Käitumisjuhised tolliinfosüsteemides seoses Brexiti jõustumisega alates 01.01.2021
Tolliinfo : 880 0814, tolliinfo@emta.ee

Nr

Infosüsteemi nimetus

Kliendi tegevus

1.

eAEO-STP

Ei ole ligipääsetav ajavahemikus 28.12.2020 08:00 kuni 01.01.2021 16:00. Kliendid ei saa sellel
ajavahemikul midagi teha.

2.

Eksport ja ekspordikontrolli
süsteem ECS

1. Avatud ekspordid
Kaupadele, mis on deklareeritud ekspordiks (sh. reekspordi ja välistöötlemise deklaratsioonid) enne
aastavahetust (nii UK kui EL ekspordid), kohaldatakse EL protseduuri reegleid ka pärast
aastavahetust, kuni kaup on UK või EL territooriumilt välja viidud, aga mitte kauem kui 150 päeva
ekspordi deklaratsiooni vabastamisest.
2. Väljumise kinnitamine
Alates 01.01.2021 ei toimu ekspordikontrolli süsteemis ECS elektroonset andmevahetust UK ja EL
tolliasutuste vahel, seepärast ei saa toll kaupade väljumist kinnitada tavakorras.
Kaupade väljumist tuleb eksportijal tõendada alternatiivsete dokumentidega. Eesti eksportide
alternatiivsed väljumistõendused (veoleping, saaja kinnitus, panga väljavõte jms.) tuleb saata
ekspordiseirekeskusele ekspordiseire@emta.ee
3. Eksport UK-sse aastal 2021
Kauba saatmiseks UK-sse (va. Põhja Iirimaa) tuleb alates 01.01.2021 esitada ekspordideklaratsioon
(deklaratsiooni liik „EU“, sihtriik „GB“) või väljumise ülddeklaratsioon.

3.

Eesti tollitariifistik (ETT)

ETTst saab vaadata n-ö Brexiti seisu (pane tähele, et otsitav kuupäev oleks 2021).
GB – Suurbritannia kuulub erga omnes ehk kolmandate riikide rühma ning kohalduvad kolmanda riigi
meetmed ja maksud.
XI – Ühendkuningriik (Põhja–Iirimaa) kuulub Euroopa Liidu riikide rühma ning kolmanda riigi
meetmeid ja makse ei kohaldu.
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4.

EORI

GB EORIde kehtivus lõppeb 31.12.2020. EORI keskbaas ei tööta ajavahemikul 28.12.2020 02.01.2021. Sellel ajal ei saa uusi Eesti EORI numbreid taotleda ega olemasolevatel andmeid
muuta.
Samuti võib esineda tõrkeid nende EORI numbritega tollideklaratsioonide vormistamisel, mida
kasutatakse Eestis esmakordselt.
Uusi EORI numbreid saab hakata taotlema alates 02.01.2021.

5.

INF-STP

INF-STP katkestus 31.12.20 kell 21:00- 01.01.2021 kell 16:00

6.

Tolliotsused

Ajavahemikul 29.12.2020 kuni 02.01.2021 saavad ettevõtjad Ettevõtjaportaali (Trader Portal)
siseneda ja seal taotluseid esitada. Taotluse andmed salvestatakse aga need jäävad ootele seniks,
kuni ametnikele avatakse 02.01.2021 rakendus.
Eelnevalt väljastatud tolliotsuste andmetega peaks tollisüsteemides vormistus toimuma tõrgeteta
või väikeste tõrgetega.

7.

Transiidisüsteem NCTS

Alates 01.01.2021 ühineb Ühendkuningriik (GB) ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga (ÜTK). See
tähendab, et transiidiprotseduuri rakendamisel tuleb juhinduda ÜTKst. Ühistransiidiprotseduuri kasutatakse
kaubaveoks ühistransiidi riiki või läbi ühistransiidi riigi.
Transiidiprotseduuri rakendamiseks kasutatakse endiselt NCTSi. Liiduvälise staatusega kaupadele
vormistatakse NCTSis deklaratsioon liigiga „T1". Liidu staatusega kaupadele vormistatakse NCTSis
deklaratsioon liigiga „T2". Ühendkuningriik on alates 01.01.2021 transiidiprotseduuri mõistes samasuguses
staatuses kui Norra, Türgi, Šveits jne ÜTK-ga ühinenud riigid.
Põhja-Iirimaa on osa GB tolliterritooriumist, kuid Põhja-Iirimaa ja ELi vahel liikuva kauba suhtes ei
kohaldata tollijärelevalvet, -kontrolli ega -formaalsusi, kui kõnealune kaup liigub liidusisese liikumisena. See
tähendab, et Põhja-Iirimaa (XI) jääb käituma kui EL liikmesriik.

8.

Quota

Tuletame meelde, et vastavalt liidu tolliseadustiku rakenduseeskirjade (määrus 2015/2447) artikli 49 punkti 3
kohaselt tariifikvoodi eraldamisel DG TAXUDi poolt, käsitatakse 1., 2. või 3. jaanuaril aktsepteeritud
vabasse ringlusse lubamise deklaratsioone sama aasta 3. jaanuaril aktsepteeritutena. Kui aga üks neist
päevadest langeb laupäevale või pühapäevale, loetakse selle aktsepteerimise päevaks kõnealuse aasta 4.
jaanuar. St DG TAXUDi poolt tariifikvoodi eraldamisel käsitletakse kõigil nimetatud kuupäevadel
aktsepteeritud deklaratsioone võrdsena ehk 2021, 4. jaanuaril aktsepteeritutena.
Vt ka https://www.emta.ee/et/toll-kaubavahetus/tollimaks/tollitariifistik/tariifikvoodid

9.

Kauba tolliväärtusesse arvestatavad
õhutranspordikulud kaupade toomisel
Ühendkuningriigist

Tulenevalt komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2019/444 kuulub Ühendkuningriik tsooni „Q“ sarnaselt
Šveitsile ja tolliväärtusesse tuleb arvestada 5% kogu õhutranspordikulust.
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