TOLLIVORMISTUS, KUI ISIK ON PANKROTIS
Vastavalt pankrotiseaduse § 35 lg-s 1 sätestatule pankroti väljakuulutamisega:
1) moodustub võlgniku varast pankrotivara;
2) läheb haldurile üle võlgniku vara valitsemise õigus ning õigus olla võlgniku asemel
kohtumenetluses menetlusosaliseks vaidluses, mis puudutab pankrotivara või vara, mille
võib arvata pankrotivarasse;
3) kaotab füüsilisest isikust võlgnik õiguse teha tehinguid seoses pankrotivaraga;
4) kaotab juriidilisest isikust võlgnik õiguse teha mis tahes tehinguid;
5) on muud võlgniku õigused piiratud käesolevas seaduses ettenähtud korras;
6) lõpetatakse intressi ja viivise arvestamine võlgniku vastu suunatud nõuetelt;
61) peatub võlgniku vastu suunatud haldusakti vaidlustamise tähtaja arvestamine;
7) järgnevad muud käesolevas seaduses ettenähtud tagajärjed.
PankrS § 36 lg 1 kohaselt pankroti väljakuulutamisega läheb võlgniku õigus pankrotivara
valitseda ja käsutada üle pankrotihaldurile, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sama
paragrahvi lg 6 järgi füüsilisest isikust võlgnik võib pankrotivara käsutada halduri nõusolekul.
Halduri nõusolekuta tehtud käsutustehing on tühine.
PankrS § 35 ja 36 sätestavad selle, et pankroti väljakuulutamisega läheb pankrotihaldurile
üle võlgniku vara valitsemise õigus ning isik ei või käsutada enda vara ilma halduri
nõusolekuta. See tähendab siis seda, et isik ei või esitada ka tollideklaratsioone, kui tal ei ole
selleks pankrotihalduri luba.

Juriidiline isik
Tulenevalt eeltoodust saab peale pankroti väljakuulutamist tollideklaratsiooni esitada
juriidiline isik ise või tolliesindaja tema eest üksnes pankrotihalduri nõusolekul.
Füüsiline isik (sh FIE)
Kui pankrot on välja kuulutatud füüsilise isiku (sh FIE) suhtes, siis võib tolli- või reisija
deklaratsiooni esitada füüsiline isik ise, tingimusel, et deklareerimise objektiks ei ole
pankrotivarasse kuuluv vara. Pankrotivarasse kuuluva vara deklareerimiseks on
vajalik pankrotihalduri nõusolek.
PankrS § 35 lg 1 järgi moodustub võlgniku varast pankrotivara võlgniku pankrotivara
väljakuulutamisega ehk siis pankrotivaraks on kogu see vara, mis võlgnikule kuulus enne
pankroti väljakuulutamist.
DEKALRATSIOONI EEST TASUMINE
Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest
tulenevate rahaliste kohustuste tasumiseks personaalne ettemaksukonto viitenumber. Kui
isik läheb pankrotti, siis avatakse talle pankroti perioodi uus ettemaksukonto ja antakse uus
viitenumber.
Personaalse viitenumbri otsingut on lisaks Nõuded ja kohustused isiku ettemaksukonto
rubriigis (pankroti korral pankroti perioodi ettemaksukonto) võimalik teha ka veebis:
http://www.emta.ee/et
- Kiirelt kätte – Rekvisiidid maksude tasumiseks. Viitenumbri
selgituses on link, kust saab otsida personaalset viitenumbrit. Kui isik on pankrotis, siis on tal
kaks viitenumbrit ja kasutada ehk raha kanda tuleb sellele, mille Pankroti veerus on märge
"J".

