Juhend konteinertüüpi kaubaruumi valdajale TIR-tunnistuse taotlemiseks
tollitõkendiga veoks
(seisuga 01.04.2013)
MÕISTED

TIR- konventsioon - 14. novembril 1975 Genfis allkirjastatud TIR-märkmikuga
rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsioon koos kõigi hilisemate muudatustega.
TIR- tunnistus - tunnistus konteinertüüpi kaubaruumi lubamiseks vedudele tolli pitsatite ja
plommidega.
MTA – Maksu- ja Tolliamet
MTA ametnik - Maksu- ja Tolliameti ametnik, kes tööülesannete täitmisel teostab TIRkonventsiooni tehniliste nõuetele vastavuse kontrolli ja TIR-tunnistuse väljastamist.
MTA tolliasutus – Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti tolliasutus kus teostatakse lisaks
muudele tolliformaalsustele ka TIR-tunnistuse vormistamisega kaasnevaid tegevusi.
Taotlus – tolliametnikule esitatud taotlus sooviga väljastada konteinertüüpi kaubaruumile
TIR-tunnistust.
SISSEJUHATUS

Juhend on nõuetest konteinertüüpi kaubaruumi (edaspidi konteiner) valdajale TIR-tunnistuse
vormistamiseks ja konteineri lubamiseks rahvusvaheliseks tollitõkendiga veoks .
TIR-tunnistuste välja andmine viiakse läbi vastavalt 1975. a. TIR konventsioonis
(http://www.emta.ee/public/TIR_kon_II_01.01.2009.pdf) sätestatud tingimustele.
TIR-konventsioon on kätte saadav inglise, prantsuse, vene ning eesti keeles UNECE kodulehel:
http://www.unece.org/tir/tir-hb.html ja MTA kodulehel: http://www.emta.ee/public/toll/TIRkon_01.01.12.pdf
ÜLDPÕHIMÕTTED

Rahvusvaheliseks tollitõkendiga TIR-veoks võib lubada üksnes neid konteinereid, mille
veoseruumid on konstrueeritud ja seadistatud nii, et:
1. nende tollitõkendiga suletud osast ei saa kaupu välja võtta ega juurde panna ilma
avamisjälgi jätmata või tollitõkendit rikkumata;
2. tollitõkendeid on võimalik kinnitada lihtsalt ja tõhusalt;
3. need ei sisalda peidikuid, kuhu saaks kaupu peita;

4. kõik veoseruumid on tolliläbivaatuseks kergesti ligipääsetavad.
SELGITAV OSA

1.Eesti Vabariigis väljastava konteinerite TIR-tunnistusi MTA pädevad tolliasutused.
2.Eestis TIR-tunnistuste väljastamisega tegelevate tolliasutuste kontaktid on MTA kodulehel:
http://www.emta.ee/public/toll/TIR_tunnistus_kontaktid.doc
3.Konteinerite heakskiitu tootmisetapis konstruktsioonitüübi alusel teostatakse komisjoni
heakskiidul. Komisjoni liikmeteks on Eesti Rahvusvahelise Autovedajate Assotsiatsiooni,
MTA ja konteinerite tootja esindajad. Komisjoni otsusest koostatakse vastav akt teatud arvu
tootja seerianumbritega konteineritele heakskiidu andmiseks või keeldumiseks. MTA
tolliasutus, vastavalt akti otsusele, väljastab või ei väljasta aktis märgitud tootja
seerianumbritega konteineritele TIR tunnistust.
4.Pärast tootmisetappi väljastatakse TIR-tunnistus MTA tolliasutuse pädevate ametnike poolt
kui konteinerile ei ole eelnevalt TIR-tunnistust ja heakskiidu tahvlit väljastatud.
5.Konteinerite TIR-tunnistuse väljastamise nõuded on fikseeritud TIR-konventsiooni lisas 7.
ESITATAVAD DOKUMENDID

Konteineri TIR- tunnistuse väljastamiseks on vajalik esitada MTA tolliasutusele:
1. taotlus TIR-tunnistuse väljastamiseks konteinerile
2. konteineri konstruktsiooni tehnilised joonised
3. konteineri TIR-tunnistuse trükitud blankett. (TIR-tunnistuse blankett täidetakse
masinakirjas ja TIR-tunnistuse blanketil ei ole parandused lubatud)
TAOTLUSE TÄITMINE

Elektroonselt esitatav taotlus:
Täpsem informatsioon elektroonse taotluse esitamise kohta on kätte saadav MTA
koduleheküljelt: http://www.emta.ee/index.php?id=27721 või TIR–tunnistusi vormistavast MTA
tolliasutustest.
Paberkandjal esitatav taotlus:
Konteineri esindaja vormistab kirjaliku taotluse MTA tolliasutuse nimele sooviga saada üksikule
konteinerile või konteineritele tootmisetapis konstruktsioonitüübi alusel TIR-tunnistust
tollitõkendiga veoks.
TIR-TUNNISTUSE BLANKETI VÄLJASTAMINE

TIR-tunnistuse täitmata blanketi väljastab Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
(ERAA : Narva mnt 91, 10127 Tallinn ; Sepa 26, 51013, Tartu ).

