KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3649/92
aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete
ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta
17. detsember 1992
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga
maksustatavate kaupade üldise korralduse ja nende toodete valdamise, liikumise ning
järelevalve kohta, eriti selle artikli 7 lõiget 4,
võttes arvesse aktsiisikomitee arvamust
ning arvestades, et:
aktsiisiga maksustatavate liikmesriigis juba tarbimisse lastud toodete vaba liikumist ei
piirata kõnealuse liikmesriigi territooriumiga; kui tooted on ärilisel eesmärgil
määratud või eraldatud teisele liikmesriigile, võetakse aktsiisimaksu uuesti vastavalt
sihtliikmesriigi eeskirjadele ja sellest tulenevalt tagastatakse lähteliikmesriigis tasutud
aktsiisimaks;
nendelt toodetelt tasutavate maksude õigsuse kontrollimise tagamiseks on direktiivi
92/12/EMÜ artikli 7 lõikes 4 ette nähtud lihtsustatud saatedokument, mis sisaldab
selle direktiivi artikli 18 lõikes 1 märgitud saatedokumendi põhiandmeid; tuleks
määrata selle dokumendi sisu ja vorm;
asjaomastel ettevõtjatel ei tohiks olla lisakohustusi veodokumentide suhtes ja seetõttu
tuleks ette näha olemasolevate äridokumentide kasutamine, kui need vastavad
teatavatele tingimustele;
on vaja ette näha saatedokumendi plank lähteliikmesriigis tasutud aktsiisimaksu
tagastamiseks;
tuleks määrata saatedokumendi menetlemist puudutavad üksikasjad ja eksemplaride
arv;
on vaja ette näha täielikult denatureeritud alkoholi kaubanduses liikumise
saatedokument,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE.
Artikkel 1
Kui aktsiisiga maksustatavaid ja ühes liikmesriigis juba tarbimisse lastud tooteid
kavatsetakse kasutada teises liikmesriigis direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 7 märgitud
eesmärkidel, peab ühendusesisese liikumise eest vastutav isik koostama lihtsustatud
saatedokumendi. Nimetatud toodete liikumisel ühest liikmesriigist teise peab see
dokument olema kaubasaadetisega kaasas ning liikmesriikide pädevatele
ametiasutustele kontrollimiseks kättesaadav.

Artikkel 2
1. Lisas esitatud näidist võib kasutada lihtsustatud saatedokumendina vastavalt
nimetatud näidise 1. eksemplari pöördel esitatud selgitavatele märkustele.
2. Äridokumente, nagu näiteks kaubaarveid, veokirju, veodokumente jne, võib samuti
kasutada lihtsustatud saatedokumendina tingimusel, et nad sisaldavad sama teavet kui
lisas esitatud näidisdokument ja teabe sisu on määratav numbrite järgi, mis vastavad
nimetatud näidise lahtrite vastavatele numbritele.
Artikkel 3
Kui artiklis 2 märgitud äridokumente kasutatakse lihtsustatud saatedokumendina,
tuleb neile teha järgmine silmatorkav märge:
“Lihtsustatud saatedokument maksude õigsuse kontrollimiseks (aktsiisiga
maksustatavad kaubad)”.
Artikkel 4
Lihtsustatud saatedokument koostatakse kolmes eksemplaris.
1. eksemplari säilitab kaubasaatja maksude õigsuse kontrollimiseks.
2. eksemplar peab kaubaga liikumise ajal kaasas olema ja selle säilitab kaubasaaja.
3. eksemplar peab kaubaga liikumise ajal kaasas olema ja tagastatakse kaubasaatjale
koos vastuvõtutõendiga, milles kaubasaaja osutab ka selle kauba edaspidisele
maksumenetlusele sihtliikmesriigis, kui kaubasaatja seda eelkõige
maksutagastustaotlusega seoses nõuab. See eksemplar liidetakse direktiivi
92/12/EMÜ artikli 22 lõikes 3 sätestatud võimalike maksutagastustaotlustega.
Artikkel 5
Lihtsustatud saatedokumenti kasutatakse ka täielikult denatureeritud alkoholi
ühendusesiseses kaubanduses liikumise puhul, vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli
27 lõike 1 punktis a sätestatule.
Artikkel 6
Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1993.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. detsember 1992
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Christiane SCRIVENER

EUROOPA ÜHENDUS

LIHTSUSTATUD SAATEDOKUMENT

AKTSIISIMAKS

AKTSIISIGA MAKSUSTATAVATE LÄHTELIIKMESRIIGIS TARBIMISSE
LASTUD TOODETE ÜHENDUSESISENE LIIKUMINE

1

1 Kaubasaatja

Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber

2 Viitenumber

(nimi ja aadress)
3 Sihtriigi pädev ametiasutus
(nimi ja aadress)
4.

Kaubasaaja

Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber

(nimi ja aadress)

Kaubasaatja
eksemplar
5 Vedaja / veovahend

1

8 Tollideklaratsiooni viitenumber ja kuupäev

7 Üleandmiskoht

8 Pakkeüksuste tähised, arv ja liik; kauba kirjeldus

9 Kauba kood (CN-kood)

10 Kogus

11 Brutokaal (kg)

12 Netokaal (kg)

13 Kaubaarvel märgitud hind / Kaubanduslik väärtus

14 Sertifikaadid (teatavad veinid ja kanged alkohoolsed joogid, väikesed õlle- ja piiritusetehased)

A Kontroll. Täidab pädev ametiasutus.

15.

Lahtrite 1–13 andmed tunnistatakse õigeks.

Palutakse tagastada
3. eksemplar. Jah Ei (*)
Allakirjutaja äriühing ja telefoninumber

Allakirjutaja nimi

Koht ja kuupäev
Allkiri
Jätkub pöördel (2. ja 3. eksemplar).
(*) Tehke rist õigesse ruutu.

SELGITAVAD MÄRKUSED
(1. eksemplari pöördel)
Aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisene
liikumine
1. Üldist
1. Lihtsustatud saatedokumenti nõutakse aktsiisimaksu kohaldamiseks
vastavalt nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ
artikli 7 sätetele.
2. Dokument peab olema täidetud loetavalt ja niisugusel viisil, et kandeid
ei ole võimalik kustutada. Andmed võivad olla valmis trükitud.
Kraapida ja üle kirjutada on keelatud.
3. Kasutatava paberi üldomadused ja lahtrite mõõtmed on sätestatud
Euroopa Ühenduste Teatajas C 164, 1.07.1989, lk 3.
Kõikide eksemplaride paber peab olema valge, mõõtmetega 210 mm x
297 mm, kusjuures plank võib olla määratust kuni 5 mm lühem ja kuni
8 mm pikem.
4. Kasutamata osad tuleb läbi kriipsutada, et sinna ei oleks võimalik
midagi lisada.
5. Saatedokument koosneb kolmest eksemplarist:
1. eksemplar jääb kaubasaatjale,
2. eksemplar on kaubaga kaasas ja jääb kaubasaajale,
3. eksemplar on kaubaga kaasas ja tagastatakse kaubasaatjale koos lahtris 4 märgitud
isiku antud vastuvõtutõendiga, kui kaubasaatja seda eelkõige maksutagastustaotlusega
seoses nõuab.
1. Rubriigid
Lahter 1 Kaubasaatja: kauba liikmesriiki toimetanud isiku täielik nimi, aadress ja
käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (kui on). Kui tal on aktsiisimaksja
registreerimisnumber, tuleb märkida ka see.
Lahter 2 Viitenumber: kaupa saatva isiku antud viitenumber, mille abil on võimalik
saadetist tema raamatupidamises eristada. Tavaliselt on see kaubaarve number ja
kuupäev.

Lahter 3 Sihtriigi pädev ametiasutus: sihtliikmesriigi asutuse nimi ja aadress, kellele
on saadetisest eelnevalt teatatud.
Lahter 4 Kaubasaaja: kaupa saava isiku täielik nimi ja käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber (kui on). Kui tal on aktsiisimaksja registreerimisnumber, tuleb
märkida ka see.
Lahter 5 Vedaja: märgitakse “kaubasaatja”, “kaubasaaja” või esimese veo
korraldamise eest vastutava isiku nimi ja aadress, kui see ei ole lahtris 1 või 4
märgitud isik; märkida tuleb ka veovahend.
Lahter 6 Tollideklaratsiooni viitenumber ja kuupäev: sihtliikmesriigi pädeva asutuse
poolt enne kauba saatmist väljaantav tollideklaratsioon ja/või luba.
Lahter 7 Üleandmiskoht: üleandmiskoha aadress, kui see ei ole sama kui lahtrisse 4
märgitud aadresss.
Lahter 8 Kauba täielik kirjeldus, pakkeüksuste tähised, arv ja liik: konteinerite tähised
ja arv; konteineris sisalduvate pakkeüksuste arv; kauba kirjeldus.
Kirjeldus võib jätkuda eraldi lehel, mis liidetakse iga eksemplariga. Selleks võib
kasutada pakkenimekirja.
Alkoholi ja alkohoolsete jookide puhul, välja arvatud õlu, tuleb märkida
alkoholisisaldus (mahuprotsent 20 ° C juures). Õlle kanguse märkimiseks tuleb
kasutada Plato kraade või alkoholi mahuprotsenti 20 ° C juures või mõlemat vastavalt
siht- ja lähteliikmesriigi nõuetele.
Mineraalõlide puhul tuleb märkida tihedus 15 ° C juures.
Lahter 9 Kauba kood: CN-kood.
Lahter 10 Kogus: vastavalt vajadusele kas arv, kaal või maht sihtliikmesriigis
aktsiisiga maksustamiseks, näiteks
o

sigaretid: arv tuhandetes,

o

sigarid ja sigarillod: netokaal,

o

alkohol ja alkohoolsed joogid: liitrit 20 ° C juures ümardatuna
sentiliitriteni,

o

mineraalõlid, välja arvatud rasked kütteõlid: liitrit 15 ° C juures.

Lahter 11 Brutokaal: kaubasaadetise brutokaal.
Lahter 12 Netokaal: kaupade kaal ilma pakendita.
Lahter 13 Kaubaarvel märgitud hind või väärtus: kaubaarvel märgitud koguhind,
kaasa arvatud aktsiis. Kui liikumine ei ole seotud müügiga, tuleb märkida
kaubanduslik väärtus. Sel juhul tuleb lisada märge “mitte müügiks”.
Lahter 14 Sertifikaadid: see lahter on mõeldud teatavate sertifikaatide jaoks, mida
nõutakse üksnes 2. eksemplari juures.

1. Teatavate veinide puhul tuleb vajaduse korral osutada sertifikaadile
toote päritolu ja kvaliteedi kohta vastavalt ühenduse asjakohastele
õigusaktidele.
2. Teatavate piiritusjookide puhul tuleb vajaduse korral osutada
sertifikaadile tootmispaiga kohta vastavalt ühenduse asjakohastele
õigusaktidele.
3. Õlle puhul, mis on toodetud sellises väikeses iseseisvas õlletehases,
nagu on määratletud alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisistruktuuri
käsitlevas nõukogu direktiivis ja millele sihtliikmesriigis taotletakse
aktsiisimäära alandamist, peab kaubasaatja lisama järgmiselt
sõnastatud sertifikaadi:
“Käesolevaga tõendatakse, et õlu on valmistatud iseseisvas väikeses
ettevõttes, mille eelmise aasta toodang oli … hektoliitrit. ”
4. Etüülalkoholi puhul, mis on toodetud sellises väikeses piiritusetehases,
nagu on määratletud alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisistruktuuri
käsitlevas nõukogu direktiivis ja millele sihtliikmesriigis taotletakse
aktsiisimäära alandamist, peab kaubasaatja lisama järgmiselt
sõnastatud sertifikaadi:
“Käesolevaga tõendatakse, et kirjeldatud toode on valmistatud väikeses ettevõttes,
mille eelmise aasta toodang oli … hektoliitrit puhast alkoholi. ”
Lahter 15 Allakirjutaja äriühing jne: dokumendi peab täitma kaupade liikumise eest
vastutav isik või tema esindaja. See võib olla saatja või saaja. Kui kaubasaatja nõuab,
et talle tagastataks 3. eksemplar koos vastuvõtutõendiga, tuleb tal teha sellekohane
märge.
Lahter A: Kontroll: pädev ametiasutus märgib kontrolli tulemused 2. ja 3.
eksemplarile. Kõik märkused peab vastutav ametnik kinnitama allkirja, kuupäeva ja
templiga.
Lahter B: Kauba vastuvõtutõend: annab kaubasaaja ja tagastatakse kaubasaatjale, kui
ta seda eelkõige maksutagastustaotlusega seoses nõuab.
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LIHTSUSTATUD SAATEDOKUMENT

AKTSIISIMAKS

AKTSIISIGA MAKSUSTATAVATE LÄHTELIIKMESRIIGIS TARBIMISSE
LASTUD TOODETE ÜHENDUSESISENE LIIKUMINE
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1 Kaubasaatja

Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber

2 Viitenumber

(nimi ja aadress)

Kaubasaaja
eksemplar

3 Sihtriigi pädev ametiasutus
(nimi ja aadress)
4.

Kaubasaaja

(nimi ja aadress)

Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber

5 Vedaja / veovahend

2

8 Tollideklaratsiooni viitenumber ja kuupäev

7 Üleandmiskoht

8 Pakkeüksuste tähised, arv ja liik; kauba kirjeldus

9 Kauba kood (CN-kood)

10 Kogus

11 Brutokaal (kg)

12 Netokaal (kg)

13 Kaubaarvel märgitud hind / Kaubanduslik väärtus

14 Sertifikaadid (teatavad veinid ja kanged alkohoolsed joogid, väikesed õlle- ja piiritusetehased)

A Kontroll. Täidab pädev ametiasutus.

15.

Lahtrite 1–13 andmed tunnistatakse õigeks.

Palutakse tagastada
3. eksemplar. Jah Ei (*)
Allakirjutaja äriühing ja telefoninumber

Allakirjutaja nimi
Koht ja kuupäev
Allkiri
Jätkub pöördel (2. ja 3. eksemplar).
(*) Tehke rist õigesse ruutu.
B VASTUVÕTUTÕEND

Vastuvõtja poolt vastuvõetud kaup

Kuupäev Koht Viitenumber

Aktsiisimaks tasutud (*) / deklareeritud pädevale ametiasutusele

Kuupäev Viitenumber

Vastuvõtja muud märkused

Koht/kuupäev Allakirjutaja nimi

Allkiri

(*) Ülearune kriipsutage läbi.
A Kontroll (jätkub)
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