Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmisest
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1. Õiguslikud alused
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 952/2013, 9. oktoober 2013,
millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (edaspidi LTS)
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2447, 24. november 2015, millega nähakse
ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (edaspidi RA).
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/2446, 28. juuli 2015, millega
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu
tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (edaspidi DA).
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/341, 17. detsember 2015, millega
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu
tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid
veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (edaspidi ÜDA)
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2. Sissejuhatus
Kauba tolliväärtus määratakse LTS artiklite 70-74, RA artiklite 127-146, DA art 71 ja ÜDA
artikkel 6 kohaselt.
Kui LTS artiklite 70-74 alusel on vaja määrata imporditud kauba tolliväärtus, lisatakse
teatud juhtudel (vt allpool) tollideklaratsioonile ka deklaratsioon tolliväärtusega
seonduvate andmete kohta (edaspidi tolliväärtuse deklaratsioon).
Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmisel tuleb arvesse võtta eelpool nimetatutele lisaks ÜDA
artiklis 6 sätestatut.
Tolliväärtuse deklaratsiooni võib koostada reeglina ainult liidus asuv isik (edaspidi deklarant),
kelle käsutuses on deklaratsiooni täitmiseks vajalik teave.
Deklarant vastutab:
 tolliväärtuse deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest;
 kõnealuste andmete kinnituseks olevate lisadokumentide autentsuse
eest;
 kauba tolliväärtuse määramiseks vajaliku täiendava teabe või dokumendi
esitamise eest.

3. Tolliväärtuse deklaratsiooni vorm
Tolliväärtuse deklaratsioon esitatakse vormil D.V.1 vastavalt ÜDA lisale 8. D.V.1 vorm
koosneb kahest osast:
1) andmed ostja ja müüja kohta ja
2) andmed ostu-müügi tingimuste kohta
Kui deklareeritakse rohkem kui kolme kaubanimetuse tolliväärtus, täiendatakse
väljaprinditavat või arvutis esitatavat D.V.1 vormi esimest osa (lahtrid 1-10 b) mitme vastava
vormi teise osaga (ostu- müügi tingimused iga kauba kohta eraldi) (lahtrid 11-24).

4. Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmine
Kui kauba vabasse ringlusse deklareerimisel on kauba väärtus tollideklaratsioonil 20 000
eurot ja rohkem, on deklarandil kohustus täita tolliväärtuse deklaratsioon. Sama kehtib
juhtudel, kui toll nõuab tolliväärtuse deklaratsiooni täitmist deklareeritava kaubaga seotud
tehingu asjaolude täpsustamiseks.
Tolliväärtuse deklaratsioon esitatakse
andmetöötlussüsteemis Complex,
digitaalallkirjaga allkirjastatult (täidetav blankett LISA 1) või
paberkandjal (prinditav blankett LISA 2).
Deklarant peab allkirjastatud tolliväärtuse deklaratsiooni säilitama koos teiste tollieeskirjades
ettenähtud tollideklaratsiooni lisadokumentidega.

4.1 Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmine andmetöötlussüsteemis Complex
Tollideklaratsiooni esitamisel andmetöötlussüsteemis esitatakse tolliväärtusega seotud
andmed lehekülgedel D.V.1 ja Kaubad.

4.1.1 Lehekülje “D.V.1” lahtrite täitmine
Lahter 12AL «Lisakulude jagamisviis»
Märgitakse:
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0 - Kulusid ei jagata
1 - Jagamine väärtuse järgi
2 - Jagamine netomassi järgi
NB! Jagamisviiside 1 ja 2 kasutamisel jagatakse lahtrisse 12 sisestatud summad vastavatesse
45. lahtritesse laiali ja kustutatakse seal eelnevalt olnud andmed.
Lahter 12AM «Ühenduse tolliterritooriumile toomise koht»
Märgitakse liidu tolliterritooriumile sisenemise koht.
Lahtri täitmine on kohustuslik.
Lahter 12CA-CG «Müüja»
Märgitakse müüja nimi ja aadress.
Lahtri täitmine on kohustuslik.
Lahter 12DA-DG «Ostja»
Märgitakse ostja nimi, aadress ja registrikood.
Lahtri täitmine on kohustuslik.
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»
Märgitakse kõigi ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade sihtkohta toimetamisega
seotud kulud kokku. Koguveokulud sisaldavad nii liidu tolliterritooriumil, sh Eestis, kui
väljaspool seda tehtud kulusid.
Lahter 12AT «Laadimiskulud»
Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade laadimiskulud
väljaspool liidu tolliterritooriumi.
Lahter 12AY «Kindlustuskulud»
Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade kindlustuskulud
väljaspool liidu tolliterritooriumi.
Lahter täidetakse, kui kaup on kindlustatud ja kindlustuskulud on eraldi välja toodud.
Lahter 12BC «Veokulud ühenduses»
Märgitakse kõigi ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade sihtkohta toimetamisega
seotud kulud liidus (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 (RA art 127) märgitakse «JAH», kui ei ole sõltuvad märgitakse
«EI».
Kui ostja ja müüja ei ole omavahel sõltuvad ei täideta lahtreid 12AC, 12AD; 12AE.
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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 liitu 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”.
Lahtri täitmine on vabatahtlik.
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 ringlusse.
Lahter 12AF «Kas ostjale on kehtestatud piirangud»
Märgitakse «JAH», kui ostjale on kauba käsutamisel või kasutamisel kehtestatud piiranguid
peale nende piirangute mis:
– liidu õigusaktidega või liidu ametiasutuste poolt kehtestatud või ette nähtud piirangud,
– piiritlevad geograafilist ala, kus kaupa võib edasi müüa; või
– mis ei mõjuta oluliselt kauba väärtust.
Kui piiranguid ei ole kehtestatud, märgitakse «EI» ja lahtrit 12AH ei täideta.
Lahter 12AG «Hinna sõltumine tingimustest või kaalutlustest, nn kaudsed maksed»
Kui tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja on maksnud või maksab müüjale või tema
kasuks on seotud kaalutlusega, mille suurust kauba väärtuse määramise hetkel ei ole võimalik
määrata märgitakse «JAH».
Kui hind ei sõltu tingimustest või kaalutlusest, märgitakse «EI» ja lahtrit 12AH ei täideta.
Lahter 12AH «Piirangute, tingimuste või tasu täpsustus»
Märgitakse piirangut, tingimusi või kaalutlust 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 kaalutluste (kaudsete maksete) väärtust saab määrata arvuliselt (RA art
133), näidake summa lahtris 45AC.
Lahter 12AI «Kas ostja tasub autori- ja litsentsitasu»
Märgitakse «JAH», kui ostja tasub autori- või litsentsitasu, märgitakse «EI», kui ostja ei tasu
autori- või litsentsitasu.
Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, täpsustada tingimused lahtris 12AK ja märkida summa
lahtrisse 45BG.
Lahter 12AJ «Kas müüja saab tulu järgnevatest tehingutest»
Märgitakse «JAH», kui müügi suhtes kohaldatakse korda, mille puhul osa igast järgnevast
edasimüügist, käsutamisest või kasutamisest saadud tulust laekub otseselt või kaudselt
müüjale. Kui müüjale ei laeku osa saadud tulust, märgitakse «EI».
Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, täpsustada tingimused lahtris 12AK ja märkida summad
lahtrisse 45BK.
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Lahter 12AK «Autori- ja litsentsitasu tasumise ja müüja edasise tulu tingimused».
Märgitakse autoriõiguste ja litsentside eest tasumise ja müüja edasise tulu tingimused (RA art
136).
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.

4.1.2 Lehekülje “Kaubad” lahtrite täitmine
Lahter 42«Kauba hind»
Märgitakse tollideklaratsiooni lahtris 31 nimetatud kauba hind arvel esitatud valuutas.
Lahter 45AC«Kaudsed maksed»
Märgitakse kaudsete maksete summa.
Lahter täidetakse, kui ostja on maksnud või maksab lahtris 12AG kirjeldatud tasusid.
NB! 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 »
Lahtrid täidetakse, kui ostja on nimetatud kaupu või teenuseid tarninud.
Lahter 45BG«Autori- ja litsentsitasu »
Märgitakse autoriõiguste, litsentside jms eest tasutud summa (vt ka lahtreid 12AI ja 12AK).
Lahter 45BK«Müüja tulu»
1

Ostukomisjonitasu all mõistetakse tasu, mida ostja maksab oma agendile enese esindamise eest hinnatava
kauba ostmisel.
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Märgitakse summa, mida ostja tasub müüjale täiendavalt seoses kaupade edasimüügi,
käsutamise ja kasutamisega (vt ka lahtreid 12AJ ja 12AK).
Ostu komisjonitasu all mõistetakse tasu, mida ostja maksab oma esindajale enese esindamise
eest kauba ostmisel, mille väärtust määratakse.
Lahter 45BN«Kauba ühenduse tolliterritooriumile toomise koht»
Märgitakse liidu tolliterritooriumile sisenemise koht
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 45BZ«Kindlustuskulud»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba kindlustuskulud väljaspool liidu tolliterritooriumi.
Lahter täidetakse, kui kaup on kindlustatud.
NB! Lahtrites 45CD kuni 45CR märgitud kulutused ei kuulu tolliväärtuse koosseisu ja
võib makstud või makstavast hinnast maha arvata proportsionaalselt.
Lahter 45CD«Veokulud ühenduses»
Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud liidus (sh Eestis).
Lahter 45CH«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 paigaldamise ja hilisema tehnilise
hoolduse või muu samalaadsega seotud kulutused liidus.
Lahter 45CL«Muud kulud»
Märgitakse kulutused, mida on tehtud seoses kauba sisseveo või müügiga liidus, v.a. lahtris
45CR märgitud kulutused
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 liidus.
2.2 Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmine paberkandjal
Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmisel tuleb jälgida, et kõik nõutavad lahtrid oleksid täidetud
esitatud dokumentide alusel.
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4.2 Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmine arvutis täidetaval (LISA 1) ja
väljaprinditaval (LISA 2) vormil:
4.2.1 Üldandmed
«Ametlikuks kasutamiseks»
Pärast
tollideklaratsiooni
aktsepteerimist
märgib
tolliametnik
tollideklaratsiooni
aktsepteerimise numbri ja kuupäeva tolliväärtuse deklaratsioonile ja kinnitab seda isikliku
pitsati jäljendi ja allkirjaga.
Lahter 1 «Müüja nimi ja aadress» (suurtähtedega)
Märgitakse müüja nimi ja aadress. Lahtri täitmine on kohustuslik.
Lahter 2 (a) «Ostja nimi ja aadress» (suurtähtedega)
Märgitakse kauba ostja nimi ja aadress. Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse kauba ostja
registrikood. Lahtri täitmine on kohustuslik.
Lahter 2 (b) «Deklarandi nimi ja aadress»
Märgitakse deklarandi nimi ja aadress. Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse deklarandi
registrikood. Kui ostja ja deklarant on sama isik, siis märgitakse ainult deklarandi registrikood.
Lahtri täitmine on kohustuslik.
Lahter 3 «Tarnetingimused»
Märgitakse tarneklausli kolmetäheline tähis ja geograafilise punkti nimi vastavalt kaubaarvele.
Lahtri täitmine on kohustuslik.
Lahter 4 «Arve number ja kuupäev»
Märgitakse kaubaarve number ja kuupäev. Lahtri täitmine on kohustuslik.
Lahter 5 «Lepingu number ja kuupäev»
Märgitakse imporditava kauba ostu-müügilepingu number ja kuupäev.
Lahter täidetakse, kui leping on sõlmitud kirjalikult.
Lahter 6 «Lahtritega 7–9 seotud mis tahes eelneva tolliotsuse number ja kuupäev»
Märgitakse tolli otsuse 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 7 (a) «Kas ostja ja müüja on omavahel seotud määruse (EL) 2015/2447 art 127
tähenduses? Märgitakse «JAH», kui ostja ja müüja on teineteisest sõltuvad, kui ei ole sõltuvad
märgitakse «EI»
Kui „EI, siis jätkatakse deklaratsiooni täitmist lahtrist 8.
Kui ostja ja müüja on sõltuvad isikud, siis täpsustatakse sõltuvuse liiki lahtris «Märkused lahtri
7 kohta » .
Lahter 7 (b) «Kas omavaheline SEOTUS mõjutas imporditud kauba hinda?»
Märgitakse « JAH » või « EI ».
Lahter 7 (c) «Kas imporditud kauba tehinguväärtus OLI VÄGA LÄHEDANE määruse (EL)
2015/2447 artiklis 134 lõikes 2 osutatud väärtusele (vabatahtlik vastus)? »
Märgitakse « JAH » või « EI ».
Kui vastus on «JAH», täpsustatakse üksikasju. Näidatakse, millist identse või sarnase kauba
tehinguväärtust sõltumatu ostja ja müüja vahel kasutati deklareeritava väärtuse võrdluseks.
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Võimalusel märgitakse tollideklaratsiooni number, millega nimetatud identne või sarnane kaup
lubati vabasse ringlusse.
Lahter 8 (a) «Kas kauba käsutamisel või kasutamisel on muid piiranguid peale nende
piirangute, mis:
– on kehtestatud või ette nähtud liidu õigusaktidega või liidu ametiasutuste poolt; või,
– piiritlevad geograafilist ala, kus kaupa võib edasi müüja või
– ei mõjuta oluliselt kauba väärtust?»
Märgitakse « JAH » või « EI ».
Lahter 8 (b) «Kas müük või hind sõltub TINGIMUSTEST või KAALUTLUSTEST, mille väärtust
kauba väärtuse määramisel ei ole võimalik kindlaks teha?»
Märgitakse « JAH » või « EI ».
Täpsustatakse vajaduse korral piirangute, tingimuste või kaalutluste laad. Kui tingimuste või
kaalutluste väärtus on võimalik kindlaks teha, märkige summa lahtrisse 11(b).
Piirangute näiteks mõned, 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
Tingimuste või kaalutlusega (nn kaudse maksega) on näiteks tegemist juhul, kui on kokku
lepitud, et ostja tasub müüja võla. Kui tingimuste või kaalutluste väärtust saab määrata
arvuliselt, näidatakse summa lahtris 11 (b).
Lahter 9 (a) «Kas imporditud kaubaga on seotud AUTORIÕIGUSE- ja LITSENTSITASUD,
mida ostja peab müügi tingimusena otseselt või kaudselt maksma?»
Märgitakse «JAH» või «EI».
Lahter 9 (b) «Kas müügi või hinna suhtes kohaldatakse kokkulepet, mille kohaselt osa mis
tahes EDASIMÜÜGIST, KÄSUTAMISEST või KASUTAMISEST saadavast tulust laekub
otseselt või kaudselt müüjale?»
Märgitakse «JAH» või «EI».
Kui vastasite mõnele neist küsimustest JAH, täpsustage tingimused ja märkige võimaluse
korral summad lahtritesse 15 ja 16.
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.
Summad näidatakse lahtrites 15 ja 16.
Lahter 10 (a) « Lisatud arvestustabelite arv»
Märgitakse lisatud arvestustabelite arv.
Lahter täidetakse, kui deklareeritavaid kaupu on rohkem, kui kolm.
Lahter 10 (b) «Koht, kuupäev ja allkiri»

4.1.1 Andmed kauba kohta
«Ametlikuks kasutamiseks»
Lahter on ette nähtud tolli märkuste jaoks.
«Arvestustabel nr»
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Märkige arvestustabeli järjekorra number.
A. Arvutamise alus
Lahter 11(a) «ARVE VALUUTAS makstud või maksta tulev hind»
Märgitakse kauba hind kaubaarvel olevas valuutas.
Lahter 11(b) «Kaudsed maksed, vt lahtrit 8(b)»
Märgitakse kaudsete maksete summa.
Lahter 11(c) ) «Vahetuskurss»
Märgitakse Euroopa Keskpanga poolt avaldatud valuuta kurss euro suhtes.
Lahter 12 «Punkt A kokku OMAVALUUTAS»
Märgitakse kauba hind eurodes.
B. Täiendavad andmed: Punktiga A hõlmamata kulud riigivaluutas
Märgitakse kuluelemendid, mis tolliseadustiku artikli 32 alusel lisatakse tegelikult makstud või
makstavale hinnale.
Lahter 13 «Ostja kulud»
Märgitakse ostja poolt tehtud kulutused:
a) komisjonitasud, välja arvatud ostukomisjonitasu2
Lahter täidetakse, kui ostja on tasunud komisjonitasu ostu-müügi või muu lepingu alusel
agendile, kes ei esinda ostjat.
b) maakleritasud;
Märgitakse makstud tasud kaupade vahendamise eest.
Lahter täidetakse, kui hinnatava kaubaga seoses on ostja tasunud või tasub vahendustasu.
Vahendustasu võib olla nii hinnatava kauba ostu-müügi kui transpordi, kaupade kvaliteedi
hindamise ja muu sellise vahendamisega seotud tasu.
c) konteinerid ja pakendid
Märgitakse tehtud kulutused pakenditele ja pakkimisele.
Lahter täidetakse, kui kaup on ostetud tingimusel, et kauba pakkimine toimub ostja kulul.
Lahter 14 « Kaubad ja teenused, mida ostja on tasuta või alandatud hinnaga tarninud või
osutanud selleks, et imporditud kaupa toota ja ekspordiks müüa (osutatud väärtused näitavad
kulujaotust, kui see on asjakohane):»
Märgitakse kaupade ja teenuste väärtused:
a) imporditud kauba koosseisu kuuluvad materjalid, komponendid, osad jms;
b) imporditud kauba tootmisel kasutatud tööriistad, stantsid, valuvormid jms;
c) imporditud kauba tootmisel tarvitatud materjalid;
d) inseneri-, arendus-, kunstniku- ja disaineritööd ning kavandid ja visandid, mis on
tehtud väljaspool Euroopa Liitu ja on vajalikud imporditud kauba tootmiseks
Lahter 15 «Autoriõiguse- ja litsentsitasud, vt lahter 9(a)»
Märgitakse hinnatava kaubaga seotud autori- ja litsentsitasud, mida ostja otseselt või kaudselt
maksab.
Lahter 16 «Mis tahes edasimüügist, käsutamisest või kasutamisest müüjale laekuv tulu, vt
lahter 9 (b)»

2 Ostukomisjonitasu

all mõistetakse tasu, mida ostja maksab oma agendile enese esindamise eest hinnatava kauba

ostmisel.
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Märgitakse osa tulust, mis igast sisseveetud kauba edasimüügist, käsutamisest või
kasutamisest laekub ostu-müügilepingu alusel otseselt või kaudselt müüjale.
Lahter 17 «Tarnekulud ELi sissetoomise kohani:»
Märgitakse liidu tolliterritooriumile sisenemise koht.
a) transport
Märgitakse kõik veole tehtud kulutused liidu tolliterritooriumile sisenemiskohani, kui need
kulutused ei ole arvatud kauba eest tegelikult makstud või makstava hinna sisse.
b) laadimis-ja käitlemiskulud
Märgitakse kõik laadimisele ja käitlemisele tehtud kulutused liidu tolliterritooriumile
sisenemiskohani
Lahter täidetakse, kui laadimis- ja käitlemiskulud on eraldi välja toodud.
c) kindlustus
Märgitakse kindlustuskulud väljaspool liidu tolliterritooriumi.
Lahter täidetakse, kui kaup on kindlustatud.
Lahter 18 «B kokku OMAVALUUTAS»
Märgitakse punktis B kajastatud kulutused eurodes.
C. Mahaarvamised
NB! Lahtrites 19 kuni 22 märgitud kuluelemendid ei kuulu tolliväärtusesse.
Lahter 19 «Transpordikulud pärast ELi sissetoomist»
Märgitakse kauba sihtkohta toimetamisega seotud veokulud liidu tolliterritooriumil, sh Eestis,
kui need on arvestatud makstud või makstava hinna sisse.
Lahter 20 «Pärast importimist osutatud ehitus-, paigaldus-, kooste-, hooldus- või
tehnoabiteenuste kulud»
Märgitakse kauba importimisele järgnevad ehitus-, paigaldus-, tehnoabi jms kulutused,mida
osutati pärast seadmete, masinate jm selliste kaupade importimist. Näiteks võivad hinna sisse
kuuluda seadme paigaldamise ja hilisema tehnilise hoolduse või muu samalaadsega seotud
kulutused liidus.
Lahter 21 «Muud kulud» (täpsustage)
Märgitakse kulutused, mida on tehtud seoses kauba sisseveoga liidus, v.a. lahtris 22 märgitud
kulutused. Täpsustatakse kulude liiki ja suurust.
Lahter 22 «Tollimaksud või muud kaupade impordi või müügi tõttu liidus makstavad maksud»
Märgitakse kauba importimisel tasutavad ja muud kauba edasitoimetamisega ning müügiga
seotud maksud liidus. Näidatakse ära maksuliik ja suurus.
Lahter 23 «Punkt C kokku OMAVALUUTAS»
Märgitakse punktis C kajastatud kulutused eurodes.
Lahter 24 «Deklareeritud tolliväärtus (A + B – C)»
*Kui summad tasutakse VÄLISVALUUTAS, näidatakse osas B ja C iga kaubakoodi järjekorra
numbri kohta viide välisvaluuta summale ja vahetuskursile.
Viide (Lahtri number) Summa Vahetuskurss
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