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1.

Eesti tollitariifistiku tutvustus

Infosüsteem Eesti tollitariifistik (ETT) põhineb ArcticTARIFF tootel. ArcticTARIFF on terviklik
veebipõhine tariifistiku süsteem Euroopa Liidu (EL) tolliasutustele. Süsteem on kooskõlas ELi
nõuetega ja pakub paindlikku ning igakülgset funktsionaalsust, võimaldades rakendada ka
siseriiklikke õigusakte.
ETT on mõeldud kõigile, kes tegelevad kaubavahetusega kolmandate riikidega. Süsteemi
põhieesmärk on pakkuda internetis ööpäevaringselt (7 päeva nädalas) täpseid ja ajakohaseid
andmeid ELi (TARIC) ning riigisiseste tariifsete ja mittetariifsete meetmete kohta.
ETT andmed tehakse kättesaadavaks veebiliidese kaudu, mis ei nõua kliendipoolsete
rakenduste või brauseri lisandmoodulite kasutamist. ETT kasutamiseks avage oma brauser ja
sisestage selle aadressiribale vastav URL https://apps.emta.ee/arctictariff-public-web/ või
http://www.emta.ee/ ja valige PÄRINGUD alt Eesti tollitariifistik (ETT).
ETT avalike päringute piiratud funktsionaalsusega mobiililiides on kättesaadav aadressil
https://apps.emta.ee/ett-mobile/et/. Mobiilis saate otsida kaubakoode, leida kaupade
impordi ja ekspordiga seotud ELi ja Eesti riigisiseseid meetmeid ning arvutada impordimakse.
ETT mobiiliversioon töötab Android platvormil Chrome ja Firefox brauserite, iOS platvormil
Safari ja Windows 10 Mobile platvormil Edge brauseri uusimate versioonidega.
ETTd on võimalik kasutada nii eesti- kui inglisekeelsena (inglise keeles: EMTS – Estonian
Master Tariff System). Ajakohastatud andmed on kättesaadavad alguskuupäevaga
01.01.2011.
NB! ETT/TARIC impordimeetmed on seotud päritoluriigiga ja ekspordimeetmed sihtriigiga.
Erandiks on tolliliidu tollimaks ja tolliliidu tariifikvoot, mis on seotud lähteriigiga. Kui kauba
impordil on päritoluriigiks mõni EL liikmesriik, tuleb riigi koodiks sisestada EU – Euroopa Liit.
Menüü
Kõik ETT funktsioonid on saadaval peamenüüs:

Avaleht – ETT avaleht
Nomenklatuur – kaupade nomenklatuuri sirvimine ja kaubakoodi otsing
Meetmed – kaupadega seotud tariifsete ja mittetariifsete meetmete otsing
Maksude arvutus – maksude arvutamine, vahetuskursside ja Meursingi koodide
otsing
Kvoodid – tariifikvootide staatuse ja hetkeseisu otsing
Aruanded – kaupade nomenklatuuri trükkimine või alla laadimine
Lisateave – muud asjakohase teabe lingid ja koodiloendid
Abi – avab uues aknas veebipõhise spikri
Trüki – loob päringu tulemuste alla laadimiseks või trükkimiseks PDF-faili. Saadaval
enamikul päringukuvadel
Ekspordi – ekspordib päringu tulemused Exceli arvutustabelisse. Saadaval mõnel
päringukuval
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Otsingu tulemused
Otsingute tulemused kuvatakse tabeli kujul ja neid saate sortida, klõpsates tabeli
veerupäiseid. Mahukamad otsingu tulemused jaotatakse lehtedeks, mille vahel saate liikuda
tabeli all olevaid nuppe kasutades.
Tariifistiku meetmed pärinevad EList (TARIC meetmed) ja liikmesriigist (riigisisesed
meetmed). Meetme päritolu tähistab ELi lipp või Eesti riigilipp.
Päringu tulemused saate välja trükkida või PDF-failina alla laadida, klõpsates veebilehe
ülemises parempoolses nurgas valikut „Trüki“.
Keel
Keelenupud (lipud) veebilehe ülemises parempoolses osas võimaldavad vahetada ETT
kasutuskeelt.

2 Nomenklatuur
2.1 Nomenklatuuri päring
Sellega saate otsida kaupade nomenklatuuris kaubakoode. Otsida saab konkreetse koodi
järgi või sirvides nomenklatuuri.
Klõpsake menüüribal nuppu Nomenklatuur ja seejärel alammenüüs valikut Nomenklatuuri
päring. Ilmub selline leht:
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Leht on jaotatud kaheks põhiosaks: otsing ja nomenklatuuripuu.
Otsing
Selles osas saate otsida sobivaid kaubakoode, kasutades järgmisi kriteeriume:
Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Kaubakoodi otsimiseks sisestage otsitav kuupäev. Otsitakse ainult
määratud kuupäeval kehtivaid kaubakoode. Vaikimisi kasutatakse
tänast kuupäeva.

Kaubandussuund Valige kaupade liikumise suund, s.t import, eksport või
eksporditoetus. Vaikeväärtus on import.
Kaubakood
Üldteave

Sisestage otsitav kaubakood (2, 4, 6, 8 või 10 numbrikohta).
Näitab kaubakoodide või tariifistiku lisateabe linke.

Keel

Vaikimisi kasutatakse teie kasutajaliidese keelt. Saate seda muuta,
valides sellel väljal mõne muu pakutava keele.

Näita kõiki
otsingu tulemusi

Kui see märkeruut on valitud, kuvatakse otsingu tulemusena otsitava
kaubakoodi nomenklatuuripuu täies ulatuses.

Pärast kriteeriumite sisestamist klõpsake nuppu OTSI. Tingimustele vastavad koodid
kuvatakse lehe alumises osas kaupade nomenklatuuripuus.
Nomenklatuuripuu
Selles segmendis kuvatakse JAOTISTEKS jaotatud kaupade nomenklatuuripuu. Vaikimisi on
see impordi režiimil ja päringu kuupäevaks on tänane kuupäev. Igas jaotises on Rooma
number (nt II), pealkiri ja jaotises sisalduvad grupid.
JAOTISI saate sirvida, klõpsates jaotist selle laiendamiseks. Täpsemate andmete sirvimiseks
klõpsake selles sisalduvaid gruppe ja kaubakoode.

ETT/ArcticTARIFF kasutusjuhend

5

Kaupade nomenklatuuripuus näidatakse järgmisi andmeid.
Väli
Kood

Kirjeldus
Kuvatakse ainult otsitaval kuupäeval kehtivad kaubakoodid. Vaikimisi
kasutatakse tänast kuupäeva.

Kaustad ja
otsinguikoonid

Klõpsake kausta selle laiendamiseks või ahendamiseks. Ikoonil
klõpsates kuvatakse valitud kaubakoodi Meetmed

Lingid

Klõpsates Ikoonil
lisamärkused.

Kirjeldus

Kaubakoodi kirjeldus kuvatakse valitud keeles. Kuvatakse taanded
(nt ---), et visualiseerida koodi asukohta nomenklatuuris.

Allmärkused

Allmärkuste koodid kuvatakse kirjelduse järel (nt TN701). Allmärkuse
koodi klõpsates avaneb hüpikaknas allmärkuse tekst.

Täiendav
mõõtühik

Vajadusel näidatakse kaupadele kohaldatavaid täiendavaid
mõõtühikuid (nt liitrid).

kuvatakse jaotise, grupi või kaubakoodi

2.2 Otsing teksti järgi
Sellega saate leida kaubakoode, allmärkusi ja lisakoode, otsides kirjeldusi märksõna järgi.
Klõpsake menüüribal valikut Nomenklatuur ja seejärel alammenüüs valikut Otsing teksti
järgi. Ilmub selline leht:
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Kirjelduste otsimiseks sisestage väljadele vajalikud kriteeriumid, mida kirjeldab all olev tabel:

Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Otsing kuvab kirjeldused, mis kehtivad sisestatud kuupäeval. Vaikimisi
kasutatakse tänast kuupäeva.

Otsingu
kriteerium

Sisestage otsitav(ad) märksõna(d). Võite sisestada ka osa sõnast (nt
lenn, kui otsite lennukit). Süsteem otsib märksõnu valitud kirjelduse
liikidest.

Kaupade
nomenklatuur/
Lisakood/
Allmärkus
Keel

Valige otsingu teostamiseks soovitud tekstiväljade liik. Vaikimisi on
valitud kõik väljad.

Vaikimisi kasutatakse teie kasutajaliidese keelt. Saate seda muuta,
valides sellel väljal mõne muu pakutava keele.

Klõpsake nuppu OTSI. Kuvatakse otsingu tulemustega leht:
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Iga tulemuse juures on:
Väli
ID

Kirjeldus
Tingimustele vastavad kaubakoodid, allmärkuse või lisakoodi ID

Kirjelduse liik

Näitab, kas leitud üksus on kaupade nomenklatuuri kood, allmärkus
või lisakood

Kirjeldus

Kirjeldus tekstina. Otsitud märksõna on esile tõstetud.

Üksikasjad

Klõpsates vastaval lingil, saate nomenklatuuripuusse.

Kui otsingu tulemustes pole sobivaid kirjeldusi, mida kuvada, ilmub selle asemel tekst
„Kirjeldust ei leitud”.
Otsinguterminite süntaks
Otsingus saab kasutada mitut sõna ja kombineerida tühikutega eraldatud sõnu
operaatoritega +,-,OR ja ””.

Väli
Fraasiotsing (””)

Kirjeldus
Kui panete mitme sõna ümber jutumärgid, otsitakse
täpselt neid sõnu sellises järjestuses, s.t fraasina.

Terminite välistamine (-)

Kui panete sõna ette miinusmärgi (ilma tühikuta),
tähendab see, et otsitavad kirjeldused ei tohi seda
sõna sisaldada.
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Täpne otsing (+)

Kui panete sõna ette plussmärgi (ilma tühikuta), peab
otsitav kirjeldus sisaldama sõna täpselt sellisel kujul.
Sama tulemuse saate, kui ümbritsete sõna
jutumärkidega.

Operaator OR

See on otsingu vaikekäitumine, mis kehtib kõigile
otsingu sõnadele. Kui soovite leida ühe mitmest
sõnast, võite kasutada operaatorit OR.

Näited:
Otsingu tekst
hobuse eesli

Otsingu tulemus
Tulemuseks on kirjeldused, milles sisalduvad hobuse VÕI
eesli.

+hobuse +eesli

Tulemuseks on kirjeldused, milles sisalduvad hobuse JA eesli.

+hobuse +eesli -kitse

Tulemuseks on kirjeldused, milles sisalduvad hobuse JA eesli,
kuid mitte kitse.

„mootorsõidukite”

Tulemuseks on kõik kirjeldused, milles sisaldub fraas
„mootorsõidukite”.

autod OR mootorid

Sellega tagastatakse kõik kirjeldused, milles on sõnad
algusega „autod“ või „mootorid“. Sama tulemus sisaldub
otsingus: autod mootorid.

Erimärgid
Otsingutingimuste süntaksisse kuuluvad ka mõningad erimärgid. Praegu kasutatavad
erimärgid: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \
Kui soovite neid märke kasutada otsitavas tekstis, peate nende ette panema längkriipsu \.
Näiteks teksti (1+1):2 otsimiseks peate kasutama päringut: \(1\+1\)\:2

2.3 Seosetabel
Seosetabelit kasutatakse, et leida konkreetsest kuupäevast jõustuvaid uusi kaubakoode ja
konkreetsest kuupäevast aegunud (suletud) kaubakoode.
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Klõpsake menüüribal valikut Nomenklatuur ja seejärel alammenüüs valikut Seosetabel.
Ilmub selline leht:

Seoste otsimiseks sisestage väljadele vajalikud andmed, mida kirjeldab all olev tabel:
Väli
Kirjeldus
Kaubandussuund Valige kaupade liikumise suund, s.t import või eksport. Vaikeväärtus
on import.
Kaubakoodide
vahemik

Määrake kaubakoodide vahemik, sisestades algus- ja lõppkoodi (nt
algus 0102, lõpp 0105). Samuti võite sisestada ühe kaubakoodi või
koodi osa (nt 0710 40 00 10 või 0301).

Alguskuupäev

Sisestage oma otsingu jaoks alguskuupäev. Tulemuste loend
piiratakse sel kuupäeval kehtivate koodidega. See väli on kohustuslik.

Lõppkuupäev

Sisestage oma otsingu jaoks lõppkuupäev. Tulemuste loend piiratakse
kuni selle kuupäevani (kaasa arvatud) kehtinud koodidega.

Korrelatsiooni
liik (seoseliik)

Valige uued või aegunud kaubakoodid.
Uued – loetletakse uued kaubakoodid ja kaubakoodid, millised
nendega asendatakse
Aegunud – loetletakse aegunud kaubakoodid ja kaubakoodid,
millistega need asendatakse

Uute kaubakoodide otsimiseks sisestage alguskuupäeva väljale valitud kaubakoodi kehtivuse
alguskuupäev ja kaubakoodi väljadele valitud kaubakood või vahemik. Seose liigiks tuleb
määrata „uus kaubakood”.
Otsingu tulemuseks on loend, kus on uued kaubakoodid ja varem kasutatud kaubakoodid, mis
on nüüd aegunud.
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Aegunud kaubakoodide otsimiseks sisestage alguskuupäeva väljale valitud kaubakoodi
kehtivuse alguskuupäev ja kaubakoodi väljadele valitud kaubakood või vahemik. Seose liigiks
tuleb määrata „aegunud kaubakoodid”.
Otsingu tulemuseks on loend, kus on aegunud kaubakoodid ja kaubakoodid, millega need on
nüüd asendatud. Aegunud kaubakoode asendavad koodid võivad olla uued või juba eelnevalt
kasutusel.
Klõpsake nuppu OTSI.
Uute kaubakoodide otsimisel ilmub selline tulemuste leht:

Tulemustes kuvatakse määratud kaubakoodide vahemikus olevad aegunud ja uued
kaubakoodid. Loendi parempoolne väli näitab, kas kaubakood on deklareeritav.

3 Meetmed
Meetmete otsimisel on oluline teada, et impordimeetmed on seotud päritoluriigiga ja
ekspordimeetmed sihtriigiga. Erandiks on tolliliidu tollimaks ja tolliliidu tariifikvoot, mis on
seotud lähteriigiga.

3.1 Meetmed kaubakoodi järgi
Selle valikuga saate otsida meetmeid, mis rakenduvad deklareeritavatele kaubakoodidele,
mis algavad samade numbritega nagu sisestatud kaubakood. Saate vaadata tingimustele
vastavate kaubakoodide meetmeid.
Näide 1. Kaubakood: 3001 annab kõigi selliste deklareeritavate kaubakoodide meetmed, mis
on 3001-ga samal tasemel või sellest allpool.
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Näide 2. Kaubakood: 300120 annab kõigi selliste deklareeritavate kaubakoodide meetmed,
mis on 300120-ga samal tasemel või sellest allpool.
Klõpsake menüüribal valikut Meetmed ja seejärel alammenüüs valikut Kaubakoodi järgi.
Ilmub selline leht:

Meetmete otsimiseks kaubakoodide järgi sisestage väljadele vajalikud andmed, mida
kirjeldab allolev tabel:

Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Meetmete otsimiseks sisestage otsitav kuupäev. Otsitakse ainult
määratud kuupäeval kehtivaid meetmeid. Vaikimisi kasutatakse
tänast kuupäeva.
Sisestatud otsitav kuupäev võib olla süsteemi praegusest kuupäevast
varasem või hilisem. Kui otsitav kuupäev on tänasest kuupäevast
hilisem, ilmub hoiatus meetmete võimalike tulevaste muudatuste
kohta.

Kaubandussuund Valige kaupade liikumise suund, s.t import või eksport. Vaikeväärtus
on import.
Kaubakood

Kui otsite kauba impordi suunal, peab sisestatav kaubakood olema 4,
6, 8 või 10-kohaline arv. Kui otsite kauba ekspordi suunal, peab
sisestatav kaubakood olema 4, 6 või 8-kohaline arv.
Kaubakoodi otsimiseks klõpsake ikooni
. Nomenklatuuripuu
kuvatakse, kasutades eelnevalt sisestatud andmeid; s.t kui eelmisel
lehel sisestati otsitav kuupäev, kaubandussuund ja kaubakood,
kasutatakse neid filtritena. Pärast koodi valimist naastakse lehele
meetmete päring kaubakoodi järgi
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Meetmeliik

Saate tulemusi filtreerida meetmeliigi järgi. Valige soovitud
meetmeliik loendist.

Riik

Saate tulemusi filtreerida riigi järgi. Valige soovitud riik kirjelduse või
ID järgi.

Klõpsake otsingu alustamiseks nuppu OTSI. Ilmub selline tulemuste leht:

Lehe alumises osas kuvatakse meetmed kaubakoodide järgi.
Iga meetme liigi kohta kuvatakse järgmised andmed ja linke klõpsates saate vaadata iga
välja lisateavet:

Väli
Päritolu

Kirjeldus
Näitab vastava lipuga, kas meede on riigisisene või TARIC meede.

Õigusakt

Näitab meetmega seotud õigusakti rolli ja ID-d.
Õigusakti teksti nägemiseks klõpsake õigusakti ID-d. Kuvatakse eraldi
aken õigusakti tekstiga.

Kaubakood

Näitab deklareeritavat kaubakoodi.
Kaubakoodi klõpsamine viib teid eraldi lehele, kus kaup kuvatakse
nomenklatuuripuus.

Kaubakoodi
kirjeldus

Näitab kaubakoodi kirjeldust.
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Meetmeliik

Valikut „Meetme liik“ klõpsates avaneb hüpikaken meetme
lisateabega.

Allmärkused

Näitab meetmega seotud allmärkuse liiki ja ID-d koos võimalusega
kuvada allmärkus.
Allmärkust klõpsates avaneb hüpikaknas allmärkuse lisateave.

Lisakood

Näitab meetmega seotud lisakoodi (liik ja kood) koos võimalusega
kuvada lisakood.
Klõpsates nupul Lisakood avaneb hüpikaknas koodi lisateave.

Geograafiline
piirkond

Näitab meetme riiki või regiooni.
Kui meede on seotud riikide rühmaga, saab seda klõpsata.
Klõpsamisel avaneb hüpikaken rühma riikide loendiga.

Väljaarvatud
riigid
Maksu avaldis

Kuvab riikide rühma riigid, kus meedet ei kohaldata.
Näitab maksumeetmete maksumäära.

Kvoodi
Näitab meetmega seotud kvoodi järjekorranumbrit.
järjekorranumber
Kvoodi järjekorranumbrit klõpsates avaneb hüpikaknas kvoodi
üksikasjalik teave.
Tingimused

Näitab, kas meetmega on seotud tingimusi.
Käsku Vaata tingimusi klõpsates avaneb hüpikaknas üksikasjalik teave
tingimuse kohta.

3.2 Meetmed deklareeritava kaubakoodi jaoks
Selle valikuga saate otsida meetmeid, mis kehtivad konkreetsele deklareeritavale
kaubakoodile. Otsingut saab filtreerida täiendavate kriteeriumitega (nt lisakoodid).
Klõpsake menüüribal valikut Meetmed ja seejärel alammenüüs valikut Deklareeritava
kaubakoodi jaoks. Ilmub selline leht:

ETT/ArcticTARIFF kasutusjuhend

14

Kaubakoodile kehtivate meetmete leidmiseks sisestage väljadele vastavad andmed, mida
kirjeldatakse allolevas tabelis:

Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Meetmete otsimiseks sisestage otsitav kuupäev. Otsitakse ainult
määratud kuupäeval kehtivaid meetmeid. Vaikimisi kasutatakse
tänast kuupäeva.
Sisestatud otsitav kuupäev võib olla süsteemi tänasest kuupäevast
varasem või hilisem. Kui otsitav kuupäev on tänasest kuupäevast
hilisem, ilmub hoiatus meetmete võimalike tulevaste muudatuste
kohta.

Kaubandussuund Valige kaupade liikumise suund, s.t import või eksport. Vaikeväärtus
on import.
Kaubakood

Kui otsite kauba impordi suunal, peab sisestatav kaubakood olema 10kohaline arv. Kui otsite kauba ekspordi suunal, peab sisestatav
kaubakood olema 8-kohaline arv.
Kaubakoodi otsimiseks klõpsake ikooni
. Nomenklatuuripuu
kuvatakse, kasutades eelnevalt sisestatud andmeid; s.t kui eelmisel
lehel sisestati otsitav kuupäev, kaubandussuund ja kaubakood,
kasutatakse neid filtritena. Pärast koodi valimist naastakse lehele
meetmete päring deklareeritava kaubakoodi jaoks.

Lisakoodid

Vajadusel sisestage lisakoodid. Selle välja võib jätta tühjaks.
Mitme lisakoodi sisestamiseks sisestage kood lisakoodi väljale ja
klõpsake ikooni +. Sisestatud lisakoodi eemaldamiseks klõpsake
ikooni

.
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Riik

Saate tulemusi filtreerida riigi järgi. Valige soovitud riik kirjelduse või
ID järgi.

Klõpsake otsingu alustamiseks nuppu OTSI. Ilmub selline tulemuste leht:

Lehe keskmises osas saate vaadata kaubakoodi andmeid. Lisateavet saate vaadata nende
nuppudega:

Nupp
Arvuta

Kirjeldus
Selle nupuga saate arvutada maksud määratletud kriteeriumide alusel.

Meursing

See nupp avab Meursingi arvutuse, kus saate valida Meursingi
lisakoodi.
See nupp kuvatakse ainult siis, kui Meursingi arvutus on kaubakoodi
jaoks kohaldatav.
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Vaata lisakoode

See nupp avab hüpikakna kõigi kuvatavate meetmete lisakoodide
loendiga.
Nupp kuvatakse ainult siis, kui otsingukriteeriumites on valitud riik.

Vaata meetme
allmärkusi

See nupp avab hüpikakna kõigi kuvatavate meetmete allmärkuste
loendiga.
Nupp kuvatakse ainult siis, kui otsingukriteeriumites on valitud riik.

Vaata tingimusi

See nupp avab hüpikakna kõigi kuvatavate meetmete tingimuste
loendiga.
Nupp kuvatakse ainult siis, kui otsingukriteeriumites on valitud riik.

Kaubakoodile kehtivad meetmed kuvatakse lehe alumises osas. Iga meetmeliigi kohta
kuvatakse allnimetatud andmed ja linke klõpsates saate vaadata iga välja lisateavet:
Väli
Päritolu

Kirjeldus
Näitab vastava lipuga, kas meede on riigisisene või TARIC meede.

Alguskuupäev

Meetme kehtivuse alguskuupäev.

Meetme liik

Valikut „Meetme liik“ klõpsates avaneb hüpikaken meetme
lisateabega.

Allmärkused

Näitab meetmega seotud allmärkuse liiki ja ID-d koos võimalusega
kuvada allmärkus.
Klõpsates nupul Allmärkus avaneb hüpikaknas allmärkuse lisateave.

Geograafiline
piirkond

Näitab meetme riiki või regiooni.
Kui meede on seotud riikide rühmaga, saab seda klõpsata.
Klõpsamisel avaneb hüpikaken rühma riikide loendiga.

Väljaarvatud
riigid
Maksu avaldis

Kuvab riikide rühma riigid, kus meedet ei kohaldata.

Tingimused

Näitab, kas meetmega on seotud tingimusi.

Näitab maksumeetmete maksumäära.

Käsku Vaata tingimusi klõpsates avaneb hüpikaknas üksikasjalik teave
tingimuse kohta.
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Lisakood

Näitab meetmega seotud lisakoodi (liik ja kood) koos võimalusega
kuvada lisakood.
Klõpsates nupul Lisakood avaneb hüpikaknas koodi lisateave.

Õigusakt

Näitab meetmega seotud õigusakti rolli ja ID-d.
Õigusakti teksti nägemiseks klõpsake õigusakti ID-d. Kuvatakse eraldi
aken õigusakti tekstiga.

Kvoodi
Näitab meetmega seotud kvoodi järjekorranumbrit.
järjekorranumber
Kvoodi järjekorranumbrit klõpsates avaneb hüpikaknas kvoodi
üksikasjalik teave.

4 Maksude arvutus
4.1 Arvuta
Sellega saate arvutada makse, mis teil tuleb imporditud kaupade eest tasuda, ja kinnitada,
et järgite impordi- või ekspordipiiranguid ning keelde.
Klõpsake menüüribal valikut Maksude arvutus ja seejärel alammenüüs valikut Arvuta.
Ilmub selline leht:

Teid suunatakse läbi mitme toimingu ja küsitakse arvutuseks vajalikke andmeid. Iga etapi järel
klõpsake jätkamiseks nuppu EDASI. Protsessis käigus saate alati naasta eelmisesse etappi,
klõpsates etapi päist (Kaup, Andmed jne),

ETT/ArcticTARIFF kasutusjuhend

18

Pange tähele, et arvutuse saate avada ka valikust meetmed deklareeritava kaubakoodi jaoks,
klõpsates nuppu „Arvuta“. Kui avate arvutuse sealt, jääb 1. etapp (Kaup) vahele ja saate
alustada 2. etapist (Andmed). Arvutuse kuvadel sisestatakse automaatselt andmed, mille te
valisite meetmed deklareeritava kaubakoodi jaoks päringus, nt kuupäev, kaubakood,
kaubandussuund, riik ja lisakoodid.
1. etapp: Kaup
Kõigepealt tuleb valida kaubakood

Sisestage need andmed:
Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Maksud, keelud ja piirangud võivad ajaga muutuda, seega on nõutav
arvutuse kuupäev. Vaikimisi kasutatakse tänast kuupäeva.
Sisestatud otsitav kuupäev võib olla süsteemi tänasest kuupäevast
varasem või hilisem. Kui otsitav kuupäev on tänasest kuupäevast
hilisem, ilmub hoiatus meetmete võimalike muudatuste kohta.

Kaubandussuund Valige kaupade liikumise suund, s.t import või eksport. Vaikeväärtus
on import.
Kaubakood
Keel

Näita kõiki
otsingu tulemusi

Sisestage soovitud kaubakood või otsige koodi lehe alumises osas
kuvatavast nomenklatuuripuust.
Vaikimisi kasutatakse teie kasutajaliidese keelt. Saate seda muuta,
valides sellel väljal mõne muu pakutava keele.
Kui see märkeruut on valitud, kuvatakse otsingu tulemusena otsitava
kaubakoodi nomenklatuuripuu täies ulatuses.
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Pärast nende andmete sisestamist klõpsake nuppu EDASI, et liikuda järgmisse etappi
2. etapp: Andmed
Selles etapis sisestage kohustuslikud andmed: tolliväärtuse, netomassi ja riigi.

Sisestage need andmed:
Väli
Tolliväärtus

Netomass
Riik

Kirjeldus
Sisestage kaupade tolliväärtus. See on kaupade impordi puhul
kohustuslik.
Valige ripploendist tolliväärtuse valuuta.
Sisestage kaupade netomass kilogrammides.
Kaupade impordi korral valige päritoluriik, kaupade ekspordi korral
sihtriik.

Pärast riigi valimist ilmub lisaväli soodustuse kood ja vajadusel väljad täiendav mõõtühik ja
kvoodi järjekorranumber.
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Väli
Soodustuse kood

Kirjeldus
Kaupade impordi korral ilmub pärast riigi valimist saadaolevate
soodustuse koodide loend. Valige soodustuse kood loendist.
Kaupade ekspordi korral pole soodustuse kood nõutav.

Lähteriik

Kui on valitud tolliliidu soodustuse kood (4xx), tuleb sisestada
lähteriik ja päritoluriik (need võivad kattuda, kuid mitte alati).
Lähteriik on San Marino, Türgi või Andorra. Peate valima päritoluriigi.

Täiendav
mõõtühik

Pärast riigi valimist kuvatakse täiendava mõõtühiku lahter, kui leidub
kohustuslikke täiendavaid mõõtühikuid. Sisestage täiendavate
mõõtühikute väärtused (SAD lahtrist 41) kuvatavates ühikutes (nt
liitrid).

Järjekorranumber Kui pärast soodustuse koodi valimist on nõutav kohustuslik kvoodi
järjekorranumber, kuvatakse kehtivate kvoodi järjekorranumbrite
loetelu. Valige kvoodi järjekorranumber loendist.
Kasutada
praegust kvoodi
seisu

See märkeruut kuvatakse siis, kui nõutav on kvoodi
järjekorranumber. Ruudu märkimisel kasutatakse arvutamisel kvoodi
seisu tänasel kuupäeval. Ruudu märkimata jätmisel kasutatakse
arvutamisel kvoodi seisu otsitaval kuupäeval.

Pärast nende andmete sisestamist klõpsake nuppu EDASI, et liikuda järgmisse etappi
3. etapp: Lisakoodid
See etapp kuvatakse siis, kui lisakoodide kasutamine on kohustuslik. Kui lisakoode ei nõuta,
jääb see etapp vahele.

Kehtivate lisakoodide loend kuvatakse ühe või mitme rühmana. Igast rühmast tuleb valida üks
lisakood.
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Kui nõutav on Meursingi lisakood, kuvatakse Meursingi ruut. Sisestage Meursingi kood või
klõpsake nuppu LEIA Meursingi koodi leidmiseks.
Pärast nende andmete sisestamist klõpsake nuppu EDASI, et liikuda järgmisse etappi.
4. etapp: Dokumendid
See etapp kuvatakse, kui arvutuses kasutatud meetmed nõuavad dokumentide esitamist.
Kui dokumendid ei ole vajalikud, jääb see etapp vahele.

Kuvatakse dokumentide koodid ja kirjeldused ning seotud meetmete allmärkused. Klõpsake
allmärkusele, et näha hüpikaknas selle teksti.
Valige igast rühmast dokumendid ja klõpsake nuppu EDASI, et liikuda järgmisse etappi.
5. etapp: Mõõtühikud
See etapp kuvatakse, kui arvutusse tuleb lisada täiendavaid andmeid. Kui arvutada saab ilma
täiendavate andmeteta, jääb see etapp vahele.

Kuvatakse vajalike täiendavate mõõtühikute loend. Iga ühiku puhul tuleb sisestada selle
väärtus.
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Klõpsake nuppu EDASI, et liikuda järgmisse etappi.
6. etapp: Tagatis
Kriitilise tariifikvoodi korral arvutatakse tagatise summa, st tariifikvoodi tollimaksu ja
tollimaksu, mis kaupleja peaks maksma kvooditaotluse rahuldamata jätmise korral, vaheline
erinevus. Mõnikord võidakse tagatis arvutada kolmanda riigi tollimaksu või soodustollimaksu
alusel; sellisel juhul kuvatakse tagatise sakk, et kasutaja saaks valida, mille alusel tagatis
arvutatakse. Kui tagatise arvutamiseks on ainult üks võimalus, jääb see etapp vahele.

Valige tagatise arvutamise viis ja klõpsake nuppu EDASI arvutustulemuste vaatamiseks.
7. etapp: Tulemused
Ekraanil kuvatakse teie arvutuse tulemused.

Lehe ülaservas kuvatakse sisestatud väärtused.
Nende all kuvatakse võimalikud hoiatused, näiteks täitmata tingimused, kuna puuduvad
dokumendid või ei läbitud andmete usaldusväärsuse kontrolli.
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Nende all kuvatakse arvutuses kasutatud meetmete loend. Kui meede on seotud tingimusega
(näiteks nõutakse dokumendi esitamist), kuvatakse teave selle kohta, kas tingimus on
täidetud või mitte.
tähendab, et tingimus on täidetud.
tähendab, et tingimus ei ole täidetud.
Ekraani alumises servas kuvatakse tasumisele kuuluvad maksud.
Arvutuse tulemused võivad hõlmata ühte või enamat meedet, kusjuures iga meede
kuvatakse eraldi real. Iga meetme kohta kuvatakse järgmine teave:
Väli
Päritolu

Kirjeldus
Näitab vastava lipuga, kas meede on riigisisene või TARIC meede.

Meetme liik

Tollimaksuga seotud meetmeliigi kirjeldus.

Õigusakt

Näitab meetmega seotud õigusakti rolli ja ID-d.
Õigusakti teksti nägemiseks klõpsake õigusakti ID-d. Kuvatakse eraldi
aken õigusakti tekstiga.

Maksumäär

Maksu arvutamisel kasutatud maksumäär.

Maksuliik

Maksuga seotud maksuliik.

Maksusumma

Meetme järgi tasumisele kuuluv maksusumma. Kui meetme
maksumäär koosneb rohkem kui ühest komponendist, kuvatakse
eraldi iga komponendi jaoks arvutatud summa. Näiteks kui tollimaksu
määr on 5,0% + 10,0 eurot/hl, kuvatakse 5,0% väärtus ja 10,0 eurot/hl
väärtus eraldi koos maksuliigiga.

Summa
käibemaksuta
Käibemaks

Maksusumma kokku ilma käibemaksuta.

Kokku

Maksusumma kokku koos käibemaksuga.

Tasumisele kuuluv käibemaksu summa. Tavaliselt on see tolliväärtuse
pealt tasumisele kuuluv käibemaks, millele lisandub iga maksumeetme
pealt tasumisele kuuluv käibemaks.

Kindla impordiväärtuse või ühikuhinna arvutamine
Kui arvutuse tulemused sisaldavad kindlat impordiväärtust või ühikuhinda, kuvatakse need
sakkides:
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Sakk TAVALINE kuvab tolliväärtusel põhinevad arvutuse tulemused (kolmanda riigi
tollimaksu või soodustollimaksu).
Sakk ÜHIKUHIND kuvab ühikuhinnal põhinevad arvutuse tulemused.
Sakk KINDEL IMPORDIVÄÄRTUS kuvab kindlal impordiväärtusel põhinevad arvutuse
tulemused.

4.2 Vahetuskursid
Selle valikuga saate teavet tollis kasutatavate kehtivate ja varasemate vahetuskursside kohta
ja kasutada valuutakalkuraatorit.
Klõpsake menüüribal valikut Maksude arvutus ja seejärel alammenüüs valikut
Vahetuskursid.
Ilmub selline leht:

Siin on kaks valikut, kumbki kuvatud eraldi sakis:
 Sakk OTSING: täitke otsinguvorm vahetuskursside otsimiseks,
 Sakk ARVUTA: arvutage valuutakalkulaatorit kasutades väärtus eurodes.
Vahetuskursside otsing
Vahetuskursi otsimiseks sisestage otsingusaki väljadele vajalikud andmed, mida kirjeldab
allolev tabel:
Väli
Valuuta

Kirjeldus
Valige valuuta koodi või kirjelduse alusel. Selle välja võib jätta tühjaks.

Alates
kuupäevast

Sisestage vahetuskursi kehtivuse alguskuupäev. Selle välja võib jätta
tühjaks.

Kuni kuupäevani Sisestage vahetuskursi kehtivuse lõppkuupäev. Selle välja võib jätta
tühjaks.

Klõpsake otsingu alustamiseks nuppu OTSI.
Ilmub selline tulemuste leht ja te saate vaadata valitud valuuta vahetuskursse ja kehtivuse
kuupäevi:
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Igal real kuvatakse valuuta vahetuskurss, mis kehtib otsitaval kuupäeval. Kui otsitavat
kuupäeva ei ole määratud, kuvatakse jooksva kuupäeva vahetuskursid. Tulemustes kuvatakse
järgmine teave:
Väli
Päritolu

Kirjeldus
Lipp (ELi või liikmesriigi lipp) näitab, kas vahetuskursi on kehtestanud
liikmesriik või Euroopa Komisjon. Praegu kuvatakse sellel ekraanil
ainult liikmesriikide vahetuskursid.

Valuuta

Valuuta kood

Kirjeldus

Valuuta nimetus

Alguskuupäev

Vahetuskursi kehtivuse alguskuupäev

Valuuta kurss 1
EUR kohta

Tollivormistusel kasutatav valuuta vahetuskurss euro suhtes, näiteks
Austraalia dollareid ühe euro kohta.

EUR kurss 1
valuuta ühiku
kohta
EUR kurss 100
valuuta ühiku
kohta
Arvutada

Euro vahetuskurss teiste valuutade 1 ühiku suhtes, näiteks eurosid ühe
Austraalia dollari kohta
Euro vahetuskurss teiste valuutade 100 ühiku suhtes, näiteks eurosid
100 Austraalia dollari kohta
Nupule ARVUTA klõpsates liigute arvutussakile ja saate arvutada
väärtuse eurodes kasutades vahetuskurssi, millel klõpsasite
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Valuutakalkulaator
Väärtuse arvutamiseks eurodesse sisestage arvutussaki väljadele vajalikud andmed, mida
kirjeldab allolev tabel:
Väli
Summa

Kirjeldus
Sisestage esimesele väljale summa ja valige rippmenüüst valuuta.

Kuupäev

Sisestage valitud kuupäev.

Teise võimalusena, klõpsates vahetuskursi otsingutulemuses lingile ARVUTA täidetakse
valuutakalkulaatori väljad valitud vahetuskursi jaoks.
Kui väljad on täidetud, klõpsake nuppu ARVUTA. Arvutatakse määratud summa eurodes
konkreetse kuupäeva vahetuskursi alusel:

Arvutatud summa kuvatakse väljal Sihtvaluuta (EUR).
Klõpsake peamenüü valikut Ekspordi vahetuskursside loetelu saamiseks Exceli tabelina.

4.3

Meursing

Seda päringut kasutades leiate Meursingi koodid ja tollimaksumäärad, mida kohaldatakse
teatud liiki piima ja suhkruid sisaldavate importkaupade suhtes, mis kuuluvad määruse (EÜ)
nr 1216/09 kohaldamisalasse.
Klõpsake menüüribal valikut Maksude arvutus ja seejärel alammenüüs valikut Meursing.
Ilmub selline leht:
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Märkus: Meursingi ekraanile saate ka lehelt Meetmed deklareeritava kaubakoodi jaoks, kus
kuvatakse nupp MEURSING, kui vaadatava kauba suhtes kohaldatakse Meursingi tollimaksu.
Sellel ekraanil saate:
 sisestada Meursingi koodi, et näha kehtivaid tollimaksumäärasid
 või valida piima ja suhkru koostisained, et leida sobiv Meursingi kood ja kohaldatav
tollimaks
Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Meursingi otsingut kasutades tuleb sisestada otsitav kuupäev, et
piirata otsing ainult konkreetsel otsitaval kuupäeval kehtivate
Meursingi tollimaksudega. Vaikimisi kasutatakse tänast kuupäeva.

Riik

Valige soovitud riik kirjelduse või koodi järgi.

Otsi lisakoodi
järgi

Märgistage see ruut, kui teate Meursingi koodi ja soovite leida
kehtivad Meursingi tollimaksumäärad.

Lisakood

Sisestage Meursingi kood. See väli tuleb täita, kui märgistasite ruudu
„Otsing lisakoodi järgi“.

Piimarasv
Piimavalk

Meursingi koodi ja kehtivate tollimaksumäärade leidmiseks
eemaldage märge ruudust “Otsi lisakoodi järgi” ja valige piimarasva,
piimavalkude, tärklise/glükoosi, sahharoosi/invertsuhkru/isoglükoosi
protsendivahemikud

Tärklis/Glükoos
Sahharoos/
Invertsuhkur/
Isoglükoos

Tulemuste vaatamiseks klõpsake nuppu OTSI.
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Ilmub selline tulemuste leht:

Märkus. Kui Meursingi lehele minnakse läbi lehe Meetmed deklareeritava kaubakoodi jaoks,
saate nupule „Lisakood“ klõpsates tagasi lehele Meetmed deklareeritava kaubakoodi jaoks
ning lisada valitud Meursingi lisakoodi otsingukriteeriumite hulka.
Klõpsates Meursing lisakoodide tabelil, kuvatakse Meursing lisakoodide tabel (KN määruse
lisa 1 tabel 1).

5 Kvoodid
Nupu tariifikvootide otsingu funktsiooni abil saate teavet tariifikvootide staatuse ja
hetkeseisu kohta.
Klõpsake menüüribal valikut Kvoodid ja seejärel alammenüüs valikut Tariifikvootide otsing.
Ilmub selline leht:

Määratletud tariifikvootide otsimiseks sisestage väljadele vajalikud andmed, mida kirjeldab
all olev tabel:

ETT/ArcticTARIFF kasutusjuhend

29

Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Sisestage otsitav kuupäev. Vaikimisi kasutatakse tänast kuupäeva.

Kvoodi
Sisestage 6-kohaline kvoodi järjekorranumber.
järjekorranumber
Päritoluriik

Valige soovitud riik kirjelduse või koodi järgi.

Kvoodi staatus

Valige staatus, et vaadata konkreetse staatusega kvoote.

Kriitiline

Valige, et vaadata ainult kriitilisi kvoote.

Sisestage kas otsitav kuupäev või järjekorranumber.
Klõpsake otsingu alustamiseks nuppu OTSI. Ilmub selline tulemuste leht:

Eeltoodud näites on kuvatud kõik avatud tariifikvoodid, mis kehtivad seisuga 08.06.2017
päritoluriigi Andorra suhtes.
Väli
Kirjeldus
Järjekorranumber Kvoodi unikaalne tunnus.
Päritolu

Riik või riikide rühm, mille suhtes kvoot kehtib.

Väljaarvatud

Riigid, mis on riikide rühmast, mille suhtes kehtib vastav kvoot, välja
arvatud.

Alguskuupäev

Kvoodi alguskuupäev; kvoodi kehtima hakkamise kuupäev.
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Lõppkuupäev

Kvoodi lõppkuupäev; kvoodi kehtivuse lõppemise kuupäev.

Algsumma
Tegelik summa

Kvoodi esialgne kogus.
Järelejäänud kvoodi kogus.

Staatus

Kvoodi staatus, mis võib olla:
Blokeeritud / Deblokeeritud – näitab, kas kvoot on blokeeritud või
blokeeringu alt vabastatud.
Ammendunud – näitab, kas kvoot on otsas.
Peatatud/Peatamine lõpetatud– näitab, kas kvoot on peatatud või
peatamine on lõpetatud.
Avatud – näitab, et kvoot on avatud.
Uuesti avatud – näitab, kas kvoot on uuesti avatud.
Märkus: otsingutulemuste staatuse veerus kuvatakse kõige viimane,
ajakohastatud kvoodi staatus. Klõpsake nuppu Üksikasjad kvootide
kohta lisateabe saamiseks, sh täieliku staatuse ülevaate saamiseks.

Ühik

Ühikud, milles mõõdetakse esialgset ja tegelikku kvooti, näiteks
kilogramm või euro.

Kriitiline

Näitab, kas kvoot on kriitiline või mitte (jah/ei)

Üksikasjad

Klõpsake nuppu Üksikasjad, et saada üksikasjalikku teavet kvoodi
kohta.

Lehel „Üksikasjad“ on kolm sakki: jäägid, seis ja seotud kaubakoodid:
Esmalt kuvatakse sakk „Jäägid“, mis näitab muutusi kvootide seisu (kogust) kuupäeva järgi.
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Sakk „Seis“ näitab kõiki muutusi valitud kvoodi staatuses kuupäeva järgi.

Sakil „Seotud kaubakoodid“ on loetletud kõik deklareeritavad kaubakoodid (sh kirjeldused),
mis on seotud konkreetse tariifikvoodiga. Klõpsates kaubakoodile, satute vastava kauba
lehele „Meetmed deklareeritava kaubakoodi jaoks“.

6 Aruanded
6.1 Trükitud TARIC
Saate luua TARICi kaubakoodide loendi välja trükkimiseks (PDF-formaadis).
Klõpsake menüüribal valikut Aruanded ja seejärel alammenüüs valikut Trükitud TARIC.
Ilmub selline leht:

Aruande koostamiseks sisestage väljadele vajalikud andmed, mida kirjeldab all olev tabel:
Väli
Otsitav kuupäev

Kirjeldus
Sisestage otsitav kuupäev. Vaikimisi kasutatakse tänast kuupäeva. See
väli on kohustuslik.

Kaubakood

Sisestage kaubakood, mille andmeid soovite trükkida. Aruande saab
välja trükkida gruppide või nende osade (nt rubriigi) kaupa. See väli on
kohustuslik.

Klõpsake otsingu alustamiseks nuppu OTSI. Ilmub selline tulemuste leht:
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Väli
TARIC kood

Kirjeldus
Jaotise number ja kaubakood.

Kirjeldus

Jaotise ja kaubakoodi kirjeldus.

Maksu avaldis

Kauba suhtes kohaldatav kolmanda riigi tollimaksumäär.

Täiendav ühik

Kauba täiendav mõõtühik.

Klõpsake (paremas nurgas) menüüribal valikut Trüki, et koostada PDF-formaadis loend, mille
saate alla laadida või välja trükkida.

7 Rohkem infot
7.1

Lingid

Kuvatakse loetelu linkidest asjakohasele teabele teistel veebilehtedel.
Klõpsake menüüribal valikut Rohkem infot ja seejärel alammenüüs valikut Lingid. Ilmub
selline leht:
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Klõpsake valitud veebilehe lingile; veebileht avaneb uues aknas või uue sakina.

7.2

Koodide loendid

Saate vaadata koodide liike ja tariifistikus kasutatavaid koode, näiteks sertifikaatide koode,
lisakoode, allmärkusi ja soodustuse koode.
Klõpsake menüüribal valikut Rohkem infot ja seejärel alammenüüs valikut Koodide loendid.
Ilmub selline leht:

Sisestage otsitav kuupäev, valige koodi liik ja seejärel klõpsake nuppu OTSI.
Ilmub selline leht (näide koodi liigi kohta: Lisakoodid):

Väli
Päritolu

Kirjeldus
Näitab, kas tegemist on liikmesriigi või ELi koodiga.

Koodi liik

Unikaalne kood

Kirjeldus

Koodi kirjeldus

Üksikasjad

Mõne koodi kohta on rohkem andmeid, mida näete, kui klõpsate
nupule Üksikasjad.
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Klõpsates menüüribal valikut „Trüki“, saate koodide loendi alla laadida PDF-failina. Klõpsates
valikut „Ekspordi“, saate selle alla laadida Exceli tabelina.
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