Transiidiprotseduuriga tolliasutusse
saabunud kauba deklareerimine
järgmisele tolliprotseduurile
Õiguslikud alused
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik (edaspidi LTS).
 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse LTS seoses
liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega.
 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette LTS-i teatavate
sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad.
 Ühistransiiditolliprotseduuri Konventsioon
 Transiidi käsiraamat

Transiitveo lõpetamine järgmise tolliprotseduuriga
Tolliprotseduuri pidaja kohustused loetakse täidetuks ja transiidiprotseduur lõpeb, kui
protseduurile suunatud kaup ning nõutav teave on sihtkoha tolliasutusele kättesaadav
kooskõlas tollialaste õigusaktidega(LTS 233 lg 2).
Kauba vedaja või saaja, kes võtab kauba vastu , teades, et see liigub liidu transiidiprotseduuri
alusel, vastutab samuti kauba puutumatul kujul esitamise eest sihtkoha tolliasutusele
ettenähtud tähtaja jooksul kooskõlas meetmetega, mille toll on võtnud kauba
identifitseeritavuse tagamiseks (LTS 233 lg 3).
Kaubasaaja, kes soovib transiitvedu lõpetada järgmise tolliprotseduuri kohaldamisega, peab
enne kaubale järgneva tolliprotseduuri kohaldamist saama sihttolliasutuse tolliametnikult
aktsepti järgneva tolliprotseduuri määramiseks. Saabumise registreerimiseks esitab vedaja
kauba ning transiidi saatedokumendi või transiidi/julgeoleku saatedokumendi, TIR-veol ka
TIR märkmiku sihttolliasutusele või ümbersuunamisel tolliasutusele, kus transiitvedu
lõpetada soovitakse. Luba kauba mahalaadimiseks aktiivselt transpordivahendilt ei anta
enne kauba vabastamist järgmisele tolliprotseduurile. Transiitveoga saabunud kaup tuleb
deklareerida järgmisele tolliprotseduurile viivitamata, kuid hiljemalt järgneva tööpäeva
jooksul.
NB! Kui transiidile järgneb tolliladustamine, on tegemist kauba liikumisega tollilattu
tollilaopidaja vastutusel LTS art 217 ja DA art 179 tähenduses, mistõttu transiitvedu
lõpetatakse tolliametniku poolt vaid juhul, kui IM7 tollideklaratsioonil on nii kauba importijaks
(lahter 8) kui ka deklarandiks (lahter 14) märgitud tollilaopidaja.
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Ajutise ladustamisega transiiti tolliasutuses lõpetada ei saa. Kui kaupa soovitakse ajutiselt
ladustada ajutise ladustamise kohas, siis sinna saab liikuda ainult transiidi protseduuriga.
See tähendab, et kaup viiakse ajutise ladustamise kohta, kus volitatud kaubasaaja lõpetab
transiitveo.

Transiidiprotseduuri eeskirjade eiramine
Kui transiidiprotseduuri eeskirjadest ei peeta kinni ja isik eemaldab omavoliliselt tollitõkendi
või teostab kauba ümber- või mahalaadimise ilma tolli loata või kohaldab kaubale järgnevat
tolliprotseduuri enne transiitveol saabumise aktsepteerimist, algatab tolliametnik võimaliku
tollieeskirjade rikkumise väljaselgitamiseks väärteomenetluse, lähtudes iga konkreetse teo
faktilistest asjaoludest.
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