Juhend lahtrite täitmiseks:
Lahtri
nr

Sisestatavad andmed

1

Taotleja on isik, kes taotleb tolliasutuselt otsust. Märkige asjaomase isiku nimi ja aadress,
registreerimis- ja tunnusnumber (EORI-number). Elektroonilise andme-töötlussüsteemi abil
esitatud taotluse puhul esitatakse alati taotleja EORI-number.

2

Sisestage selle tolliasutuse tunnus, kus teatati taotluses osutatud impordi- või
eksporditollimaksust. Paberkandjatel taotluse esitamise korral märkige asjaomase
tolliasutuse nimi ja täielik aadress, sealhulgas olemasolu korral sihtnumber.

3

See teave esitatakse üksnes juhul, kui selle sisu erineb punktis 2 märgitud tolliasutusest,
kus tollivõlast teatati. Märkige asjaomase tolliasutuse tunnus. Paberkandjatel taotluse
esitamise korral märkige asjaomase tolliasutuse nimi ja täielik aadress, sealhulgas
olemasolu korral sihtnumber.

4

Märkige selle tolliprotseduuri kood, mille alla taotleja soovib kauba suunata, välja arvatud
artikli 116 lõike 1 esimese lõigu punktis a osutatud juhtudel. Kui tolliprotseduuri jaoks peab
olema luba, märkige asjaomase loa tunnus. Märkige, kas taotletakse tolliformaalsuste
eelnevat täitmist.

5

Sisestage asjaomase koha nimi ja aadress, sealhulgas sihtnumber, kui see on asjakohane.
Elektroonilise andmetöötlussüsteemi abil esitatud taotluse puhul võib aadressi asendada
asjakohase koodiga, kui asukoht on selle abil on üheselt kindlakstehtav.

6

Sisestage tollideklaratsiooni tolli viitenumber või viide mis tahes muule dokumendile, mis
on selle impordi- või eksporditollimaksu nõude aluseks, mille tagasimaksmist või
vähendamist taotletakse.

7

Sisestage punktis 6 märgitud tollideklaratsiooni kaubapositsiooni number.

8

Märkige asjaomase kauba kaheksakohaline CN-kood, TARICi kood ja asjakohasel juhul
TARICi lisakood(id) ning riigisisene (riigisisesed) lisakood(id).

9

Märkige kauba tavapärane kaubanduslik kirjeldus või selle tariifistikujärgne kirjeldus.
Kirjeldus peab vastama punktis 6 märgitud tollideklaratsioonis kasutatule. Märkida
pakkeüksuste arv, liik, markeering ja tunnusnumbrid. Pakendamata kauba puhul märkige
esemete arv või sõna „lahtine”.

10

Märkige kauba netokogus täiendavates mõõtühikutes kombineeritud nomenklatuuri
(nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) tähenduses.

11

Märkige tollideklaratsiooni lahtris 46 märgitud väärtus eurodes.

12

Märkige tagasimakstava või vähendatava impordi- või eksporditollimaksu summa,
kasutades omavääringu asjakohast koodi. Kui taotluses on üks kaubapositsioon, täitke
ainult lahter 14.

13

REP – tegemist tagasimaksmisega liidu tolliseadustiku (LTS) art 5 28) mõistes või REM –
vähendamine vastavalt LTS art 5 29)
A / 117 – enammääratud impordi- või eksporditollimaksu summa
B / 118 – defektne või lepingu tingimustele mittevastav kaup
C / 119 – pädevate asutuse eksimus
D / 120 – õigluse põhimõte
E / 116 lg 1 – tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamine

14

Märkige summa, mille tagasimaksmist või vähendamist taotlete. Kui Teil on rohkem kui üks
kaup, siis summa lahtrite nr 12 liitmisel.

15

Kui see on asjakohane, märkige selle pangakonto andmed, kuhu impordi- või
eksporditollimaksu tagasimaksmisest tulenev summa üle kantakse.

16

Impordi- või eksporditollimaksu vähendamise või tagasimaksmise taotluse aluseks oleva
põhjenduse üksikasjalik kirjeldus.

17

Märkige mis tahes lisateave, kui seda peetakse vajalikuks.

18

Paberkandjal esitatava taotluse puhul märkige koht, kus taotlus allkirjastati või muul viisil
kinnitati. Kuupäev, mil taotleja taotluse allkirjastas või muul viisil kinnitas. Paberkandjal
taotlused allkirjastab taotluse esitav isik. Allkirja andja peaks lisama oma ametinimetuse.
Elektroonilise andmetöötlussüsteemi abil esitatud taotlused kinnitab taotluse esitav isik
(taotleja või tema esindaja).

19

Märkimine vabatahtlik: sisestage kontaktisiku nimi ja mis tahes järgmised andmed:
telefoninumber, e-posti aadress (eelistatavalt eriotstarbeline e-posti aadress) ja vajaduse
korral faksi number.

