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Maksuvabastuse taotlus Maksu- ja Tolliametile
seoses isiklike esemete impordiga alaliselt elama asumisel ühendusse
(esitatakse koos deklaratsiooniga, lisadokument 4001)
1. Taotleja (nimi, aadress, isikukood/
reg.kood, kontakt tel.)

2. Endine elukoht kolmandas riigis

OLULINE MÄRKUS

Taotleja on kohustatud esitama
maksuvabastuse kohaldamise tingimuste
täitmise kohta kogu vajaliku teabe ja
dokumendid.
2a. Ajavahemik, millal isik elas oma endises
elukohas

3. Uus alaline elukoht Eestis

3a. Kuupäev, millal isik asus elama/ kavatseb
elama asuda ELi/Eestisse 1

4. Isiklike asjade importimise kuupäev 2

4.a. Ühendusse/Eestisse sisseveo koht
(tolliasutus)

5. Kui isiklike asjade hulka kuulub
eramootorsõiduk, selle haagised,
haagissuvila, lõbusõidulaev või
eraõhusõiduk, täita lahtrid 5a kuni 5d

5a. Mark ja mudel

5b. VIN kood

5c. Soetamise aeg

5d. Väärtus/maksumus

6. Märkused (tollideklaratsiooni number)

1
Vara võib tollimaksuvabalt importida kuus kuud enne ümberasumist, kui esitate tolli poolt nõutud tagatise. Tagatis tagastatakse
pärast ümberasumist tõendavate dokumentide esitamist tollile.
2
Maksuvabastust ei kohaldata kaupadele, mis on ostetud vähem kui 6 kuu enne ümberasumist või aktsiisiga maksustatavad.
Mootorsõidukid, keelu- ja piirangute alused kaubad deklareeritakse TARIC kaubakoodiga
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Lisa
Maksuvabalt imporditavate isiklike asjade loetelu
Jrk

Kauba kirjeldus 3

Kogus

Ühiku hind

1.

Kauba väärtus/
maksumus

2.
3.
4.
5.
Käesolevaga kinnitan, et:
• saabunud isiklikud asj ad k uuluvad minule, äratarvitamatud k aubad on ol nud mi nu
kasutuses minu endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal minu
elukoht lakkab olemast kõnealuses kolmandas riigis;
• kõnealused isiklikud asjad on ettenähtud minu või minuga koos elavate pereliikmete
isiklikuks kasutamiseks minu uues alalises elukohas;
• täidan ma ksuvabastuse kohaldamise tingimusi, mi lle kohaselt al ates maksuvabalt
imporditud is iklikke a sjade vabasse ringlusesse lubamisest ei to hi n eid 12 kuu jook sul
tasuta e ga t asu e est kasutada an da, kasutada t agatisena e ga võõr andada ilma t ollile e tte
teatamata;
• võtan e ndale vas tutuse esitatud a ndmete õi gsuse j a täpsuse ni ng tõendusdokumentide
ehtsuse eest;
• kui ma leian, et taotluses esitatud teave on mittetäielik või vale, siis teavitan sellest tolli, et
kontrollida maksuvabastuse tingimuste täitmist ja tollideklaratsiooni muutmise vajadust
• kohustun alaliselt elama asuma Eestisse hiljemalt .. / .. / ….. 4.
Olen teadlik, et:
• maksuvabalt imporditud eramootorsõidukit võib kasutada minu pereliige, kes elab minuga
koos või on peamiselt minu ülalpidamisel.
• pereliikmed on minu abikaasa ja meie alanejad lähisugulased, kes on alla 21 aastased või
ülalpeetavad.
• olen k ohustatud 3 aasta jook sul alates maksuvabastuse kohaldamisest e sitama tol li
nõudmisel mistahes uurimiseks vajalikke tõendeid taotluses esitatud üksikasjade kohta (nt
elukoha kinnitus või tõendid pereliikmete kohta, üüri- või ostulepingud, töölepingud, laste
koolitõendid, pereliikmete töölepingu kinnitus).
• minu poolt esitatud teavet kontrollitakse ja puuduliku ning valeandmete avastamine võib
viia väärteomenetluse algatamiseni ning kaupade maksustamisele impordimaksudega.
Maksuvabastuse taotleja esindaja nimi, aadress, isikukood, kontakttelefon:
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Taotleja allkiri:
Kuupäev:
3
4

Kui kaupade kohta on eraldi nimekiri, tehakse sellekohane viide 1. kauba kirjelduse lahtrisse.
Täidetakse juhul, kui kaubad saabuvad enne isiku ümberasumist.
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