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Juhend vastuvõetavate ja vastuvõetamatute terminite kohta kaupade kirjeldamiseks
väljumise ja sisenemise ülddeklaratsioonides liidu tolliseadustiku kohaldamise
üleminekuperioodi jooksul

VASTUTUSE VÄLISTAMISE KLAUSEL
Rõhutada tuleb asjaolu, et käesolev selgitavat laadi juhenddokument ei ole
õiguslikult siduv akt. Samas esitatakse selles üldiselt, kuidas kõik ELi
liikmesriikide tolliasutused peaksid asjaomaseid ELi õigusnorme tõlgendama.
Tollialaste õigusaktide õigusnormid on ülimuslikud juhenddokumendis esitatu
suhtes ja nendest tuleks igal juhul lähtuda. ELi õiguslike vahendite autentsed
tekstid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Euroopa Kohtu otsuste autentne tekst
on avaldatud Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite kogumikes.

1.

SISSEJUHATUS

Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2016/341 (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 delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (üleminekuperioodi
delegeeritud määrus (TDA)) 9. lisa A liitega on ette nähtud, et ülddeklaratsioonides esitatud
kaubakirjeldus on „lihtsalt ja arusaadavalt sõnastatud kirjeldus, mis on piisavalt üksikasjalik,
et tolliamet saaks kauba identifitseerida. Üldsõnalised kirjeldused (nt „koondsaadetis“,
„tükikaup“ või „osad“) ei ole lubatud. Komisjon avaldab kõnealuste üldsõnaliste kirjelduste
loetelu. Seda teavet ei ole vaja esitada, kui on esitatud kauba kood.” Käesoleva juhendi eesmärk
on sellise loetelu avaldamise vastavus õiguslikele nõuetele.
Need õiguslikud nõuded tulenevad tolliasutuste vajadusest rajada oma riskianalüüs piisavatele
kaupade kirjeldustele, kui ülddeklaratsiooni esitav isik ei ole esitanud kauba koodi. Neil
juhtudel ei võimaldaks liiga ebamäärane kirjeldus tolliasutustel tuvastada saadetisi, mis võiksid
olla liidule ja tema kodanikele ohtlikud. See võib tarneahelas põhjustada mittevajalikke ja
kulukaid kõrvalekaldeid, näiteks asjaomaste kaupade füüsilist kontrolli, et tuvastada nende
tõelist olemust.
Vastuvõetamatute üldnimetuste ja tolliasutustele vastuvõetavate alternatiivide loetelu (edaspidi
„loetelu“) sisaldub käesoleva juhendi lisas.
2.

3.

PÕHIMÕTTED
2.1.

Loetelu ei ole täielik ning selles püütakse esitada suunisteks mõeldud näiteid
vastuvõetamatu ja vastuvõetava sõnastuse kohta.

2.2.

Loetelu on muutuv. Igapäevane praktika näitab, et tuvastatakse uusi
vastuvõetamatuid nimetusi ning seetõttu on neid aeg-ajalt vaja loetelule lisada.
Loetelu muutuvuse tõttu on komisjonil koostöös liikmesriikidega vaja loetelu
teataval määral korrastada.

2.3.

Tulenevalt ELi mitmekeelsusest hõlmab loetelu kõiki liidu ametlikke keeli ning see
tõlgitakse seepärast kõikidesse nendesse keeltesse.

AVALDAMINE
Kuna loetelu on muutuv ja andmete kiire ajakohastamine on oluline, tuleb loetelu kõigi
tõenäoliselt huvitatud isikute huvides avaldada internetis, igal juhul TAXUDi veebilehel.
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LISA

Näidisloetelu vastuvõetavatest ja vastuvõetamatutest kaupade kirjeldustest

Vastuvõetav

Vastuvõetamatu
Põllumajandustooted

Apelsinid, kala, riis, leib

Abisaadetised

Tekid, ravimid

Loomad

Hobused, kodulinnud, veised

Rõivad

Meeste päevasärgid, aluspesu, tüdrukute
alussärgid, poiste pintsakud

Majapidamisriistad

Külmkapp, ahi, mikrolaineahi, kohvimasinad

Autoosad

Autode pidurid, autode tuuleklaasid

Korgid

Plastkorgid

Ohtlikud kemikaalid

Tegelik keemiline nimetus (mitte kaubamärk)

Ohutud kemikaalid

Tegelik keemiline nimetus (mitte kaubamärk)

Puhastusvahendid

Alkohol, pesuained

Koondsaadetis

(Vt teised konkreetsed näited tabelis)

Õppevahendid

Pliiatsid, puutetahvlid, raamatud

Elektroonika

Arvutid, televiisorid, CD-mängijad, pleierid,
magnetofonid, mobiiltelefonid, monitorid,
printerid

Seadmed

Naftapuuraukude seadmed, kodulinnukasvatuse
seadmed

Igasugune kaup

(Vt teised konkreetsed näited tabelis)

Toiduained

Joogid (vt teised „Põllumajandustoodete“
näited)

Tükikaup

(Vt teised konkreetsed näited tabelis)

Kingitused

Nukud, kaugjuhtimisega autod

Majapidamiskaubad

Taldrikud, vaagnad, lauanõud (vt ka
„Majapidamisriistade“ näited)

Tööstustooted

(Vt „Elektroonika“ näited)

Raud ja teras

Raudtorud, terastorud, rauast ehitusmaterjal,
terasest ehitusmaterjal

Infotehnoloogiakaubad

(Vt „Elektroonika“ näited)

Nahktooted

Sadulad, nahast käekotid, nahkjakid

Masinaosad

Pumbad, tihendid, mootorid

Mehhanismid

Metallitöömasinad, sigarettide valmistamise
masinad, õmblusmasinad, trükimasinad
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Vastuvõetav

Vastuvõetamatu
Masinad

(Vt „Mehhanismide“ näited)

Õli

Mineraalõli, taimeõli

Maak

Rauamaak, vasemaak

Osad

(Vt „Masinaosade“ näited)

Isiklikud tarbeesemed

(Vt teised konkreetsed näited tabelis)

Torud

Plasttorud, terastorud, vasktorud

Taimed

Tulbid

Plastkaubad

Plastist köögitarbed, plastist majapidamistarbed

Polüuretaan

Polüuretaanniidid, meditsiinis kasutatavad
polüuretaankindad

Propellent

(Vt „Kemikaalide“ näited)

Kummitooted

Kummivoolikud, kummist konveieririhmad

Varras

Keevituselektrood, kütusevarras, vaskvarras

Sisaldab väidetavalt

(Vt teised konkreetsed näited tabelis)

Hügieenitarbed

Käterätid, ämbrid, pesuained, hambaharjad

Tootmisjäägid

Plastijäägid, vahujäägid, rauajäägid

Varuosad

(Vt „Masinaosade“ näited)

Tekstiilid

Linane riie, T-särgid (vt ka „Rõivaste“ näited)

Tööriistad

Käsitööriistad, elektritööriistad

Mänguasjad

(Vt „Kingituste“ näited)

Mitmesugused tooted

(Vt teised konkreetsed näited tabelis)

Sõidukid

Paadid, autod, jalgrattad

Relvad

Pistodad, automaatrelvad

Traadid

Raud- ja terastraat, vasktraadid

Puittooted

Puitmööbel, puidust köögitarbed
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