Ajutine import
Seadusandlus:
ELi tolliseadustik (EL) 952/2013 art 77, 79–80, 85 (tollivõlg); art 89 (tagatis), art 210–225
(üldsätted: loa andmine, arvestus, eriprotseduuride lõpetamine, õiguste ja kohustuste
üleminek, kauba liikumine, ekvivalentkaup), art 250-253 (reguleerimisala)
(EL) 2015/2446 (DA) art 81 (tagatis) art 161–183 (üldsätted); art 204–238 (täieliku
imporditollimaksuvabastuse eesmärgid ja tingimused)
(EL) 2015/2447 (IA) art 238–271 (üldsätted), art 322–323 (protseduuri lõpetamine)
Ajutise impordi protseduuri korral võib reekspordiks mõeldud liiduvälise kauba suhtes
kohaldada liidu tolliterritooriumil täieliku või osalise tollimaksuvabastusega erikasutust,
kohaldamata selle suhtes muid asjakohaste kehtivate sätetega kehtestatud makse ja
kaubanduspoliitika meetmeid, kui nad ei keela kauba sisenemist liidu tolliterritooriumile või
kauba väljaviimist liidu tolliterritooriumilt.
Ajutise impordi protseduuri võib kohaldada järgmistel tingimustel:
a) kaup on mõeldud säilima muutmatul kujul, välja arvatud kasutamisest tingitud tavaline
amortisatsioon;
b) on võimalik tagada tolliprotseduurile suunatud kauba identifitseeritavus, välja arvatud
juhul, kui kauba liiki või kavandatavat kasutust silmas pidades on ilmne, et
identifitseerimismeetmete puudumine ei too kaasa protseduuri kuritarvitamist või kui
ekvivalentkauba suhtes ettenähtud tingimuste täitmine on kontrollitav;
c) protseduuri pidaja on asutatud väljaspool liidu tolliterritooriumi, välja arvatud juhul, kui on
sätestatud teisiti;
d) on täidetud liidu tollialaste õigusaktidega kehtestatud täieliku või osalise tollimaksust
vabastuse nõuded.
Täieliku tollimaksuvabastamise juhud ja tingimused on (EL) 2015/2446 (DA) art 207–237
(vt „Abistav tabel täieliku ja osalise imporditollimaksu vabastamise tingimuste kohta“)
Osalise tollimaksuvabastusega ajutine import
Luba kasutada osalise tollimaksuvabastusega ajutise impordi protseduuri antakse kaubale,
mis ei vasta kõikidele täieliku imporditollimaksuvabastuse kohta (EL) 2015/2446 (DA) art
209–216 ning art 219–236 sätestatud nõuetele ((EL) 2015/2446 (DA) art 206).
Luba kasutada osalise tollimaksuvabastusega ajutise impordi protseduuri ei anta
tarbekaubale.
Osalise imporditollimaksuvabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile suunatud kauba
imporditollimaksumäär on 3% sellest imporditollimaksust, mis oleks tulnud kaubalt maksta,
kui see oleks lubatud vabasse ringlusse päeval, mil see suunati ajutise impordi
tolliprotseduurile. See summa makstakse iga kuu või kuu osa eest, mille jooksul kauba
suhtes kohaldatakse osalise tollimaksuvabastusega ajutise impordi protseduuri.
Ajutise impordi protseduurile suunamiseks on vaja tolli luba ja tagatise esitamist.
Ajutise impordi luba saab taotleda Euroopa Liidu tolliotsuste (tollilubade) süsteemis
(Customs Decisions System, CDS) EU Trader Portal.

Ajutise impordi loa taotlus tuleb esitada sellele tolliasutusele, kus kaupa kavatsetakse
esimest korda kasutada. Kui taotlus ajutise impordi loa saamiseks hõlmab tegevusi teistes
liikmesriikides, on võimalik taotleda ühtset luba.
Ajutise impordi luba võib taotleda ka lihtsustatud korras tollideklaratsiooni esitamisega.
Lihtsustatud loa taotlemisel tollideklaratsiooniga peab tollideklaratsiooni esitamisel
deklarandiks olema kauba importija. Kaudne esindus sel juhul ei ole lubatud.
Kui ajutise impordi tolliprotseduurile on võimalik suunata kaup suuliselt ((EL) 2015/2446 (DA)
art 136), siis luba on võimalik taotleda, kui esitatakse (EL) 2015/2446 (DA) art 165 ja lisas
71-01 nimetatud „Lisadokument suulise deklaratsiooni jaoks“.
Üldjuhul tuleb ajutise impordi loa saamiseks esitada kooskõlas ELi tolliseadustik (EL)
952/2013 art 89 tagatis tekkida võiva tollivõlaga seoses.
Tagatist ei nõuta järgmistel juhtudel (ELi tolliseadustik (EL) 952/2013 art 89 (7), ((EL)
2015/2446 (DA) art 81):
- Riiklikelt, piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning teistelt avalik-õiguslikelt organisatsioonidelt
tegevuste suhtes, millega nad on hõivatud kui riigiasutused, või muudel erijuhtudel.
- Erijuhtudel:
a) tollideklaratsiooni võib esitada suuliselt või mõne muu toimingu abil;
b) tegemist on rahvusvaheliste lennu-, laeva- või raudtee-ettevõtjate või postiteenuste osutajate
korraldatavas rahvusvahelises liikluses kasutatavate materjalidega, tingimusel et need on selgelt
märgistatud;
c) tegemist on tühjana imporditavate pakenditega, mille tähiseid ei ole võimalik kustutada ega
eemaldada;
d) ajutise impordi loa eelmine omanik on deklareerinud kauba ajutise impordi protseduurile suuliselt
või muu toiminguga ja kõnealune kaup on seejärel suunatud ajutise impordi protseduurile samal
eesmärgil.

Toll määrab loa andmisel ajavahemiku, mille jooksul tuleb kaup, mille suhtes on kohaldatud
ajutise impordi protseduuri, reeksportida või suunata järgmisele tolliprotseduurile. See
ajavahemik peab võimaldama saavutada loas märgitud kasutamise eesmärk. Ajutise impordi
protseduuril oleva kauba kasutamisel ühel ja samal otstarbel ja sama loaomaniku vastutusel
võib kohaldada ajavahemikku maksimaalselt 24 kuud, isegi kui protseduur lõpetati kauba
muule eriprotseduurile suunamisega ning seejärel kohaldati uuesti ajutise impordi
protseduuri.
Ajutise impordi tolliprotseduuril võib kasutada ekvivalentkaupa üksnes juhul, kui ajutise
impordi luba koos täieliku imporditollimaksuvabastusega antakse kooskõlas (EL) 2015/2446
(DA) artiklitega 208–211 (kaubaalused, konteinerid ja nende varuosad, tarvikud ja seadmed).
Ajutise impordi kohta arvestuse pidamine on kohustuslik siis, kui toll peab vajalikuks seda
nõuda.
Ajutise impordi protseduurile suunatud kaubad võivad liikuda liidu tolliterritooriumil eri
paikade vahel ilma tolliformaalsusteta, välja arvatud (EL) 2015/2446 (DA) artikli 178 lõike 1
punktis e sätestatud formaalsused, st arvestuse pidamine kauba liikumise osas.
Kauba liikumine väljumistolliasutusse ajutise impordi lõpetamiseks kauba väljaveoga liidu
tolliterritooriumilt toimub reekspordideklaratsiooni alusel.
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