Liiduväliste veesõidukite ajutise impordi tolliprotseduurile
suunamine, ajutise impordi ajavahemiku pikendamine ja
hoiustamine talveperioodil Eestis
Ajutise impordi tolliprotseduurile suunamine
Euroopa Liitu ajutiselt saabunud veesõidukeid on lubatud Liidus viibimise ajal kasutada, kui
need on suunatud ajutise impordi tolliprotseduurile. Ajutise impordi rakendamine vabastab
isiku täielikult tollimaksu ja muude maksude tasumisest järgmiste tingimuste täitmisel:
1. veesõiduk on registreeritud väljaspool liidu tolliterritooriumi sellise isiku nimel, kes
on asutatud väljaspool liidu tolliterritooriumi, või kui transpordivahendit ei ole
registreeritud, kuulub see väljaspool liidu tolliterritooriumi asutatud isikule;
2. veesõidukit kasutab Euroopa Liidus viibimise ajal väljaspool liidu tolliterritooriumi
asutatud isik.
Veesõiduki ajutisele importimisele deklareerimine on muudetud lihtsaks – veesõiduk
loetakse ülalnimetatud tingimuste täitmisel automaatselt tolliprotseduurile suunatuks
hetkest, kui veesõiduk siseneb Euroopa Liidu liikmesriigi territoriaalvetesse
(tolliterritooriumile). Kahtluse korral tingimustele vastamises on sõiduki kasutajal võimalus
pöörduda sadamasse jõudmisel lähimasse tolliasutusse (vt tolliasutuste asukohti) ning
deklareerida kaubad tollile suuliselt.
Ajutise impordi protseduurist tulenevate tingimuste (eelkõige kohustuse eest veesõi duk
Liidust tähtajaliselt välja viia) täitmise eest on vastutav liiduväline isik, kes kasutab
veesõidukit.
Ajutine import lõpetatakse samuti automaatselt, hetkest, kui veesõiduk väljub Euroopa
Liidu liikmesriigi territoriaalvetest.

Ajutise impordi ajavahemik ja selle pikendamine
Veesõiduki ajutine importimine Liitu on tähtajaliselt piiratud:



äriotstarbel kasutatavate veesõidukite ajutise impordi ajavahemik on veo
teostamiseks vajalik aeg,
eraviisiliselt kasutatavate veetranspordivahendite puhul 18 kuud.

Ajutise impordi lõpetamise tähtaega on lubatud pikendada vaid erandkorras mõistliku aja
võrra. Erandkorra alla mahub näiteks COVID-i levikust tingitud olukord, mil võib tekkida
takistusi veesõiduki tähtajaks väljaviimisel.
Ajutise impordi ajavahemiku pikendamiseks tuleb tolliasutusele esitada lihtkirjalik
veesõiduki ajutise impordi ajavahemiku pikendamise taotlus. Taotluse peab esitama isik,
kes veesõiduki ajutise impordi tolliprotseduurile suunas. Taotlus tuleb edastada lähimasse
tolliasutusse (vt tolliasutuste asukohti).

Veesõidukite hoiustamine talveperioodil
Kui veesõiduk on Eestisse saabumisel deklareeritud ajutise impordi tolliprotseduurile, võib
seda talveperioodiks hoiustada. Hoiustamine võib toimuda ajutise impordi ajavahemiku
jooksul.
Kui isikul on siiski soov pikendada veesõiduki Liidus viibimise aega talveperioodi võrra,
tuleb see talvekorterisse paigutamisel suunata tolliladustamise tolliprotseduurile.
Tolliladustamise teenust võib isikule pakkuda talvekorteri omanik (sadam), kellele on
väljastatud tollilao luba või kelle territooriumil paikneb vastavat teenust pakkuv tolliladu.
Kauba tollilattu paigutamiseks tuleb esitada tollideklaratsioon. Talveperioodi järgselt
lõpetatakse tolliladustamine ning jätkub ajutine import.

Näide
Eraviisiliselt kasutatav jaht saabub Eestisse 01.07.2020 ning suunatakse ajutisele impordile.
Kolme kuu möödudes viiakse jaht talvekorterisse ning pannakse tolliladustamisele kuni 1. maini
2021. Alates 1. maist jätkub ajutise impordi tähtaja arvestus ning jaht võib veel Eestis viibida
15 kuud.
Kui transpordivahend saadetakse liiduvälisest riigist Eestisse hoiustamiseks teise
transpordivahendi pardal (maanteeveokil), on selle talvekorteris hoiustamiseks võimalus
tolliladustamise protseduuri kasutada. Tolliladustamise teenust võib isikule pakkuda
talvekorteri omanik (sadam), kellele on väljastatud tollilao luba või kelle territooriumil
paikneb vastavat teenust pakkuv tolliladu. Kauba tollilattu paigutamiseks tuleb esitada
tollideklaratsioon, mida võib esitada ka talvekorteri teenuse pakkuja. Tolliladustamine ei ole
ajaliselt piiratud ning tagatise esitab tollile tollilao pidaja.
Juhendi koostamisel on tuginetud:
Liidu tolliseadustiku 952/2013 art-d 250–251;
Liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 art-d 136, 139, 212, 217
Lisa: taotlus veesõiduki ajutise impordi ajavahemiku pikendamiseks erandkorras
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