Täieliku ja osalise tollimaksuvabastusega ajutise impordi tingimused
Kaup

Kaubaalused

DA art

Lisakood

208, 209 D01

Tingimused

Suuline

Toiming

Üldised:
- kaup on mõeldud säilima muutmatul kujul;
- on võimalik tagada tolliprotseduurile suunatud kauba
identifitseeritavus;
- protseduuri pidaja peab olema asutatud väljaspool liidu
tolliterritooriumi, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti;
protseduuri pidajaks (LTS art 5 p 35) ja deklarandiks (LTS art 5 p 15)
peab olema loaomanik kuna loaomanik vastutab tingimuste täitmise
eest (LTS art 170 (1) teine lõik).
- on täidetud täieliku või osalise tollimaksust vabastuse nõuded.
LTS (952/2013) art 250-251; DA (2015/2446) art 204-238; RA
(2015/2447) art 322-323.

Loa
DA 141
taotlusena
esitatakse DA
lisa 71-01
dokument
(DA 165)

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik
Kaubaalused (DA art 1 (42)), nende varuosad, tarvikud ja seadmed.
Näiteks: kaubaalused imporditakse selleks, et kasutada neid kauba
transportimisel kauba eksportimiseks liiduvälisesse riiki.
Kaubaaluste puhul võib ajutise impordi protseduuri lõpetada, kui
eksporditakse või reeksporditakse sama liiki või sama väärtusega
kaubaalused kui need, mis suunati protseduurile.

X
DA 136 (1) a

X
DA 139

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Tähtaeg
Eesmärgi
saavutamiseks
kuluv aeg.
Max 24 kuud

X
DA 163 (3)

1 (13)

Kaup
Konteinerid

DA art

Lisakood

210, 211 D02

Tingimused

Suuline

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
X
Konteineripuuli konventsiooni art 1 b) alusel on konteiner veoseade DA 136 (1) a
(tõstuk-furgoon, vahetatav tsistern või muu sarnane seade), mis on:
i) täielikult või osaliselt kinnine, moodustades kauba hoidmiseks
vajaliku ruumi. Termin “konteiner” hõlmab asjaomase konteineri
tüübi jaoks sobivaid manuseid ja seadmeid, tingimusel et neid
veetakse koos konteineriga. Termin “konteiner” ei hõlma veokeid,
veokite manuseid või varuosi ega pakendeid;
Tingimused:
Konteineritel peavad olema püsimärgistused:
a) omaniku või käitaja tunnused (täisnimi või väljakujunenud
identifitseerimissüsteem, v.a sümbolid, nagu embleem või lipp);
b) omaniku või protseduuri pidaja poolt konteinerile antud
identifitseerimistähised ja tunnusnumbrid;
c) konteineri omakaal koos konteineriga püsivalt ühendatud
seadmetega.
Meretranspordis kasutatavate konteinerite puhul või kõigi muude
selliste konteinerite puhul, millel kasutatakse ISO standardset
eesliidet, mis koosneb neljast suurtähest, millest viimane on U,
peavad omaniku või peamise käitaja tunnused ja konteineri
seerianumber ning konteineri kontrollnumber olema vastavuses
rahvusvahelise standardiga ISO 6346 ja selle lisadega.
Konteinerite puhul lõpetatakse ajutise impordi protseduur vastavalt
Konteineripuuli konventsioonile siis, kui eksporditakse või
reeksporditakse sama liiki või sama väärtusega konteinerid kui need,
mis suunati protseduurile.

Toiming
X
DA 139

Elektrooniline
tollideklaratsioon
X
DA 163 (3)

Tähtaeg
Max 12 kuud

2 (13)

Kaup

DA art

Lisakood

Tingimused

Suuline

Toiming

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Tähtaeg

ii) püsiva konstruktsiooniga ja seetõttu piisavalt tugev
korduvkasutamiseks;
iii) spetsiaalselt ehitatud kaubaveo hõlbustamiseks ühe või mitme
veoliigiga ilma vahepealse ümberlaadimiseta;
iv) ehitatud hõlpsaks kasutamiseks, eelkõige ühelt veoliigilt teisele
paigutamisel;
v) ehitatud nii, et seda on lihtne täita ja tühjendada;
vi) siseruumalaga vähemalt üks kuupmeeter või enam, välja arvatud
õhuveokonteinerid.
Termin “konteiner” hõlmab õhuveokonteinereid, mille siseruumala
on väiksem kui üks kuupmeeter, tingimusel et need vastavad
alapunktide i–v nõuetele.

3 (13)

Kaup
Transpordivahendid

DA art
212

Lisakood
D03

Tingimused

Suuline

Protseduuri pidaja peab olema ELi väline isik;
X
Tingimused:
DA 136 (1) a
-transpordivahend peab olema registreeritud EL- välises riigis ELvälise isiku nimel, või kui transpordivahendit ei ole registreeritud,
peab see kuuluma ELi välisele isikule;
- transpordivahendit peab kasutama ELi väline isik.
Seega, transpordivahendeid võib ajutiselt importida, kui:
- nendega teostatakse selgelt määratletud transporditeenust- vedu,
mis hõlmab liidu tolliterritooriumi välispiiri ületamist selle sõiduki ja
veetavate kaupade või isikutega (vt Euroopa Kohtu otsus 15.12.2004,
C-272/03 punktid 18-20);
- ELi väline eraisik saabub talle kuuluva transpordivahendiga ELi
reisijana (kuni 6 kuuks iga 12-kuulise ajavahemiku jooksul järjest või
katkestatult);
Näiteks:
- Venemaal registreeritud ja vene juhi poolt juhitavat veoautot
kasutatakse kaubaveoks Venemaalt Eestisse. Veoauto deklareeritakse
ajutise impordi tolliprotseduurile.
- USA-s registreeritud lennukit kasutatakse inimeste transportimiseks
ELi lennujaamadesse ja sealt tagasi liiduvälisesse riiki
transportimiseks. Lennuk deklareeritakse ajutise impordi
tolliprotseduurile.
- Venemaal alaliselt elav eraisik saabub talle kuuluva ja Venemaal
registreeritud sõiduautoga puhkust veetma ELi.

Toiming
X
DA 139

Elektrooniline
tollideklaratsioon
X
DA 163 (3)

Tähtaeg
*rdt – 12 kuud;
*ärilisel
eesmärgil –
veoks vajalik
aeg;
*mnt – sõiduki
eraviisilisel
kasutamisel 6
kuud või
õpilastel
õpingute aeg;
*eraviisiliselt
kasutatav mereja sisevee
sõiduk – 18
kuud;
*rendisõiduk –
6 kuud alates
EL sisenemise
kuupäevast, või
3 nädalat alates
edasirendilepingu
sõlmimist.

4 (13)

Kaup

DA art

Lisakood

Tingimused

Suuline

Toiming

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Tähtaeg

Erandid:
Protseduuri pidaja võib olla ELi isik järgmistel juhtudel:
a) raudteetranspordivahendite puhul, kui raudteetranspordivahendid
antakse selliste isikute käsutusse lepingu alusel, mille kohaselt iga isik
võib kasutada teiste isikute veeremit kõnealuse lepingu alusel;
Raudteetranspordivahendite puhul, mida kasutavad lepingu alusel
ühiselt raudteetransporditeenuseid osutavad liidu vedajad ja
liiduvälised vedajad, võib ajutise impordi protseduuri lõpetada, kui
eksporditakse või reeksporditakse sama liiki või sama väärtusega
raudteetranspordivahendid kui need, mis anti liidu tolliterritooriumil
asutatud isiku käsutusse.
b) haagis, kui see on haagitud ELi registrisse kantud transpordivahendi
külge;
c) transpordivahendeid kasutatakse hädaolukorras;
d) renditeenuseid osutav ettevõtja, kes reekspordib
transpordivahendi;
e) renditud sõidukiga saabumisel oma ELis asuvasse elukohta;
f) renditud sõidukiga lahkumisel EList;
g) kui ELi isik valmistub vahetama oma peamist elukohta ELis
liiduvälise elukoha vastu;
h) kui ELi isik on transpordivahendi ELi välise omaniku teenistuses ja
tema poolt volitatud sõidukit kasutama (töölepingu koopia, milles
sõiduki kasutamine peab olema määratletud).
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Kaup

DA art

Lisakood

Tingimused

Suuline

Toiming

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Reisija isiklikud
esemed ja
sporditarbed

219

D04

Protseduuri pidaja on ELi väline isik.
Tingimused:
- isiklikud esemed on reisiks põhjendatult vajalikud;
- sportimiseks vajalikud esemed.
Näiteks:
ELi väline isik saabub reisi eesmärgil ELi ja impordib ajutiselt reisiks
vajalikud esemed.

X
DA 136 (1)b

X
DA 139

Meremeeste
ajaviitevahendid

220

D05

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus:
- ajaviitevahendeid kasutatakse rahvusvahelises mereliikluses osaleval
laeval või ajutiselt kaldal;
- laevapere kasutab ajaviitevahendeid ajutiselt kaldal;
- laevapere kasutab ajaviitevahendeid kultuuri ja sotsiaalasutustes,
mis on mittetulundusühenduste hallata või jumalateenistustel.

X
DA 136 (1) c
Laeval
kasutatavad
vahendid

X
X
DA 139
Kaldal kasutatavad
Laeval
vahendid
kasutatavad
vahendid

Katastroofiabi
vahendid

221

D06

Protseduuri pidaja võib olla ELi väline või ELi isik.
Tingimus: ELi tolliterritooriumil katastroofide tagajärgede
likvideerimiseks

X
DA 136 (1) h
v.a DA 142
kaup

X
DA 139
v.a DA 142
kaup

Meditsiini-, kirurgia- 222
ja laboriseadmed

D07

Protseduuri pidaja võib olla ELi väline või ELi isik.
X
Tingimus: meditsiini-, kirurgia- ja laboriseadmed, mis on saadetud
DA 136 (1) d
laenuks haiglale või mõnele teisele meditsiiniasutusele, kes vajab neid
seadmeid kiiresti, et korvata nendega oma puudulikke võimalusi, ja
mis on ette nähtud diagnoosimiseks või raviks.

Tähtaeg

X
DA 139

6 (13)

Kaup

DA art

Lisakood

Tingimused

Suuline

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Toiming

Loomad

223

D08

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik;
Tingimus: loomade omanik peab olema ELi väline isik:
Protseduuri lõpetamise tähtaeg ei ole lühem kui 12 kuud alates
ajutise impordi protseduurile suunamisest (DA art 237)
Näiteks:
- ELi välisest riigist on koerad päästetöödeks ajutiselt imporditud;
- ELi välisest riigist on hobused treenimiseks ajutiselt imporditud.

X
DA 136 (1)e:
karjatamisel,
töötegemisel
või vedamisel

X

Piirivööndis
kasutatav kaup

224

D09

Protseduuri pidaja on ELi väline isik.
Tingimus:
- seadmed kuuluvad sellistele isikutele ja neid kasutavad sellised
isikud, kes on asutatud liidu sellise piirivööndiga külgneva kolmanda
riigi piirivööndis, kus kaupa kavatsetakse kasutada;
või
- kaup, mida kasutatakse riigiasutuste vastutusel liidu piirivööndis
taristu projekteerimiseks, ehitamiseks, remontimiseks või
hooldamiseks.

X
DA 136 (1)f ja
DA 224 a)
seadmed, mis
kuuluvad
sellistele
isikutele ja
neid
kasutavad
sellised isikud,
kes on
asutatud liidu
sellise
piirivööndiga
külgneva
kolmanda riigi
piirivööndis,
kus kaupa
kavatsetakse
kasutada.

X
DA 224 b)
kaup, mida
kasutatakse
riigiasutuste
vastutusel liidu
piirivööndis taristu
projekteerimiseks,
ehitamiseks,
remontimiseks või
hooldamiseks.

Tähtaeg
Min 12 kuud

7 (13)

Kaup

DA art

Lisakood

Heli-, pildi- või
andmekandjad

225 a)

D10

Reklaammaterjal

225 b)

D11

Professionaalsed
töövahendid

226

D12

Tingimused

Suuline

Protseduuri pidaja on ELi väline isik.
Tingimus: tasuta tarnitavad heli-, pildi- ja andmekandjad, mida
kasutatakse müügieelseks esitlemiseks, helindamiseks,
dubleerimiseks või kopeerimiseks.
Protseduuri pidaja on ELi väline isik.
Tingimus: üksnes reklaamiks kasutatav materjal, sh spetsiaalselt sel
otstarbel varustatud transpordivahendid.
Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
„Professionaalsed töövahendid" hõlmab eelkõige ajakirjanduse või
heli- või teleringhäälingu ning kinematograafiaseadmete ja ka muude
erialaseks tööks vajalike vahendite varustust.
Tingimused:
- kaup kuulub ELi välisele isikule;
- kaupa impordib ELi väline isik või ELi isik (omaniku töötaja);
- kaupa kasutab importija või seda kasutatakse tema järelevalve all,
välja arvatud audiovisuaalse materjali ühistoodangu puhul.
Lisaks:
Muusikariistadele, mida kasutatakse professionaalse töövahendina,
antakse täielik imporditollimaksuvabastus, kui neid impordib reisija,
kusjuures reisija elukoht võib olla liidu tolliterritooriumil või
väljaspool seda.

X
DA 136 g), i)
ja k)
g) instrumendid ja
aparaadid,
mis on
arstidele
vajalikud
organite
siirdamist
ootavate
patsientide
abistamiseks
ja mis
Professionaalsed töövahendid ei saa täielikku
vastavad DA
imporditollimaksuvabastust, kui neid kasutatakse järgmisel otstarbel: 226 lõike 1
a) kauba tööstuslik valmistamine;
tingimustele
b) kauba tööstuslik pakendamine
i) reisijate
c) loodusvarade kasutamine;
poolt ajutiselt
d) hoonete ehitamine, remontimine või hooldamine;
imporditud
e) pinnasetööd ja samalaadsed projektid.
kaasaskantavad

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Toiming

Tähtaeg

X

X

X
X
DA 139
reisijate
poolt
ajutiselt
imporditud
kaasaskantavad
muusikariistad,
mida
kasutatakse
erialaste
töövahenditena

8 (13)

Kaup

DA art

Lisakood

Tingimused

Suuline

Toiming

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Tähtaeg

muusikariistad, mida
kasutatakse
erialaste
töövahenditena; k)
raadio- ja tvsaadete
tootmise ja
edastamise
seadmed ning
selleks
kohandatud
sõidukid ja
varustus,
mida
impordivad
väljaspool ELi
asuvad avalikõiguslikud- või
eraorganisatsioonid.

9 (13)

Kaup
Õppevahendid ja
teadusaparatuur

DA art
227

Pakendid, täidetud 228 a)

Lisakood

Tingimused

D13

Protseduuri pidaja võib olla EL väline või EL isik.
Kaubad on õppevahendid ja teadusaparatuur.
Tingimused:
- kaubad kuuluvad EL välisele isikule;
- kaupu impordivad mittetulunduslikud avalik-õiguslikud või
eraõiguslikud teadusasutused, õppe- või kutseõppeasutused õppe-,
kutseõppe- ja teadusuuringute eesmärgil;
- kaupu imporditakse põhjendatud koguses, pidades silmas impordi
eesmärki.

D14

Protseduuri pidaja võib olla ELi väline või ELi isik.
Tingimus:
- täidetuna imporditud pakend, mis on ettenähtud reeksportimiseks
kas tühjana või täidetuna;
- pakendil on ELi välise isiku püsivad ja kustumatud tähised.

Suuline

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Toiming

Tähtaeg

X

X
DA 136(1) j)
täidetuna
imporditud
pakendid, mis
on ettenähtud
reeksportida
kas tühja või
täidetuna ja
millel on
väljaspool
liidu
tolliterritooriumi
asutatud isiku
püsivad ja
kustumatud
tähised.

X

10 (13)

Kaup
Pakend, tühi

DA art
228 b)

Lisakood
D15

Vormid, matriitsid, 229
klišeed, joonised,
visandid, mõõte-,
kontrolli- ja
katseriistad ning
muud sarnased
riistad

D16

Eritööriistad ja
vahendid

230

D17

Testitav kaup

231 a)

D18

Proovimüügilepinguga seotud
kaubad

231 b)

D19

Tingimused

Suuline

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Toiming

Protseduuri pidaja võib olla ELi väline või ELi isik.
Tingimus: tühjana imporditud pakend, mis on ette nähtud
reeksportida täidetuna.
Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Pakendid, matriitsid, klišeed, joonised, visandid, mõõte-, kontroll- ja
katseriistad ning muud sarnased riistad
Tingimus:
- kaup kuulub ELi välisele isikule;
- kaupa kasutab valmistamisprotsessis ELi isik ja vähemalt 50% nende
kasutamise tulemusel saadud toodangust eksporditakse.

X

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus:
- kaup kuulub ELi välisele isikule;
- kaup tehakse kättesaadavaks ELi isikule kaupade valmistamiseks ja
vähemalt 50% nende kasutamise tulemusel saadud toodangust
eksporditakse.
Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: kaup on mõeldud testimiseks, katsetamiseks või
esitlemiseks.
Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: kaup on mõeldud läbima müügilepinguga ettenähtud
heakskiitmiskatse.
(Proovimüügi leping sõlmitakse ostja poolt heakskiitmise edasilükkava
või heaks kiitmata jätmise äramuutva tingimusega. Eeldatakse, et
proovimüügi puhul on müügileping sõlmitud edasilükkava
tingimusega).
Näiteks: Türgi pakkimismasin imporditakse kaheks nädalaks, et selle
aja jooksul läbi viia heakskiitmiskontroll vastavalt müügilepingule.

X

Tähtaeg

X

X

X

11 (13)

Kaup

DA art

Lisakood

Tingimused

Suuline

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Toiming

Kaup, mida
231 c)
kasutatakse testide
tegemiseks

D20

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: kaupa kasutatakse testide, katsete või esitluste tegemiseks
ilma majanduslikku kasu saamata.
Näiteks: liiduvälisest riigist imporditakse lume sügavuse skaneerimise
seade, et teostada mõõtmisi teadusuuringute jaoks.

X

Proovid ja näidised 232

D21

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: proovid ja näidised, mida kasutatakse üksnes ELi
tolliterritooriumil näitamiseks või esitlemiseks, tingimusel et nende
proovide ja näidiste kogus on põhjendatud selleks kasutusotstarbeks.
Näiteks: imporditakse erineva materjali ja värviga köögikapi
uksepindu.

X

Asendustootmisvahendid

D22

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: tarnija või parandaja annab kasutada asendustootmisvahendi, kuni samalaadne kaup on tarnitud või parandatud.

X

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: kaup, mis imporditakse välja panekuks või kasutamiseks
avalikel üritustel, mis ei ole üksnes kaubandusliku müügi eesmärgil
või mis on saadud sellistel üritustel kaubast, mis on suunatud ajutise
impordi protseduurile.
Välja arvatud direktiivi 2008/118/EÜ artikli 1 lõikes 1 osutatud kaubad
(energiatooted ja elekter, alkohol ja alkoholitooted, tubakatooted),
loetakse kauba tarbimist, hävitamist või üritustel avalikkusele tasuta
jagamist reeksportimiseks, tingimusel et kaubakogus vastab ürituse
iseloomule, külastajate arvule ja loa omaniku ürituses osalemise
määrale.
Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: kaup, mille omanik tarnib kontrollimiseks ELis asuvale
isikule, kellel on õigus see pärast kontrollimist ära osta.

X

233

Kaup, mida
234 (1) D23
kavatsetakse välja
panna või kasutada
avalikel üritustel

Heakskiitmiseks
esitatud kaup

234 (2) D24

X

Tähtaeg
6 kuud

6 kuud

6 kuud

12 (13)

Kaup
Kunstiteosed,
kollektsiooniesemed ja
antiikesemed

DA art

Lisakood

234 (3) D25
a)

Tingimused

Suuline

Elektrooniline
tollideklaratsioon

Toiming

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ IX lisas kindlaks
määratud kunstiesemed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed, mida
imporditakse näitustel väljapanekuks ja võimalikuks müügiks.

X

Kaup, mida
234 (3) D26
imporditakse selle b)
müügiks oksjonil

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: kaup, välja arvatud äsja valmistatud kaup, mida
imporditakse oksjonil müümiseks.

X

Varuosad,
lisaseadmed ja
varustus

235

D27

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimus: ajutise impordi protseduuril oleva kauba parandamiseks ja
hoolduseks sh ülevaatuseks, uuendamiseks, säilitamiseks ettenähtud
kaup.

X

Kaup, mis
imporditakse
erijuhtudel, millel
ei ole
majanduslikku
mõju

236 b)

D28

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimused:
- erijuhtudel, millel ei ole majanduslikku mõju;
- vaja on taotleda eelnev luba (DA 163 (1) a)), s.t tollideklaratsiooni
esitamisega luba ajutiseks impordiks taotleda ei saa.

X

Kaup, mis
236 a)
imporditakse juhuti
ja maksimaalselt 3
kuuks

D29

Protseduuri pidaja on ELi väline isik.
Tingimus: kaup imporditakse juhuti ja kuni kolmeks kuuks.

X

Ajutine import
206
osalise tollimaksuvabastusega

D51

Protseduuri pidaja on ELi väline või ELi isik.
Tingimused:
- luba kasutada osalise tollimaksuvabastusega ajutise impordi
protseduuri antakse kaubale, mis ei vasta kõikidele täieliku
imporditollimaksuvabastuse kohta artiklites 209–216 ning artiklites
219–236 sätestatud asjakohastele nõuetele;
- kaup ei tohi olla tarbekaup (äratarvitatav kaup).
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Tähtaeg

3 kuud
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