kõikidele ühe tollideklaratsiooniga deklareeritud
kaupadele.
Loetelu kasutavatest lisadokumentidest on kättesaadav
Koodide loendid (Koodi liik – Sertifikaadid (lahter 44).

ETTs päringu Rohkem infot valikus

Lisadokumendi koodi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist
Lahtri «G» osasse viide märgitakse ühise lisadokumendi number
Lahtri «H» osasse kuupäev märgitakse ühise lisadokumendi kuupäev.
Lahtri «HH» osasse dokument on võimalik lisada dokument, pilt või foto.
Lahter 99W «Ühise eelneva dokumendi roll»
Märgitakse ühise eelneva dokumendi kood, mis kehtib kõikidele ühe tollideklaratsiooniga
deklareeritud kaupadele.
Märgitakse üks järgnevatest koodidest:
X

ülddeklaratsioon

Y

esialgne deklaratsioon

Z

eelnev dokument,

Lahtri «X» osasse märgitakse dokumendi liik. Dokumendi liikide loetelu on ära toodud juhendi
lisas 2. Dokumendi liigi lühendi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist
Lahtri «Y» osasse viide märgitakse ühise eelneva dokumendi number
Lahtri «ZA» osasse kaup märgitakse kauba järjekorra number eelneva dokumendi alusel.
Lahtri «Z» osasse kuupäev märgitakse ühise eelneva dokumendi kuupäev.
Lahter S13 «Marsruudil läbitavate riikide koodid»
Koodidega näidatakse riigid kronoloogilises järjekorras, läbi mille veos kulgeb vedamisel
esimesest lähteriigist viimasesse sihtriiki. Esitatakse kõik teadaolevad andmed. Samal ajal ei tohi
täita lahtrit kauba tasemel ja üldosas. Posti- ja kullersaadetiste väljumisel esitatavad
ülddeklaratsioonid: esitatakse üksnes kaupade viimane sihtriik.
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D.V.1
Kui profiili H korral ületab kaubanimetuse maksumus 20 000 eurot on deklarandil kohustus täita
tolliväärtuse deklaratsioon (D.V.1). Tolliväärtuse deklaratsiooni võib täita paberkandjal või
printida välja tollideklaratsiooni ajaloo leheküljelt. Paberkandjal või prinditud tolliväärtuse
deklaratsioon peab olema käsitsi allkirjastatud. Sama kehtib juhtudel, kui toll nõuab D.V.1
täitmist.
Lahter 12AL «Lisakulude jagamisviis»
Märgitakse kulude jagamisviis järgmiselt:
0 - kulusid ei jagata
1 - jagamine väärtuse järgi
2 - jagamine netomassi järgi
Kui jagamisviisiks märgitakse 0, sisestatakse kulude andmed kauba juurde. Kui jagamisviisiks
märgitakse 1 või 2 sisestatakse kulud 12 lahtritesse.
NB! Jagamisviiside 1 ja 2 kasutamisel jagatakse lahtrisse 12 sisestatud summad vastavatesse 45.
lahtritesse ja kustutatakse seal eelnevalt olnud andmed.
Lahter 12AM «Ühenduse tolliterritooriumile toomise koht»
Märgitakse liidu tolliterritooriumile sisenemise geograafilise koha nimi.
Lahter 12CA-CG «Müüja»
Märgitakse müüja nimi ja aadress
Lahtrid 12CA ja 12CF täidetakse juhul, kui need andmed on deklarandile teada.
Lahter 12DA-DG «Ostja»
Märgitakse ostja EORI number ja aadress.
Lahter 12AA -BF «Tolliotsus»
Märgitakse lahtrites 7-9 esitatud informatsiooniga seotud eelneva tolliotsuse number ja kuupäev.
Lahter täidetakse, kui toll on eelnevalt uurinud deklareeritava kaubaga identse või sarnase kauba
müügi asjaolusid kõnesoleva tehingu sõltuvate osapoolte, ostja ja müüja, vahel
Lahter 12BG - BH - «Arve »
Märgitakse kaubaarve number ja kuupäev
Lahter 12BI - BJ - «Leping »
Märgitakse imporditava kauba ostu-müügilepingu number ja kuupäev. Lahter täidetakse, kui
leping on sõlmitud kirjalikult
Lahter 12AO «Koguveokulud»
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Märgitakse kõigi ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade sihtkohta toimetamisega
seotud kulud kokku. Koguveokulud sisaldavad nii väljaspool liidu tolliterritooriumi kui ka liidu
tolliterritooriumil (sh Eestis) tehtud kulusid.
Lahter 12AT «Laadimiskulud»
Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade laadimiskulud väljaspool
liidu tolliterritooriumi, kui need on eraldi välja toodud.
Lahter 12AY «Kindlustuskulud»
Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade kindlustuskulud väljaspool
liidu tolliterritooriumi, kui need on eraldi välja toodud.
Lahter 12BC «Veokulud ühenduses»
Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade sihtkohta toimetamisega
seotud kulud ELs (sh Eestis).
NB! Tarnetingimuste EXW, FCA, FOB ja FAS korral lahtrisse 12BC märgitud kulude summa
peab olema väiksem lahtrisse 12AO märgitud summast.
Lahter 12AB «Ostja ja müüja omavaheline sõltuvus»
Kui ostja ja müüja on sõltuvad märgitakse «jah», kui ei ole sõltuvad märgitakse «ei». Kui ostja ja
müüja ei ole omavahel sõltuvad ei täideta lahtreid 12AC, 12AD, 12AE.
Lahter 12AC «Ostja ja müüja sõltuvus on mõjutanud hinda »
Kui ostja ja müüja sõltuvus on mõjutanud hinda märgitakse «jah», kui ei ole mõjutanud hinda
märgitakse «ei».
Lahter 12AD «Kauba hind ühtib lähedaselt»
Kui kauba tehinguväärtus on lähedane samal ajal või ligikaudu samal ajal ühendusse eksporditud
identse või sarnase kauba tehinguväärtusega sõltumatute osapoolte (ostja ja müüja) vahel,
märgitakse «jah». Lahtris AE täpsustatakse tehingute võrdlemisega seotud üksikasju. Kui kauba
väärtus ei ole lähedane identse või sarnase kauba väärtusele ostja ja müüja vahel, kes ei ole
sõltuvad märgitakse «ei». Kui märgitakse «ei», siis lahtrit 12AE ei täideta.
Lahter 12AE «Hinna lähedalt ühtimise üksikasjad»
Märgitakse millist identse või sarnase kauba tehinguväärtust sõltumatu ostja ja müüja vahel
kasutati deklareeritava väärtuse võrdluseks. Võimalusel märgitakse tollideklaratsiooni number,
millega nimetatud identne või sarnane kaup lubati vabasse ringlusesse.
Lahter 12AF «Kas ostjale on kehtestatud piirangud»
Märgitakse «jah», kui ostjale on kauba käsutamisel või kasutamisel kehtestatud piiranguid peale
nende piirangute:
 mida näevad ette või nõuavad õigusaktid;
 mis piiritlevad geograafilist ala, mille piires kaupa võib edasi müüa;
 mis ei mõjuta oluliselt kauba väärtust.
Kui piiranguid ei ole kehtestatud märgitakse «ei» ja lahtrit 12AH ei täideta.
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Lahter 12AG «Hinna sõltumine tingimustest või tasust»
Kui tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja on maksnud või maksab müüjale või tema
kasuks on seotud tasuga, mille suurust kauba väärtuse määramise hetkel ei ole võimalik määrata
märgitakse «jah».
Kui hind ei sõltu tingimustest või tasust märgitakse «ei» ja lahtrit 12AH ei täideta
Lahter 12AH «Piirangute, tingimuste või tasu täpsustus»
Märgitakse piirangut, tingimusi või tasu puudutav täiendav teave. Lahter täidetakse , kui ostjale on
kehtestatud piiranguid (vt lahter 12AF) või kui ostja tasub nn kaudseid makseid (vt lahter 12AG).
Näited piirangute kohta, mis mõjutavad kauba hinda:
 müüja kehtestab kauba hinna tingimusel, et ostja ostab ka teisi kaupu
 kauba hind sõltub hinnast, millega ostja müüb teisi kaupu kauba müüjale
Kaudse maksega on näiteks tegemist juhul, kui ostja tasub müüja võla. Kui tingimuste või tasude
(kaudsete maksete) väärtust saab määrata arvuliselt, näidake summa lahtris 45AC.
Lahter 12AI «Kas ostja tasub autori- ja litsentsitasu»
Kui ostja tasub autori- ja litsentsitasu märgitakse «jah», kui ei tasu märgitakse «ei». Kui ostja ei
tasu autori- või litsentsitasu ei täideta lahtrit 12AK. Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, täpsustada
tingimused ja märkida summa lahtrisse 45BG.
Lahter 12AJ «Kas müüja saab tulu järgnevatest tehingutest»
Kui müügi suhtes kohaldatakse korda, mille puhul osa igast järgnevast edasimüügist, käsutamisest
või kasutamisest saadud tulust laekub otseselt või kaudselt müüjale märgitakse «jah», kui müüjale
ei laeku osa saadud tulust märgitakse «ei». Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, täpsustada
tingimused lahtris 12AK ja märkida summad lahtrisse 45BK. Kui kauba müüja ei saa edaspidi tulu
ei täideta lahtrit 12AK.
Lahter 12AK «Autori- ja litsentsitasu tasumise ja müüja edasise tulu tingimused»
Märgitakse autoriõiguste ja litsentside eest tasumise ja müüja edasise tulu tingimused.
Autori- või litsentsitasuna käsitatakse muuhulgas ka patentide, kaubamärkide ja muu sellisega
seotud makseid.
Müüjale kauba edasimüügi, kasutamise või käsutamisega seotud tulu suurus ja maksmise
tingimused tulenevad lepingust. Näiteks lepivad pooled kokku kauba esialgse hinna
lisatingimusega, mis seisneb selles, et kui kaup müüakse ostja poolt edasi hinnaga, mis ületab
esialgset hinda 50% ja rohkem, siis hindade erinevusest 5% laekub müüjale.
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KAUBAD
Lahter 32 «Jrk nr»
Kuvatakse kauba järjekorra number
Lahter 31A «Kauba kirjeldus»
Märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel peab olema võimalik kaupa identifitseerida ning
määrata tariifne klassifikatsioon.
Kui kaubaks on alkohol märgitakse täiendavalt alkoholi määratlus (liik, nimi, tootja,
müügipakendi maht, etanooli sisaldus, tootjapoolne partii tähistus, kusjuures partii numbri ja
aastakäigu samaaegsel kasutamisel peavad olema märgitud mõlemad tähistused) ja eksportija või
importija majandustegevuse registri (MTR) number.
"Alkoholiseaduses" sätestatud juhtudel märgitakse lahtrisse üks järgmistest märgetest:
1) “Tootenäidis, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile”;
2) “Tarbijapakendisse pakendamata alkohol, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile”;
3) “Riiklikule Alkoholiregistrile esitatav tootenäidis”.
Kui lahtris 33 kasutatakse erikoodi, siis märgitakse kauba kirjeldus vastavalt nõukogu määruse nr
2658/87 I lisale „Grupp 99 Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid I alamgrupp”. Lisaks
märgitakse võimalikult lühidalt kauba tavapärane kaubanduslik kirjeldus, et kaupa oleks võimalik
identifitseerida. Kui lisatav tekst on pikem kui
infosüsteemis ettenähtud, lisatakse
tollideklaratsioonile täiendavalt kaupade nimekiri.
Kui tegemist on ühe kaubapakendiga, mis sisaldab erinevat liiki kaupu tuleb iga kaubanimetuse
lahtrisse 31, mis on selle kaubasaadetise osa lisada järgnev tekst: kaubasaadetise
number...............osa.
Postiteenuse osutajal on lubatud antud lahtrisse märkida kauba saaja andmed, kui neid ei ole
võimalik sisestada lahtrisse 8.
Lahter 33A «Kaubakoodi põhiosa»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba tariifne klassifikatsioon, kusjuures:
lahtri esimesse alajaotusse märgitakse kaheksakohaline kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik;
lahtri teine alajaotus täidetakse vastavuses TARIC rubriigiga (kaks kohta, mis on seotud sihtkohas
täidetavate ühenduse meetmetega).
Järgmistesse alajaotustesse märgitakse võimalikud lisakoodid järgmiselt:
3. ja 4. alajaotusesse TARIC-u neljakohaline lisakood;
5. alajaotusesse: riiklike meetmetega seotud neljakohaline lisakood vastavalt käesoleva juhendi
lisale 3.
Vastavalt nõukogu määruse nr 2658/87 I lisale ja Rahandusministri 19.06.2017 määruse nr 37
lisale 6 on teatud juhtudel lubatud kasutada erikoode.
Kaubakirjeldusele vastava tariifse klassifikatsiooni leiab ETTst.
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Lahter 33E «Kaubakoodi kirjeldus»
Kuvatakse lahtri 33 alusel kaubakoodi kirjeldus
Lahter 34A «Päritoluriik»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba päritoluriigi tähtkood. Päritoluriigi tähtkoodi on võimalik
valida lahtri juures olevast klassifikaatorist.
Kaupade päritolu näitamiseks võib kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse korral kasutada
koodi EU (Euroopa Liit) vastavalt Komisjoni määrusele nr 1833/2006.
EL liikmesriigi päritolu kauba impordil märgitakse päritoluriigi koodiks EU.
Lahter 35 «Brutomass (kg)»
Märkida lahtris 31 kirjeldatud kauba brutomass kilogrammides. Brutomass on kauba kogumass,
mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid ja muid veoseadmeid.
Kui deklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupa, võib esimese kauba lahtrisse 35 märkida kogu
brutomassi ja ülejäänud kaupade lahtrid 35 jätta tühjaks.
Kui brutomass on suurem kui 1 kg võib seda ümardada järgmiselt:
0,001 – 0,499; ümardatakse allapoole lähima kilogrammini
0,5 – 0,999; ümardatakse ülespoole lähima kilogrammini.
Kui brutomass on väiksem kui 1 kg märgitakse see tuhandiku täpsusega (näiteks 654 grammise
pakendi puhul 0,654).
Lahter 36 «Soodusrežiim»
Käesolev lahter sisaldab teavet kauba tariifse kohtlemise kohta, lahter täidetakse ka juhul, kui
tariifset sooduskohtlemist ei taotletagi.
Märgitakse kolmekohaline kood, mis koosneb esimeses alajaotises märgitud ühekohalisest
komponendist ja teises alajaotises märgitud kahekohalisest komponendist.
Koodi esimene number:
1. Tariifne kood erga omnes
2. Üldine soodustuste süsteem (GSP)
3. Tariifsed soodustused, v.a. koodis 2 nimetatud soodustused
4. Euroopa Liidu sõlmitud tolliliidulepingutest tulenevad tollimaksud
Koodi järgmised kaks numbrit
00

mitte ükski järgmistest

10

tariifne maksupeatamine

15

tariifne maksupeatamine koos kindlaksmääratud lõppkasutusega

18

tariifne maksupeatamine koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi
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19

Ajutine
maksupeatamine
lennukõlblikkussertifikaadiga

selliste

toodete

osas,

mis

20

Tariifikvoot ()

23

Tariifikvoot koos kindlaksmääratud lõppkasutusega ()

25

Tariifikvoot koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi ()

28

Tariifikvoot pärast välistöötlemist ()

40

Ühisest tollitariifistikust tulenev kindlaksmääratud lõppkasutus

50

Toote spetsiifilist laadi tõendav sertifikaat

imporditakse

ETT meetmeliikide ja soodustuste seosetabel
Soodusrežiimi koodi on võimalik valida lahtri juures olevast klassifikaatorist.
Tolliliidu tollimaksu ja tariifikvoodi kohaldamine (soodustus 400, 420) on seotud lähteriigiga.
Lahter 37A «Nõutud protseduur»
Märgitakse protseduuri, millele kaup deklareeritakse, kahekohaline kood. Protseduuri koodi on
võimalik valida lahtri juures asuvast protseduuri koodide klassifikaatorist.
Lahter 37B «Eelnev protseduur»
Märgitakse protseduuri, millele kaup oli suunatud enne nõutud protseduurile suunamist
kahekohaline kood. Protseduuri koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast protseduuri koodide
klassifikaatorist.
Nõutud ja eelneva protseduuri koondtabel on ära toodud juhendi lisas 4.
Kui tolliladustamisel olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, siis tolliladustamise lõpetamisel
märgitakse eelnevaks protseduuriks töötlemine (mitte ladustamine).
Näiteks: 5100-7151-3151; 5100-7151-4051; 5100-7151-5151.
Kui I kontrollitüüpi vabatsoonis olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, siis kauba vabatsoonist
väljaviimisel tuleb alati esitada tollideklaratsioon ja eelnevaks protseduuriks märgitakse
töötlemine.
Näiteks: 5100-paigutamine vabatsooni-3151; 5100-paigutamine vabatsooni-4051;
5100-paigutamine vabatsooni-5151.
Lahter 37C «Protseduuri lisakood»
Märgitakse tolliprotseduuri lisakood. Riiklikud lisakoodid on ära toodud käesoleva juhendi lisas 5.

( ) Kui taotletud tariifikvoot on ammendatud on taotlus jõus mõne teise soodustuse osas
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Lahter 38 «Netomass (kg)»
Märkida vastavas lahtris 31 kirjeldatud kauba netomass. Netomass on kauba mass ilma pakendita.
Netomass peab olema võrdne või väiksem brutomassist.
Lahter 39 «Kvoot»
Kui taotletakse tariifikvooti, märgitakse lahtrisse vastav kuuekohaline järjekorranumber.
Kvoodi järjekorranumbri leiab ETTst järgmiselt: valida Meetmed – Deklareeritava kaubakoodi
jaoks. Päringusse sisestatakse otsitav kuupäev, suund import, 10- kohaline kaubakood ja
päritoluriik. Vajutades nupule „Otsi” kuvatakse kõik sisestatud kaubakoodile antud kuupäeval
kehtivad meetmed.
Detailset infot tariifikvoodi kohta nagu kogus, jääk, kriitilisus jne. leiab ETTst valides Kvoodid.
Lahter 42 «Kauba hind»
Märgitakse lahtris 31 nimetatud kauba hind kauba väärtust tõendava dokumendi alusel lahtrisse 22
märgitud valuutas.
Lahter 43 «Hindamismeetod»
Märgitakse tolliväärtuse määramise meetodi number vastavalt liidu tolliseadustikule järgmiselt
Kood
1

Tolliseadustiku artikkel
70

2

74 lõige 2 punkt a

3

74 lõige 2 punkt b

4

74 lõige 2 punkt c

5

74 lõige 2 punkt d

6

74 lõige 3

Meetod
Selgitus
Imporditud
kauba
tehinguväärtus
Identsete
kaupade Seda meetodit saab kasutada
ainult juhul, kui imporditud kauba
tehinguväärtus
tehinguväärtuse meetodit „Kood
1“kasutada ei ole võimalik
Sarnaste
kaupade Seda meetodit saab kasutada
ainult juhul, kui meetodeid
tehinguväärtus
„Koodiga 1 ja 2“ kasutada ei ole
võimalik
Tuletatud
väärtuse Seda meetodit saab kasutada
ainult juhul, kui meetodeid
meetod
„Koodiga 1, 2 ja 3“ kasutada ei
ole võimalik
Arvutatud
väärtuse Seda meetodit saab kasutada
ainult juhul, kui meetodeid
meetod
„Koodiga 1, 2 ja 3“ kasutada ei
ole võimalik
Lisameetod (fall-back Seda meetodit saab kasutada
ainult juhul, kui meetodeid
meetod)
„Koodiga 1 kuni 5
“ kasutada ei ole võimalik

Lahter 98A «Saaja»
Kuvatakse kauba saaja lahtri 2/8 alusel. Kui kauba saajaid on mitu tuleb valida konkreetse kauba
saaja.
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Lahter 98B «Saatja»
Kuvatakse kauba saatja lahtri 2/8 alusel. Kui kauba saatjaid on mitu tuleb valida konkreetse kauba
saatja.
Lahter 44AG- « Majanduslik tingimus (LLT - lihtsustatud loa taotlus) »
Märgitakse asjakohane kood.
Lahter 44AH « Tollikäitlusviisi kestvus kuudes (LLT)»
Märgitakse tollikäitlusviisi kestvus kuudes.
Lahter 44AI « Lõpetamise tolliasutuse kood (LLT)»
Märgitakse maksu- ja tolliasutuse kood, kus kavatsetakse vormistada kaubale re-ekspordi või muu
järgneva tolliprotseduuri deklaratsioon.
Lahter 44AJ-AN « Tegevuskoha aadress (LLT)»
Märgitakse töötleja administratiivne aadress juhul, kui see on erinev töötlemiskoha aadressist.
Lahter 44AO « Töötlemise aadress (LLT)»
Märgitakse töötlemiskoha aadress.
Lahter 44AP « Identifitseerimine (LLT)»
Märgitakse identifitseerimisvahendid, mille alusel on võimalik tuvastada importkaupa töödeldud
tootes (n. seerianumber, pildid, tehniline kirjeldus).
Lahter 44AS «Tollikäitlusviisi kestvus kuudes (LLT)»
Märgitakse tollikäitlusviisi kestvus kuudes.
Lahter 44AT «Tollikäitlusviisi lõpetamise kuupäev (LLT)»
Märgitakse tollikäitlusviisi lõpetamise kuupäev.
Lahter 44AU «Tegeliku saaja VAT kood»
Märgitakse tegeliku kauba saaja käibemaksukohustuslase kood.
Lahter 44AV «Tegeliku saaja nimi»
Märgitakse tegeliku kauba saaja nimi.
Lahter 44AX-BB «Tegeliku saaja aadress»
Märgitakse tegeliku kauba saaja aadress.
Lahter 44AD «Lihtsustatud loa taotlus (LLT) kompensatsioonitoote kood »
Märgitakse kompensatsioonitoote või valmistoote kaubakood.
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Lahter 44AE «Kirjeldus»
Märgitakse kompensatsioonitoote või valmistoote kirjeldus.
Lahter 44AF «Tulemimäär»
Märgitakse tulemimäär.
Lahter 45AC«Kaudsed maksed vt lahtrit 12 AG»
Märgitakse kaudsete maksete summa. Lahter täidetakse, kui ostja on maksnud või maksab lahtris
12AG kirjeldatud tasusid.
Lahtrites 45AG kuni 45BK kajastatakse ostja poolt tehtud täiendavad kulutused, mis ei sisaldu
müüjale makstud või makstavas hinnas, kuid mis kuuluvad tolliväärtusesse.
Lahter 45AG«Komisjonitasu, v. a. ostukomisjonitasu»
Märgitakse makstud komisjonitasu, välja arvatud ostukomisjonitasu1, summa. Lahter täidetakse,
kui ostja on tasunud komisjonitasu ostu-müügi või muu lepingu alusel agendile, kes teda ei esinda.
Lahter 45AK«Vahendustasu»
Märgitakse makstud tasud kaupade vahendamise eest. Lahter täidetakse, kui kaubaga, mille
väärtust määratakse, seoses on ostja tasunud või tasub vahendustasu. Vahendustasu võib olla
seotud kauba ostu-müügi, transpordi, kaupade kvaliteedi hindamise ja muu sellise vahendamisega.
Lahtrites 45AO kuni 45BC märgitakse ostja poolt tasuta või alandatud hinnaga tarnitud kaupade
ja teenuste proportsionaalselt jaotatud väärtused, mida kasutatakse imporditava kauba tootmiseks
ja ekspordiks müümiseks.
Lahter 45AO «Kaubas sisalduv materjal»
Lahter 45AT«Tootmisel kasutatud tööriistad»
Lahter 45AY«Tootmisel kasutatud materjalid»
Lahter 45BC«Inseneri-, arendus- jms tööd ning visandid ja kavandid»
Lahter täidetakse, kui ostja on nimetatud kaupu või teenuseid tarninud.
Lahter 45BG«Autori- ja litsentsitasu»
Märgitakse autoriõiguste, litsentside jms eest tasutud summa .
Lahter 45BK«Müüja laekuv tulu»
Märgitakse summa, mida ostja tasub müüjale täiendavalt seoses kaupade edasimüügi, käsutamise
ja kasutamisega.
Lahter 45BN«Kauba ühenduse tolliterritooriumile tootmise koht»
Märgitakse liidu tolliterritooriumile sisenemise koht.

Ostu komisjonitasu all mõistetakse tasu, mida ostja maksab oma esindajale enese esindamise eest kauba ostmisel,
mille väärtust määratakse.
1
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Lahtrid 45BP, 45BU, 45BZ ja 45CD täidetakse juhul, kui lahtrisse 12AL „Lisakulude jagamisviis“
märgiti 1 ehk kulusid ei jagata.
Lahter 45BP«Koguveokulud»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud kokku.
Koguveokulud sisaldavad nii liidu tolliterritooriumil (sh Eestis) kui väljaspool seda tehtud kulusid.
Lahter 45BU«Laadimiskulud»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba laadimiskulud väljaspool liidu tolliterritooriumi. Lahter
täidetakse kui laadimiskulud on eraldi välja toodud.
Lahter 45BZ«Kindlustuskulud»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba kindlustuskulud väljaspool liidu tolliterritooriumi. Lahter
täidetakse, kui kaup on kindlustatud ja kindlustuskulud on eraldi välja toodud.
NB! Lahtrites 45CD kuni 45CR märgitud kulutused ei kuulu tolliväärtuse koosseisu ja võib
makstud või makstavast hinnast maha arvata tingimusel, et need on eristatavad sisseveetud
kauba hinnast.
Lahter 45CD«Veokulud ühenduses»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud ELs (sh Eestis).
Lahter 45CH«Kauba importimisele järgnevad kulud»
Märgitakse kauba importimisele järgnevad ehitus-, paigaldus-, tehnoabi jms kulutused, mida
osutati pärast seadmete, masinate jm selliste kaupade importimist. Näiteks: hinna sisse kuuluvad
ka imporditava seadme liidus paigaldamise ja hilisema tehnilise hoolduse või muu samalaadsega
seotud kulutused.
Lahter 45CL«Muud kulud»
Märgitakse kulutused, mida on tehtud seoses kauba sisseveo või müügiga ELs, v.a. lahtris 45CR
märgitud kulud.
Lahter 45CO«Muude kulude kirjeldus»
Täpsustatakse lahtris 45CL märgitud kuludega seonduvat.
Lahter 45CR«Ühenduses tasutavad tolli- ja muud maksud»
Märgitakse kauba importimisel tasutavad tolli- ja muud maksud. Märgitakse kauba importimisel
tasutavad ja muud kauba edasitoimetamisega ning müügiga seotud maksud ELs.
Lahter 46 «Statistiline väärtus»
Kauba statistiline väärtus märgitakse eurodes sendi täpsusega. Kui statistiline väärtus tuleb
sisestada käsitsi on abiks ETTs sisalduv valuutakalkulaator.
Lahter 98H «Saadetise/veodokumendi viitenumber»
Lahtrisse (7A ja 98H) märgitakse kas saadetise viitenumber või veodokumendi viitenumber.
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Kui kõigil ühe deklaratsiooniga deklareeritavatel kaupadel on sama saadetise/veodokumendi
viitenumber märgitakse see üldosa lahtrisse 7A ja kauba tasemel olevat lahtrit 98H ei tohi
kasutada.
Lahter S29 «Veokulude makseviis»
Kasutatakse järgmisi koode:
A Sularahamakse
B Krediitkaardimakse
C Tšekimakse
D Muu (nt otsekorraldus arvelduskontole)
H Elektrooniline krediidi ülekanne
Y Vedajale avatud arvelduskonto
Z Ette maksmata
See teave esitatakse ainult siis, kui see on teada.
Samal ajal ei tohi täita lahtrit kauba tasemel ja üldosas. Kauba tasemel saab lahtri täita juhul, kui
veokulude makseviis on kaubapostioonide lõikes erinev.
Lahter 44BG «ÜRO ohtliku kauba kood»
ÜRO ohtlike kaupade tunnusnumber (UNDG) on kordumatu neljakohaline seerianumber, mille
ÜRO on andnud sagedamini veetavate ohtlike kaupade loetelusse kantud ainetele ja
kaubaartiklitele.
Lahter 31B «Konteineri number»
Konteineri kasutamise korral märgitakse konteineri number
Lahter 31C «Pakendi tüüp»
Märgitakse pakendi tüübi kahekohaline kood.
Pakendi tüübi koodi on võimalik valida klassifikaatorist.
Lahter 31D «Pakendite arv»
Märgitakse pakendite arv. Pakendamata kauba korral tükkide arv.
Kui pakendi tüübiks on „mahtkaup": „VQ", „VG", „VL", „VY", „VR", „VS", „VO", siis
pakendite arvu ei märgita.
Lahter 31E «Pakendi markeering»
Kui pakendi tüübiks on
„mahtkaup": „VQ", „VG", „VL", „VY", „VR", „VS“, „VO" või
„pakendamata kaup": „NE"; „NF", „NG",
siis selle lahtri täitmine on vabatahtlik.
Teistel juhtudel on lahtri täitmine kohustuslik. Kui pakendi markeeringut ei ole märgitakse
lahtrisse: „puudub".
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Lahter 40A «Eelneva dokumendi roll»
Märgitakse deklareeritava kauba eelneva dokumendi kood.
Märgitakse üks järgnevatest koodidest:
X

ülddeklaratsioon; Y esialgne deklaratsioon; Z

eelnev dokument.

Täitmine ajutises aktsiisivabastuses eksporditava kauba korral :
Lahtrisse 40A – märgitakse Z
Lahtrisse 40B – märgitakse AAD – Elektrooniline saateleht (EMCS)
Lahtrisse 40C – märgitakse eSL number (ARC – haldusviitenumber)
Lahtrisse 40E – märgitakse eSL kauba järjekorra number
Lahtrisse 40D – märgitakse eSL kuupäev

TIR - vedude korral märgitakse:
Lahtrisse 40A – Z või X
Lahtrisse 40B – 952 – TIR - märkmik
Lahtrisse 40C – TIR - kviitungi tolliviite (MRN) number, näiteks 19EE1210EET0023583
Lahtrisse 40E – kauba järjekorra number MRN-l

Asendustoiminguga TIR - vedude korral märgitakse:
Lahtrisse 40A – Z
Lahtrisse 40B – 602 – asendustoiming
Lahtrisse 40C – TIR - märkmiku number
Lahtrisse 40E – TIR - märkmiku kauba järjekorra number selle olemasolul

Kui kaup on olnud ajutisel ladustamisel märgitakse täiendavalt ladustamisteate andmed.
Lahtrisse 40A – märgitakse Z
Lahtrisse 40B – märgitakse 601 – ladustamisteade
Lahtrisse 40C – märgitakse ladustamisteate tolli viitenumber (MRN)
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Lahter 40B «Liik»
Märgitakse dokumendi liik. Dokumendi liikide loetelu on ära toodud juhendi lisas 2. Dokumendi
liigi lühendi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist
Lahter 40C «Viide»
Märgitakse kauba eelneva dokumendi number
Lahter 40E «Kaup»
Märgitakse kauba järjekorra number eelneval deklaratsioonil.
Lahter 40D «Kuupäev»
Märgitakse kauba eelneva dokumendi kuupäev.
Lahter 41A «Lisamõõtühik»
Täidetakse juhul, kui lahtris 33 märgitud tariifsel klassifikatsioonil on kombineeritud
nomenklatuuris lisaks netokaalule märgitud täiendav mõõtühik. Täiendava mõõtühiku leiab
vastava kaubakoodi juurest ETTst. Täiendavate mõõtühikute loetelu asub ETTs Nomenklatuuri
päring rubriigis.
Lahter 41C «Täpsusti»
Märgitakse lisamõõtühiku täpsusti juhul, kui lisamõõtühikul on täpsustav mõõtühik
Lahter 41B «Kogus»
Märgitakse kauba täiendav kogus.
Alates 1. veebruarist 2019 tuleb kütuse vabasse ringlusse lubamise protseduuril sisestada
tollideklaratsioonile kogus naturaalsetes liitrites (lisamõõtühik 909), ümardatud kolme
komakohani.
Lahter 44AA «Lisadokumendi kood»
Märgitakse lisadokumendi kood.
Loetelu kasutavatest lisadokumentidest on kättesaadav
Koodide loendid (Koodi liik – Sertifikaadid (lahter 44).

ETTs päringu Rohkem infot valikus

Lisadokumendi koodi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist
Foto või joonise lisamisel valitakse lisadokumendi koodiks 9200 ja märgitakse dokumendi
nimetuseks vastavalt kas foto või joonis.
Kui heakskiidetud eksportija on väljastanud arve-või päritoludeklaratsiooni märgitakse kood
6020.
Kui kauba vabasse ringlusse lubamisel ja tariifsete soodustuste (va üldine soodustuste süsteem)
kohaldamisel
on tegemist
heakskiidetud eksportija poolt väljastatud arve- või
päritoludeklaratsiooniga, märgitakse täiendavalt kood 6020.
Järgmiste veterinaariaalaste impordi
dokumendi kontroll elektroonselt:

tollideklaratsiooni

lisadokumentide korral

toimub
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C640 – ühine veterinaaralane sisenemisdokument (CVED)
C678 – ühine sisenemisdokument (ÜSD)
N853 – ühine veterinaaralane sisenemisdokument (CVED)
Kauba impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil (KMD-l) deklareerimise loa kehtivuse korral
märgib süsteem tollideklaratsiooni lahtrisse 44 lisadokumendi koodi 6024 automaatselt.
Lahter 44AB «Viide»
Märgitakse lisadokumendi number.
Kauba paigutamisel aktsiisilattu või lähetamisel aktsiisilaost märgitakse aktsiisilaopidaja selle
tegevuskoha number, kuhu imporditav aktsiisikaup toimetatakse või kust kaup lähetatakse.
Number näidatakse kujul Y-------------EE.
TIR - vedude korral märgitakse viiteks TIR - märkmiku number.
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud registreeritud kaubasaatja korral
märgitakse tegevusloa number
Heakskiidetud eksportija korral märgitakse heakskiidetud eksportija number.
Lisadokumentide C640, C678, N853 viitenumber märgitakse kujul: riigikood.aasta.number kuni 7
märki (nt EE.2017.1234567).
Lahter 44AC «Kuupäeva»
Märgitakse lisadokumendi kuupäev.
TIR - vedude korral lahtrit ei täideta.
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud registreeritud kaubasaatja korral
märgitakse tegevusloa väljaandmise kuupäev.
Lahter 44BC «Dokument»
Siia on võimalik lisada dokument, pilt või foto mahuga 4,5 MB.
Lahter 44AR «Lisainfo»
Märgitakse lisateave vastavalt lisainfo koodile. Koodid on ära toodud juhendi lisas 6. Lisainfo
koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast lisainfo koodide klassifikaatorist.
Lahter 47G «Käsitsi sisestatud maksu kood»
Maksu koodi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist.
Maksud sisestatakse käsitsi, kui tollieeskirjades sätestatud maksustamise reeglite kohaselt ei
maksta makse deklareeritava kauba maksustamiselementide järgi.
Näiteks:


reimpordil peale välistöötlemist maksustatakse lisandunud väärtust või tollimaksude vahet,
mitte deklareeritava kauba väärtust;



seestöötlemisel olnud kauba korral makstakse maksud seestöötlemiseks deklareeritud kauba,
mitte kompensatsioonitoote maksustamiselementide järgi;
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ajutisel impordil olnud kauba korral makstakse maksud üldjuhul ajutise impordi rakendamise
ajal kehtinud maksustamiselementide järgi.

Lahter 47H «Alus»
Märgitakse maksu alus, kui maksud arvutatakse meetodil alus x määr (näiteks välistöötlemisel
lisandunud väärtuse meetodit kasutades märgitakse maksu aluseks töötlemise kulud).
Kui maksud arvutatakse muul meetodil kui alus x määr (näiteks tasandusintressi arvutus,
välistöötlemiselt reimporditud kauba maksude arvutus tolliväärtuste vahe meetodit kasutades), siis
maksude arvutamise metoodika ja tehted esitatakse maksude arvutamise lehel ning
tollideklaratsioonil sisestatakse maksu aluseks juba arvutatud maksusumma.
Lahter 47I «Määr»
Märgitakse ETTs kehtiv maksumäär, kui maksud arvutatakse meetodil alus x määr.
Kui maksud arvutatakse muul meetodil kui alus x määr, siis maksude arvutamise metoodika ja
tehted esitatakse maksude arvutamise lehel ning tollideklaratsioonil sisestatakse maksumääraks 1
või 100 olenevalt kas lahter 47II täidetakse või mitte.
Lahter 47J «Summa»
Märgitakse maksusumma ümardatuna sendi täpsusega.
Kui maksud arvutatakse meetodil alus x määr, siis märgitakse summaks aluse ja määra korrutis
ümardatuna sendi täpsusega (näiteks alus 2578,00; määr 3,2%, siis on summa ümardatuna 82,50).
Kui maksud arvutatakse muul meetodil, kui alus x määr, siis on maksu alus sama, mis maksu
summa (näiteks maksude arvutamise lehel saadakse tasandusintressi summaks 158,50. Maksu
aluseks märgitakse 158,50 määraks 100%, summaks 158,50).
Lahter 47II «Määr protsentides»
Kui määr sisestatakse protsentides (näiteks 20) tuleb lahtrisse 47II märkida linnuke.
Kui määra ei sisestata protsentides (näiteks 0,20), siis jäetakse lahter 47II tühjaks.
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ESITAMINE
Lahter 99U«Järelevalve tolliasutus»
Märgitakse tolliasutuse kood, kus teostatakse deklareeritud tolliprotseduuri järelevalvet. Kui
järelevalve tolliasutus ei ole teada märgitakse aktsepteerimise tolliasutuse kood (lahter 30H).
Tolliasutuse koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist.
Kui reisija toimetab kolmandast riigist endaga koos liikuva pagasina maismaatranspordivahendi,
mis on vajalik talle tema elukohta jõudmiseks (näiteks reisija saabus Venemaalt sõidukiga, mille ta
ka Venemaalt on soetanud). Piiril (Narva) deklareerib, kuid soovib sõitu jätkata oma elukohta
(Pärnu), siis esitab reisija tollideklaratsiooni piiritolliasutuses. Tollideklaratsioon aktsepteeritakse
ja reisija saab kauba enda valdusesse, s.t jätkab sõidukiga teekonda. 5 kalendripäeva jooksul peab
ta lõpetama tolliformaalsused elukohajärgses tolliasutuses, mis on märgitud lahtrisse 99U
„Järelvalve tolliasutus” ja tasuma importimisel tasumisele kuuluvad maksud.
Lahter 99V«Aktsepteerimise kuupäev»
Kuvatakse deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev
Lahter 54A «Esitaja nimi »
Märgitakse tollideklaratsiooni esitaja ees- ja perekonnanimi.
Lahter 54B «Esitaja isikukood »
Märgitakse esitaja isikukood.
Lahter 54C «Esitaja meiliaadress »
Märgitakse esitaja e-posti aadress.
Lahter 54D «Esitaja telefon »
Märgitakse esitaja telefoninumber
Lahter 54E «Esitamise koht »
Märgitakse esitamise koht.
Lahter 54G «Agendi number»
Kui lahtris 14 on esindusviisiks märgitud 2 või 3 ehk otsene või kaudne esindamine on
tolliagentuuri tegevusloa nõude korral kohustuslik märkida ka deklaratsiooni esitava isiku
tolliagendi number isikule väljastatud tolliagendi tunnistuse alusel.
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Lisa 1
ESINDAMINE, VASTUTUS NING TOLLIDEKLARATSIOONI LAHTRITE 2
(EKSPORDIL), 8 (IMPORDIL) , 14 ja 54 TÄITMINE
ESINDAMINE
Liidu tolliseadustiku (LTS) artiklis 170 nimetatud tingimustel võib tollideklaratsiooni esitada
asjakohane isik ise või LTS artikli 18 kohaselt määrata tolliga suhtlemiseks oma tolliesindaja, kes
teostab tollialastes õigusaktides ettenähtud toiminguid ja formaalsusi. Esindamine võib olla kas
otsene või kaudne.
Otsese esindamise korral tegutseb tolliesindaja teise isiku (esindatava) nimel ja teise isiku
(esindatava) eest, mis tähendab, et deklarandiks saab alati esindatav ise ehk siis kauba impordil
kaubasaaja ja ekspordil kaubasaatja.
Kaudse esindamise korral tegutseb tolliesindaja enda nimel, kuid teise isiku (esindatava) eest, mis
tähendab, et erinevalt otsesest esindamisest saab deklarandiks alati tolliesindaja.
Tolliseaduse (TS) kohaselt peab tolliesindajal (nii otsesel kui ka kaudsel esindamisel) olema
tolliagentuuri tegevusluba. Tolliagentuur tegutseb ainult selleks pädevate tolliagentide kaudu (TS §
17 lg 1 ja § 19 lg 1). Erandina ei nõuta tolliesindajalt tegevusluba järgmistel juhtudel (TS § 17 lg
2):
 kui füüsiline isik esitab tollideklaratsiooni teise füüsilise isiku eest ja esindamine ei ole
tema majandustegevus;
Kui üldjuhul saab tolliagentuuri tegevusluba omav tolliesindaja tegutseda ainult tolliagendi eksami
sooritanud tolliagentide kaudu, siis tollialaseid lihtsustusi kasutava volitatud ettevõtja luba
(AEOC) omava tolliagentuuri füüsiline isik on pädev tolliagent eksamit sooritamata. Kuna
tollideklaratsioonide töötlemise andmetöötlussüsteem kontrollib tollideklaratsiooni lahtrisse 54G
märgitud tolliagendi pädevust, teavitab tolliagentuur eelnevalt tolli oma ettevõttes töötavatest
tolliagentidest.
VASTUTUS
Esindamise liigi valikul tuleb tähele panna, et kauba tolliprotseduurile suunamisega seotud
kohustuste täitmise ja kauba impordil tollivõla tekkimisel maksude tasumise eest vastutab
deklarant (LTS art 15 lg 2 ja art 77 lg 3). Kuna kaudse esindamise korral saab tolliesindajast
endast deklarant, siis vastutab nii kauba tolliprotseduurile suunamisega seotud kohustuste täitmise
kui ka maksude tasumise eest tolliesindaja. Siiski ei vabane maksude tasumise kohustusest kaudse
esindamise korral ka esindatav ehk kaubasaaja ise (LTS art 77 lg 3), mistõttu kaudse esindamise
korral tekib maksude tasumise eest tolliesindajal ja kaubasaajal solidaarne vastutus (LTS art 84).
Lisaks eelnevale vastutab tolliesindaja sõltumata esindamise liigist alati (LTS art 15 lg 2):
 tollideklaratsioonis esitatud teabe õigsuse ja täielikkuse eest;
 koos tollideklaratsiooniga esitatavate dokumentide autentsuse, õigsuse ja kehtivuse eest.
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Seega tollideklaratsiooni esitamisel on vastutus järgnev:
1) kui tollideklaratsiooni esitab kaubasaaja/-saatja ise, s.t ei kasuta esindajat, vastutab
kaubasaaja/-saatja deklarandina kõigi eespool nimetatud kohustuste täitmise eest;
2) kui tollideklaratsiooni esitamisel kasutatakse otsest esindamist, vastutab nii kaubasaaja/-saatja
deklarandina (s.o isik, kelle eest tollideklaratsioon esitati) kui ka tolliesindaja deklaratsioonis
esitatud teabe õigsuse ja dokumentide autentsuse eest. Tollivõlast tuleneva maksusumma
tasumise ja kauba tolliprotseduurile suunamisega seotud kohustuste täitmise eest vastutab vaid
kaubasaaja/-saatja ise deklarandina;
3) kui tollideklaratsioon esitamisel kasutatakse kaudset esindamist, vastutab nii kaubasaaja/saatja, kelle eest tollideklaratsioon esitati kui ka tolliesindaja deklarandina deklaratsioonis
esitatud teabe õigsuse ja dokumentide autentsuse eest. Kauba tolliprotseduurile suunamisega
seotud kohustuste täitmise eest vastutab vaid tolliesindaja ise deklarandina. Tollivõlast
tuleneva maksusumma tasumise eest vastutavad tolliesindaja deklarandina ja kaubasaaja, kelle
eest tollideklaratsioon esitati, solidaarselt.
TOLLIESINDAJA VOLITAMINE
Üldjuhul annab kauba saaja/saatja (juhatuse liige, kes on kantud B kaardile)tolliesindajale volituse
tollideklaratsioonide esitamiseks enda eest e-maksuametis/e-tollis elektrooniliselt. Erandiks on
volitus tollideklaratsiooni esitamise ajal ka oma ettemaksukonto või tagatise kasutamiseks
maksusumma tasumise edasilükkamisel. Nimetatud toiminguteks saab kauba saaja seaduslik
esindaja volitust anda üksnes elektrooniliselt e-maksuametis/e-tollis või kirjalikult Maksu- ja
Tolliameti teenindusbüroos.
Kui volitus tolliesindajana tegutsemiseks ei ole e-maksuametis/e-tollis elektrooniliselt
registreeritud, võib toll nõuda tolliformaalsuste teostamise käigus, et tolliesindaja oma volitusi
tõendaks (LTS art 19). Vastav tõendus võib sisalduda nii volikirjas kui ka vastavas kliendiga
sõlmitud lepingus. Oluline on, et tolliesindaja tõendaks oma õigust tegutseda esindajana kellegi
teise eest.
Seda, kas tegemist on otsese või kaudse esindamisega, teatab tolliesindaja tollideklaratsiooni
lahtris 14. Kui hiljem selgub, et tegelikult tolliesindajal puudub volitus esindamiseks, vastutab
sellest tollideklaratsioonist tulenevate kohustuste eest tolliesindaja ainuisikuliselt.
Kauba saajal/saatjal (esindataval) on võimalik anda volitusi kolmes osas:
a) volitus tollideklaratsioonide esitamiseks – annab tolliesindajale õiguse esitada
tollideklaratsioone kauba saaja/saatja eest. Lisaks eeldab Maksu- ja Tolliamet, et kauba impordil
on kaudse esindamise korral tolliesindaja teadlik oma kaasnevast (solidaarsest) finantsvastutusest.
Kui kauba saaja ei anna oma finantsvahendite (ettemaksukonto, tagatis) kasutamiseks täiendavaid
volitusi, saab tollideklaratsioonil lahtrisse 48 tasumisviisiks märkida otsese esindamise korral
ainult “2 – Esindaja maksab” ning kaudse esindamise korral “2 – Esindaja maksab” või “0 –
Esindaja tagab”.
NB! Otsese esindamise korral ei ole võimalik tollideklaratsiooni esitamisel lahtrisse 48
tasumisviisiks märkida „0 – Esindaja tagab“, kuna tollivõla tasumata jätmise korral puudub tollil
alus tasumata maksusummat käendajalt sisse nõuda. Seda seetõttu, et tollivõlast tuleneva
maksusumma tasumise eest vastutab otsese esindamise korral üksnes deklarant ehk kauba saaja
(LTS art 77 lg 3).
b) volitus ettemaksete kasutamiseks tollis – annab tolliesindajale õiguse tollideklaratsioonil
määratud maksusumma tasuda kauba saaja ettemaksukontolt. Õigust kasutatakse juhul, kui kauba
saaja soovib impordimaksud tasuda enne kauba vabastamist (s.t tollideklaratsiooni lahtrisse 48
märgitakse tasumisviisiks “3 – Saaja või saatja maksab”).
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NB! Seda volitust saab kasutada vaid siis, kui on olemas kehtiv volitus tollideklaratsioonide
esitamiseks;
c) volitus tagatise kasutamiseks tolli toiminguteks – annab tolliesindajale õiguse
tollideklaratsioonil määratud maksusumma tasumise edasi lükata kauba saaja tagatist kasutades.
Õigust kasutatakse juhul, kui kauba saaja soovib kasutada maksusumma tasumise edasilükkamist
(s.t tollideklaratsiooni lahtrisse 48 märgitakse tasumisviisiks “1 – Saaja või saatja tagab”).
NB! Seda volitust saab kasutada vaid siis, kui on olemas kehtiv volitus tollideklaratsioonide
esitamiseks.
TOLLIDEKLARATSIOONI LAHTRITE 2, 8, 14 JA 54 TÄITMINE
Tollideklaratsiooni lahtri 14 „Deklarant/Esindaja" H-osasse märgitakse üks järgmistest koodidest,
mis näitab deklarandi või esindaja staatust:
1 - deklarant on kaubasaaja/saatja,
2 - otsene esindus,
3 - kaudne esindus.
Tollideklaratsiooni täitmine, kui tollideklaratsiooni esitab kaubasaaja/saatja ise, st esindajat ei
kasutata (kood 1)
Eksportimisel
Lahtrisse 2 „Kaubasaatja/ eksportija” märgitakse eksportija andmed (registrikood, nimi).
Tulenevalt delegeeritud määruse artikli 1 punktis 19 toodud määratlusest, on eksportija:
•
liidu isik, kes on kauba omanik või
•
liidu isik, kellele omanik on andnud kauba käsutusõiguse või
•
liidu isik, kes on lepingusuhetes kolmandas riigis asuva kaubasaajaga.
Lahtri 14 „Deklarant/ Esindaja” H-osasse märgitakse kood 1, kuna deklarant ja
kaubasaatja/eksportija on sama isik. Lahtrisse deklarandi andmeid ei märgita.
Lahtrisse 54 „Deklarandi/esindaja nimi ja allkiri“ märgitakse füüsilise isiku andmed, kes
tollideklaratsiooni esitab.
Importimisel
Lahtrisse 8 „Kaubasaaja” märgitakse kaubasaaja andmed;
Lahtri 14 „Deklarant/ Esindaja” H-osasse märgitakse kood 1, kuna deklarant ja kaubasaaja on
sama isik. Lahtrisesse deklarandi andmeid ei märgita.
Lahtrisse 54 „Deklarandi/esindaja nimi ja allkiri“ märgitakse füüsilise isiku andmed, kes
tollideklaratsiooni esitab.
Tollideklaratsiooni täitmine otsese esindamise korral (kood 2)
Eksportimisel
Lahtrisse 2 „Kaubasaatja/ eksportija” märgitakse eksportija andmed.
Lahtri 14 „Deklarant/ Esindaja” H-osasse märgitakse kood 2 ning deklarandi tolliesindaja andmed.
Lahtrisse 54 „Deklarandi/esindaja nimi ja allkiri“ märgitakse füüsilise isiku (tolliagendi) andmed,
kes tollideklaratsiooni esitab.
Importimisel
Lahtrisse 8 „Kaubasaaja” märgitakse kaubasaaja andmed.
Lahtri 14 „Deklarant/Esindaja” H-osasse märgitakse kood 2 ning deklarandi otsese esindaja
andmed.
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Lahtrisse 54 „Deklarandi/esindaja nimi ja allkiri“ märgitakse füüsilise isiku (tolliagendi) andmed,
kes tollideklaratsiooni esitab.
Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine kaudse esindamise korral (kood 3)
Eksportimisel
Lahtrisse 2 „Kaubasaatja/ eksportija” märgitakse eksportija andmed.
Lahtri 14 „Deklarant/Esindaja” H-osasse märgitakse kood 3 ning tolliesindaja andmed.
Lahtrisse 54 „Deklarandi/esindaja nimi ja allkiri“ märgitakse füüsilise isiku (tolliagendi) andmed,
kes tollideklaratsiooni esitab.
Importimisel
Lahtrisse 8 „Kaubasaaja” märgitakse kaubasaaja andmed.
Lahtri 14 „Deklarant/Esindaja” H-osasse märgitakse kood 3 ning tolliesindaja andmed.
Lahtrisse 54 „Deklarandi/esindaja nimi ja allkiri“ märgitakse füüsilise isiku (tolliagendi) andmed,
kes tollideklaratsiooni esitab.

40

Lisa 2
DOKUMENTIDE LÜHENDITE LOETELU
Konteinerite loetelu

235

Lastinimekiri (saateleht)

270

Pakkenimekiri

271

Ajutise ladustamise ülddeklaratsioon

337

Sisenemise ülddeklaratsioon

355

Esialgne kaubaarve

325

Faktuurarve

380

Ladustamisteade

601

Asendustoiming

602

Lastimanifest (paberil)

603

Lastimanifest lihtsustatud kord ( paberil)

604

Loend

605

Ettevõttesisene saateleht

703

Meretranspordi koondveokiri

704

Meretranspordi veokiri

705

CIM-saateleht (raudtee)

720

SMGS-saateleht (raudtee)

722

Maanteeveokiri

730

Lennuveokiri

740

Koondlennuveokiri

741

Lähetusteatis (postipakid)

750

Mitmeliigiline/kombineeritud veodokument

760

Sisenemisdeklaratsioon

769

Lastimanifest

785

Saateleht

787

Liidu transiidideklaratsioon – segasaadetised (T)

820

Liidu välistransiidideklaratsioon (T1)

821

Liidu sisetransiidideklaratsioon (T2)

822
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TIR-märkmik

952

ATA-märkmik

955

Elektrooniline saateleht (EMCS)

AAD

Kauba laoarvestusse kandmise viide/kuupäev

CLE

Deklaratsioon üleminekumeetmetega liidu kaupadega

CO

Impordi-/ ekspordideklaratsioon konventsiooni osalisteriikidega

EU

Ekspordideklaratsioon

EX

Teabeleht INF3

IF3

Teabeleht INF8

IF8

Impordideklaratsioon

IM

Lastimanifest – lihtsustatud kord

MNS

Liidu sisetransiidideklaratsioon – delegeeritud määruse (EL) 2015/2446
artikkel 188

T2F

T2M

T2M

Muu

ZZZ
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Lisa 3
RIIKLIKUD LISAKOODID
Lisakoodi esimene koht määrab ära lisakoodi liigi.
Riiklikud lisakoodide liigid on järgmised:
Q – kütuseaktsiis
X – alkoholiaktsiis
S- alkohol või kütus
V - käibemaks

Lisakood

Lisakoodi kirjeldus

Q001

diislikütus

Q002

eriotstarbeline diislikütus

Q005

kerge kütteõli

Q006

raske kütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 8 alusel)

Q007

raske kütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 81 alusel)

Q008

põlevkivikütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 9 alusel)

Q009

põlevkivikütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 91 alusel)

Q010

vedelgaas (kütteainena)

Q011

mootorivedelgaas

X901

kääritatud jook “Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse”
(edaspidi ATKEAS) § 12 lg 4 mõistes: tegeliku alkoholisisaldusega kuni
6% mahust

X903

kääritatud jook ATKEAS-e § 12 lg 4 mõistes: tegeliku
alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10% mahust või ainult kääritamise
teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 10% ja kuni 15% mahust

X905

muu alkohol ATKEAS-e § 12 lg 6 mõistes: tegeliku alkoholisisaldusega
üle 22% mahust

X906

vein ATKEAS-e §12 lg 3 mõistes: viinamarjadest toodetud ainult
kääritamise teel saadud toode (võib olla rikastatud) tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 15% mahust või viinamarjadest toodetud
ainult kääritamise teel ilma rikastamata saadud toode tegeliku
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alkoholisisaldusega kuni 18% mahust
X909

vahutav kääritatud jook ATKEAS-e § 12 lg 4 mõistes: vahutav toode
(pudelis seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal kinnis või ülerõhuga
vähemalt 3 baari) tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13%
mahust või ainult kääritamise teel saadud vahutav toode tegeliku
alkoholisisaldusega üle 13% ja kuni 15% mahust

X915

õlu ATKEAS-e § 12 lg 2 mõistes: õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse
joogi segu

X919

vahutav vein ATKEAS-e § 12 lg 3 mõistes: viinamarjadest toodetud
ainult kääritamise teel saadud vahutav toode (pudelis seenekujulise
korgiga, mida hoiab paigal kinnis või ülerõhuga vähemalt 3 baari)
tegeliku alkoholisisaldusega kuni 15% mahust

X920

vahetoode ATKEAS-e § 12 lg 5 mõistes: vein, sealhulgas tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 22% mahust, mis pole hõlmatud koodidega
X906 ja X919 või kääritatud jook tegeliku alkoholisisaldusega kuni 22%
mahust, mis pole hõlmatud koodidega X901, X903 ja X909

S001

alkohol

S003

kütus, mida kasutatakse bensiiniga samal otstarbel

S004

kütus, mida kasutatakse diislikütusega samal otstarbel

S005

kütus, mida kasutatakse kerge kütteõliga samal otstarbel

S007

kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav
ATKEAS § 66 lg 8 alusel)

S008

kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav
ATKEAS § 66 lg 81 alusel)

S999

deklareeritav kaup ei ole kütus ATKEASe mõistes

V001

sotsiaalministri 04.12.2006 määruses nr 63 (koos hilisemate muudatuste
ja täiendustega) nimetatud ravimid, rasestumisvastased vahendid,
meditsiiniseadmed ja abivahendid

V002

muu kaup kui V001

V003

Käibemaksuseaduses §17 lg 1 p 5 nimetatud võrgu kaudu imporditav
maagaas ning gaasi transportiva tankeriga maagaasivõrku pumbatav
gaas
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Lisa 4
NÕUTUD JA EELNEVA PROTSEDUURI KOONDTABEL
0100

0151

0153

0154

0171

0178

0191

0192

0700
0751
0753
0754

0771
0778

0791
0792

1000
1041

Vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse edasitoimetamisega
direktiiviga 2006/112 mitte hõlmatud EL territooriumile (edaspidi
eriterritoorium) või tolliliidus olevatesse riikidesse (San Marino,
Andorra)
Seestöötlemisel olnud liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine
koos edasitoimetamisega direktiivi 2006/112 mittehõlmatud EL
territooriumile või tolliliidus olevate riikide territooriumile
Ajutiselt imporditud liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos
edasitoimetamisega direktiivi 2006/112 mittehõlmatud EL
territooriumile või tolliliidus olevate riikide territooriumile
Seestöötlemisel teises liikmesriigis olnud liiduvälise kauba vabasse
ringlusse lubamine koos edasitoimetamisega direktiivi 2006/112
mittehõlmatud EL territooriumile või tolliliidus olevate riikide
territooriumile
Tollilaos ladustatud kolmanda riigi kauba vabasse ringlusse lubamine
koos edasitoimetamisega direktiivi 2006/112 mittehõlmatud EL
territooriumile või tolliliidus olevate riikide territooriumile
II kontrolltüüpi vabatsooni paigutatud kauba vabasse ringlusse
lubamine koos edasitoimetamisega direktiivi 2006/112 mittehõlmatud
EL territooriumile või tolliliidus olevate riikide territooriumile
Töötlemisel tollikontrolli all oleva kauba vabasse ringlusse lubamine
koos edasitoimetamisega direktiivi 2006/112 mittehõlmatud EL
territooriumile või tolliliidus olevate riikide territooriumile
Teises liikmesriigis tollikontrolli all töödeldud kauba vabasse ringlusse
lubamine koos edasitoimetamisega direktiivi 2006/112 mittehõlmatud
EL territooriumile või tolliliidus olevate riikide territooriumile
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos pärast seestöötlemist
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos pärast ajutist importi
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos pärast seestöötlemist teises
liikmesriigis
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos pärast tolliladustamist
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos pärast ladustamist II kontrollitüüpi
vabatoonis
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos pärast töötlemist tollikontrolli all
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ning ladustamine
üheaegselt aktsiisilaos ja maksulaos pärast töötlemist tollikontrolli all
teises liikmesriigis
Kauba eksport
Tagasimaksesüsteemis seestöödeldud kauba eksport
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1045
1100
2100
2148
2151
2300
3151
3153
3154
3171
3178
3191
3192
4000
4051
4053
4054
4071
4078
4091
4092
4200
4251

4253
4254
4271

4278

4291

4292

4500

Eksport aktsiisilaost
Ekvivalentkaupade eeleksport
Välistöötlemine
Välistöötlemine pärast asenduskauba eelimporti
Välistöötlemine pärast seestöötlemist
Kauba ajutine väljavedu taassisseveoks muutusteta kujul
Taasväljavedu pärast seestöötlemist
Ajutise impordi taasväljavedu
Taasväljavedu pärast seestöötlemist) teises liikmesriigis
Taasväljavedu tollilaost
II kontrolltüüpi vabatsooni paigutatud kauba taasväljavedu
Taasväljavedu pärast tollikontrolli all töötlemist
Taasväljavedu pärast tollikontrolli all töötlemist teises liikmesriigis
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse ja kasutamisse üheaegselt lubamine
Liidu välise kauba vabasse ringlusse ja kasutamisse üheaegselt
lubamine pärast seestöötlemist
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse ja kasutamisse üheaegselt lubamine
pärast ajutist importi
Eelnevalt teises liikmesriigis seestöötlemisel olnud kauba vabasse
ringlusse ja samal ajal kasutamisse lubamine
Eelnevalt tolliladustamisel olnud kauba vabasse ringlusse ja
kasutamisse üheaegselt lubamine
Eelnevalt II kontrolltüüpi vabatsooni paigutatud kauba vabasse
ringlusse ja samal ajal kasutamisse lubamine
Eelnevalt töötlemisel tollikontrolli all olnud kauba vabasse ringlusse ja
samal ajal kasutamisse lubamine
Eelnevalt teises liikmesriigis töötlemisel tollikontrolli all olnud kauba
vabasse ringlusse ja samal ajal kasutamisse lubamine
Kauba vabasse ringlusse ja kasutamisse lubamine ilma käibemaksuta
seoses edasitoimetamisega teise liikmesriiki
Seestöötlemise tolliprotseduuril olnud kauba vabasse ringlusse ja
kasutamisse lubamine ilma käibemaksuta seoses edasitoimetamisega
teise liikmesriiki
Ajutiselt imporditud kauba vabasse ringlusse ja kasutamisse lubamine
ilma käibemaksuta seoses edasitoimetamisega teise liikmesriiki
Seestöötlemine, mis on olnud seestöötlemisel teises liikmesriigis
Tollilaos ladustatud ühendusevälise kauba vabasse ringlusse ja
kasutamisse lubamine tollimaksu tasumisega ja edasitoimetamisega
teise liikmesriiki, misjärel toimub käibemaksu tasumine
Eelnevalt II kontrolltüüpi vabatsooni paigutatud ühendusevälise kauba
käibemaksuvabalt vabasse ringlusse ja kasutamisse lubamine koos
edasitoimetamisega teise liikmesriiki
Liiduvälise kauba käibemaksuvabalt vabasse ringlusse ja kasutamisse
lubamine koos edasitoimetamisega teise liikmesriiki pärast kauba
töötlemist tollikontrolli all
Liiduvälise kauba käibemaksuvabalt vabasse ringlusse ja kasutamisse
lubamine koos edasitoimetamisega teise liikmesriiki pärast kauba
töötlemist tollikontrolli all teises liikmesriigis
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine ja samaaegne
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4551
4553
4554

4571
4578

4591

4592

4800
4900

4978

5100
5111
5121
5141
5151
5153
5154
5171
5178
5191
5192
5300
5351
5353
5354

ladustamine kas aktsiisilaos või maksulaos
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse
ladustamisega aktsiisi või maksulaos pärast seestöötlemist
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse
ladustamisega aktsiisi- või maksulaos pärast ajutist importi
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse
ladustamisega aktsiisi- või maksulaos pärast seestöötlemist teises
liikmesriigis
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse
ladustamisega aktsiisi- või maksulaos pärast tolliladustamist
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse
ladustamisega aktsiisi- või maksulaos pärast ladustamist II
kontrollitüüpi vabatsoonis
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse
ladustamisega aktsiisi- või maksulaos pärast töötlemist tollikontrolli
all
Liiduvälise kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse
ladustamisega aktsiisi- või maksulaos pärast töötlemist tollikontrolli
all teises liikmesriigis
Asenduskaupade eelimport
Liidu kauba kodumaiseks kasutamiseks lubamine kaubavahetuse
raames, mis toimub liidu territooriumil osade vahel, mille suhtes
kohaldatakse direktiivi 2006/112 ja tolliterritooriumi osade vahel, mille
suhtes direktiivi 2006/112 sätteid ei kohaldata (deklaratsiooni liik CO).
Samuti kauba suunamine vabasse ringlusse liidu ja nende riikide
vahelise kaubanduse raames, millega EL on loonud tolliliidu
(deklaratsiooni liik IM)
Kauba suunamine vabasse ringlusse liidu ja nende riikide
kaubavahetuse raames, millega EL on loonud tolliliidu (liik IM) pärast
ladustamist II kontrolltüüpi vabatsoonis
Seestöötlemine
Seestöötlemise tolliprotseduurile suunatud kaup pärast
ekvivalentkaubast saadud kompensatsioonitoodete eelnevat eksporti
Seestöötlemine kaupadele, mis on eelnevalt olnud välistöötlemisel
Seestöötlemine pärast seestöötlemist
Seestöötlemine kaupadele, mis on eelnevalt olnud seestöötlemisel
samas riigis (kauba üleandmine teisele loa valdajale)
Seestöötlemine pärast ajutist importimist
Seestöötlemine pärast seestöötlemist teises liikmesriigis
Seestöötlemine pärast tolliladustamist
Seestöötlemine pärast ladustamist II kontrollitüüpi vabatsoonis
Seestöötlemine pärast töötlemist tollikontrolli all
Seestöötlemine pärast töötlemist tollikontrolli all teises liikmesriigis
Ajutine importimine
Ajutine import kaupadele, mis on eelnevalt olnud seestöötlemisel
Ajutine import kaupadele, mis on eelnevalt olnud ajutisel impordil
( üleandmine teisele loa valdajale)
Ajutine import kaupadele, mis on eelnevalt olnud seestöötlemisel teises
liikmesriigis
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5371
5378
5391
5392
6121
6123
6321

6323

6821

7100
7121
7123
7141
7151
7153
7154
7171
7178
7191
7192

Ajutine import kaupadele, mis on eelnevalt olnud tolliladustamisel
Ajutine import kaupadele, mis on eelnevalt olnud II kontrolltüüpi
vabatsoonis või vabalaos
Ajutine import kaupadele, mis on eelnevalt olnud töötlemisel
tollikontrolli all
Ajutine import kaupadele, mis on eelnevalt olnud töötlemisel
tollikontrolli all teises liikmesriigis
Taassissevedu peale välistöötlemist (sh standartvahetus ilma eelneva
impordita)
Muutumatul kujul tagasitoomiseks ajutiselt eksporditud kaupade
taassissevedu vabasse ringlusse ja kasutusse lubamisega
Käibemaksuvabalt teise liikmesriiki tarnitud kauba reimport pärast
välistöötlemist ning üheaegne vabasse ringlusse ja vabasse käibesse
lubamine
Käibemaksuvabalt teise liikmesriiki tarnitud kauba reimport pärast
ajutist eksporti ning üheaegne vabasse ringlusse ja vabasse käibesse
lubamine
Pärast välistöötlemist vabasse ringlusse lubamine üheaegse kauba
suunamisega muule ladustamise protseduurile kui tolliladustamise
protseduurile
Ühenduseväliste kaupade paigutamine tolliladustamise
tolliprotseduurile.
Kauba tolliladustamine pärast välistöötlemist
Taassisseveo kavatsusega eksporditud kauba tolliladustamine
Kauba tolliladustamine pärast seestöötlemist (tagasimaksesüsteem)
Kauba tolliladustamine pärast seestöötlemist (peatamissüsteem)
Kauba tolliladustamine pärast ajutist importi
Kauba tolliladustamine pärast seestöötlemist (peatamissüsteem) teises
ühenduse liikmesriigis
Kauba üleandmine teisele loavaldajale tolliladustamisel
Kauba tolliladustamine pärast II kontrollitüüpi vabatsooni paigutamist
Kauba tolliladustamine pärast tollikontrolli all töötlemist
Kauba tolliladustamine pärast tollikontrolli all töötlemist teises
ühenduse liikmesriigis
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Lisa 5
TOLLIPROTSEDUURI RIIKLIKUD LISAKOODID
1. IMPORTIMINE
Tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisimaksude vabastused
Kirjeldus
reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup
diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis, konsulaarsuhete Viini
konventsioonis või Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus nimetatud
isikute poolt imporditav kaup
NATOsse kuuluvate relvajõudude kaup (v.a. Eesti relvajõud) ja nendega
kaasas olevale tsiviilkoosseisule ja liikmetele vajalik kaup juhul, kui
NATOsse kuuluvad relvajõudu osalevad ühises kaitsetegevuses
Riigikogu ratifitseeritud rahvusvaheliste lepingute alusel saadav
maksuvabastus

Lisakood
4TC
4TD

4TN

4TR

Tollimaksu ja käibemaksu vabastused

Kirjeldus
saadused, mille ühenduse põllumajandustootja on saanud ühendusevälises
riigis asuvalt kinnisomandilt
seemned, väetised ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikud
tooted, mille ühendusevälise riigi põllumajandustootja impordib selle
riigiga külgneval kinnisomandil kasutamiseks
tööliste kaubad, kes on töötanud väljaspool ühendust vähemalt kuus kuud
tagasitoodud kaup (juhul, kui importija on sama isik kui eksportija)

Lisakood
4TA
4TB

4TI
4TH
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“Käibemaksuseadusest”

tulenevad käibemaksuvabastused

Kirjeldus
Eesti Panga imporditav kuld
Maksumärk
Konfiskeeritud võltsitud rõivad ja jalatsid, mis antakse seaduse alusel
üle riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või
hoolekandeasutusele
Eesti Vabariigi kehtiv postimaksevahend, kui seda müüakse
nimiväärtuses
Väärtpaber
Loteriipilet
Investeeringukuld
Sotsiaalministri määrusega kinnitatud nimekirjas nimetatud inimorgan
või kude, inimveri või inimverest valmistatud toode ja rinnapiim
Enne 1. maid 2004 ühenduse liikmesriigis soetatud sõiduki Eestisse
toimetamine
Merelaev ja õhusõiduk, nende varustus, seadmed, varuosad, kütus ja
kohapeal tarbimiseks võõrandatud kaup.
Teenusena käsitletav spetsiifilise tarkvaraga andmekandja

Lisakood
1KE
1KM
1KK

1KP
1KV
1KL
1KI
1KS
1KA
1KD
1KT

“Alkoholi-, tubaka, kütuse – ja elektriaktsiisi seadusest” tulenevad maksuvabastused

Peremeheta alkohol, mis töödeldakse tehnilisel otstarbel
Aktsiisikaup, mille aktsiisilao pidaja on saatnud akrediteeritud ja
sõltumatusse laborisse kvaliteedi kontrollimiseks

Lisakood
2AP
2AK

Tollimaksu peatamised ja vabastamised
Kirjeldus
Nõukogu määruse 150/2003 alusel tõendi C645 olemasolul tollimaksu
peatamiseks

Lisakood
4TF

Ekspordi riiklikud lisakoodid
Kirjeldus
Varuosade ja lisavarustuse eksport/reeksport
Kaitsejõudude kauba eksport

Lisakood
6VL
6TO
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Lisa 6
LISATEAVE
Üldine kategooria
00100

Lihtsustatud luba

Importimisel
10100
10200
10300
10500
10800

Import lennukõlblikkussertifikaadiga
ST kaubad
ST kaubad, kaubanduspoliitika
AI kaubad
Töödeldud toodete imporditollimaksu kindlaksmääramise erieeskiri

Eksportimisel
30300
30600
Riiklikud koodid
90001
90002
90003
90004
90005

Lõppkasutus: Ekspordiks ettenähtud kaubad
VÜD-s „to order“ konossemendi korral, kui saaja andmed on
teadmata
Suuline deklareerimine
Posti deklaratsioon
Lihtsustatud luba ilma tagatiseta
Lihtsustatud luba tagatisega
Kasutab reisija kui deklareerib autot ja soovib kohaldada 5 päevast
maksepikendust

Järgnevaid koode kasutab ainult ametnik
94000
Protseduuri 42 järelevalve
94001
Mittetäieliku tollideklaratsiooni järelevalve
94002
Tolliväärtuse järelkontroll
94003
Eesmärgipärase kasutuse järelevalve
94004
Kriitilise impordikvoodi taotlus
94005
Päritolutõendi järelkontroll
94006
Aktsiisikauba järelevalve
94007
Protseduuri 01 järelevalve
94008
Analüüsil tollilaboris kaubakoodi kindlaksmääramiseks
94009
Protseduuri 63 järelevalve
94011
Protseduuri 53 järelevalve
94012
Ajutise dumpinguvastasetollimaksu järelevalve
94013
Muu järelevalve alla jätmine
94016
Protseduurist tulenev tagatis
94017
Maksuliigi 810 tagatise järelevalve
94018
Maksuliigi 815 tagatise järelevalve
94020
Protseduuri 48 järelevalve
94022
Maksuliigi 840 tagatise järelevalve
94023
Ajutise tasakaalustava tollimaksu järelevalve
94100
94101
94102
94103

Protseduuri 42 järelevalve lõppenud
Mittetäieliku tollideklaratsiooni järelevalve lõppenud
Tolliväärtuse järelkontroll lõppenud
Eesmärgipärase kasutuse järelvalve lõppenud
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94104
94105
94106
94107
94108
94109
94111
94112
94113
94115
94116
94117
94118
94120
94122
94123

Impordikvoodi andmed laekunud
Päritolutõendi järelkontroll lõppenud
Aktsiisikauba järelevalve lõppenud
Protseduuri 01 järelevalve lõppenud
Analüüs tollilaboris lõppenud
Protseduuri 63 järelevalve lõpetatud
Protseduuri 53 järelevalve lõpetatud
Ajutise dumpinguvastasetollimaksu järelevalve lõpetatud
Muu järelevalve lõpetatud
Reisija transpordivahendi maksud makstud
Protseduurse tagatise vabastamine
Tagatis 810 muudetakse infoks
Tagatis 815 muudetakse infoks
Protseduuri 48 järelevalve lõppenud
Tagatis 840 muudetakse infoks
Ajutise tasakaalustava tollimaksu järelevalve lõpetatud
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Lisa 7
REGSITREERITUD EKSPORTIJATE (REX) SÜSTEEMI KOHALDAMINE ÜLDISE
SOODUSTUSTE KAVA (GSP) ALUSEL SOODUSTUSI SAAVATE RIIKIDEGA
Soodustuse saamiseks esitatakse kauba vabasse ringlusse lubamisel tollideklaratsioon järgmiste
andmetega:
Lahter 36 „Soodusrežiim“ 2xx
Tollideklaratsiooni täitmisel tuleb 2-ga algavate soodustuste kohaldamisel juhul, kui
päritolutõendiks on registreeritud eksportija poolt koostatud päritolukinnitus, märkida
tollideklaratsiooni lahtrisse 44:
44AA „Lisadokumendi kood“ märkida ETT sertifikaadi kood C100
44AB „Viide“ märkida registreeritud eksportija number
(REX-numbri formaat: an..35 (tähe/numbrimärki), mis algab 2-kohalise ISO riigitähisega, millele
järgneb tekst ‘REX’ ja an..30. näiteks INREXABC12345)
44AC „Kuupäev“ ei märgita
44BC „Dokument“ ei märgita
üks päritolukinnitustest U164, U165 või U167
44AA „Lisadokumendi kood“ märkida ETT sertifikaadi kood vastavalt kas U164, U165 või U167
44AB „Viide“ märkida päritolukinnituse koostamise kuupäev vormingus aaaakkpp
44AC „Kuupäev“ märkida kuupäev
44BC „Dokument“ päritolukinnitus laetakse üles
Complex on liidestatud REX-andmebaasiga, kontrollimaks registreeritud eksportija numbri
kehtivust päritolukinnituse koostamise kuupäeval.
Kui päritolutõendiks on tavalise eksportija poolt koostatud päritolukinnitus saadetisele, kus
pärinevaid kaupu on väärtuses kuni 6000 eurot, märkida tollideklaratsiooni lahtrisse 44:
44AA „Lisadokumendi kood“ märkida ETT sertifikaadi kood U166
44AB „Viide“ märkida päritolukinnituse koostamise kuupäev vormingus aaaakkpp
44AC „Kuupäev“ märkida kuupäev
44BC „Dokument“ päritolukinnitus laetakse üles
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