Juhendkiri ostukomisjonitasude käsitlemise kohta tolliväärtuses
Seisuga 01.05.2016
Käesolev juhendkiri on ettenähtud juhindumiseks tolliametnikele ja teadmiseks deklarantidele
Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse määramisel ning ostukomisjonitasude
käsitlemisel tolliväärtuses.
Õiguslikud alused:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 952/2013, 9. oktoober 2013,
millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (edaspidi LTS)
Sissejuhatus
LTS artikkel 71 lg 1 a) (i) kohaselt lisatakse imporditud kauba tolliväärtuse määramisel kauba
eest tegelikult makstud või makstavale hinnale komisjoni- ja vahendustasu, välja arvatud
ostukomisjonitasu.
LTS artikkel 72 lg e) alusel ei kuulu ostukomisjonitasu tolliväärtusesse.
1. Üldised põhimõtted
1.1 Ostukomisjonitasu tähendab makset, mida importija maksab ostuagendile tema poolt
osutatud teenuste eest kauba ostmisel, mille tolliväärtust määratakse.
Ostu komisjonitasu on tavaliselt määratud teatud protsendina kauba hinnast.
1.2 Ostuagendiks loetakse vahendavat isikut, kes ostab ja müüb kaupa enda või importija
nimel, kuid alati importija ülesandel.
Ostuagendile antavad tööülesanded võivad olla järgnevad:
a) leida ostjale soovitud kauba tarnijad;
b) selgitada müüjale, millist kaupa ostja soovib;
c) koguda kokku kaubanäidised ostjale näitamiseks;
d) osaleda ostu-müügilepingu sõlmimisel, jälgides, et ostja saaks osta võimalikult
kasulikel tingimustel;
e) kindlustada kauba, organiseerida kohaletoimetamise ja hoiustamise;
f) organiseerida kaupade kohaletoimetamise erinevatelt müüjatelt;
g) valmistada kõikide ostetud kaupade arved ostjale esitamiseks.
2. Komisjoni- ja vahendustasude arvestamine kauba tolliväärtusesse
2.1 Komisjoni- ja vahendustasude arvestamine kauba tolliväärtusesse sõltub vahendajate
poolt osutatud teenuste täpsest iseloomust. Kui vahendaja tegutseb omal kulul ja/või tal on
kauba suhtes omaniku huvid, siis ei saa teda pidada ostuagendiks.
Näide: Sellised vahendajad on eksportivad ettevõtted või vahendajad, kes küll täidavad
samasuguseid ülesandeid kui ostuagendid, kuid neil on kõnesolevas tehingus mängus ka
omanikuhuvid, nad määravad tehingutingimusi või kontrollivad hinda, mida importija peab
maksma kauba eest.
2.2 Põhjendamaks ostu komisjonitasu mahaarvamist tolliväärtusest võidakse nõuda kauba
hinna selgitamisel lisadokumente. Tõendavate lisadokumendina aktsepteeritakse:
a) müüja kaubaarve originaali;
b) müügilepingu müüja eksemplari;
c) ostja ja ostuagendi vahel sõlmitud lepingut.
Märkus: Ostu komisjonitasu tuleb lisada kauba väärtusesse, mille põhjal arvutatakse
käibemaksu.

