Juhend maanteesõiduki valdajale tunnistuse taotlemiseks
tollitõkendiga TIR-veoks
(seisuga 01.12.2012)
Juhend on nõuetest maanteesõiduki valdajale TIR-tunnistuse vormistamiseks ja maanteesõiduki
lubamiseks rahvusvaheliseks tollitõkendiga veoks.
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SISSEJUHATUS
Nõudeid maanteesõidukite lubamiseks rahvusvaheliseks tollitõkendiga veoks käsitletakse TIRkonventsiooni järgmistest lisades ja peatükis:
 III peatüki osa (a) - sõidukite ja konteinerite heakskiitmine;
 Lisa 2 - eeskiri tehniliste tingimuste kohta, mida kohaldatakse maanteesõidukite suhtes
nende heakskiitmisel rahvusvaheliseks tollitõkendiga veoks;
 Lisa 3 - maanteesõidukite heakskiitmise kord;
 Lisa 4- maanteesõiduki tunnistuse näidis;
 Lisa 5 - TIR-tahvli näidis.
Tunnistuse maanteesõiduki lubamiseks rahvusvaheliseks tollitõkendiga veole 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 eesti keeles kätte saadav internetis Maksu-ja Tolliameti koduleheküljel
ning inglise, prantsuse ja vene keeles ning ka eesti keeles UNECE kodulehel
(http://www.unece.org/tir/tir-hb.html).

MÕISTED
TIR- konventsioon - 14. novembril 1975 Genfis allkirjastatud TIR-märkmikuga
rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsioon koos kõigi hilisemate muudatustega.
TIR- tunnistus - tunnistus maanteesõiduki lubamiseks vedudele tolli pitsatite ja plommidega.
Tolliametnik - Maksu- ja Tolliameti ametnik, kes tööülesannete täitmisel teostab
maanteesõiduki TIR-konventsiooni tehniliste nõuetele vastavuse kontrolli ja TIR-tunnistuse
väljastamist.
tolliasutus–Eesti Vabariigi Maksu-ja Tolliameti tolliasutus kus teostatakse lisaks muudele
tolliformaalsustele ka TIR-tunnistuse vormistamisega kaasnevaid tegevusi.
tollitõkend – tollitõkend on plomm või muu tõkend, mille tolliametnik on paigaldanud
maanteesõidukile.
firma registreerimisnumber - Eesti Ettevõtte Äriregistris omistatud juriidilise isiku number
maanteesõiduk – maantee- mootorsõiduk kui ka sellega ühendatav mis tahes haagis või
poolhaagis.
maanteesõiduki registreerimistunnistus – maanteesõidukile väljastatud registreerimise tunnistus.
maanteesõiduki valdaja – maanteesõiduki omanik, vastutav kasutaja, kasutaja või nende poolt
volitatud esindusisik.

heakskiidu saanud maanteesõiduk – maanteesõiduk mis on tunnustatud tolliametniku poolt TIRkonventsiooni nõuetele vastavuses olevaks.
TIR ülevaatus – maanteesõiduki TIR-konventsiooni nõuetele vastavuses olevaks tunnistamise
ülevaatus.
raske või suuremahuline kaup – raske või suuremahuline kaup, mida selle massi,
suuruse või laadi tõttu ei veeta tollitõkendiga kinnises maanteesõiduki kaubaruumis.
disainitüübi järgi väljastatud TIR- tunnistus –maanteesõidukile tootjatehases väljastatud ja
tolliasutuse poolt kinnitatud konstruktsioonitüübi järgi väljastatud esmane TIR-tunnistus.
Taotlus – tolliametnikule maanteesõiduki omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja nimel
esitatud taotlus sooviga maanteesõidukile väljastada, pikendada, taaskehtestada või tühistada
TIR-tunnistust.

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

SELGITAV OSA
1.TIR-tunnistus väljastatakse ainult tollitõkendiga suletavale maanteesõiduki kaubaruumile
ega väljastata avatud kaubaplatvormiga maanteesõidukile (näiteks sõiduautode treiler).
2.Tollitõkendiga rahvusvahelist TIR-vedu võib teostada ainult siis, kui maanteesõiduki
kaubaruum on heaks kiidetud vastavalt TIR-konventsioonis sätestatud nõuetele ja
maanteesõiduki kaubaruumile on väljastatud kehtiv TIR-tunnistus va. tollitõkendita raske või
suuremahuliste kaupade vedu.
3.Eestis Vabariigis teostavad TIR-konventsioonis sätestatud tehnilistele tingimustele vastavate
maanteesõidukite heakskiidu saamiseks ettenähtud maanteesõiduki ülevaatust ja heaskiidetud
maanteesõidukile TIR-tunnistuse väljastamist, pikendamist, ajutiselt peatatud tunnistuse
taaskehtestamist ja tühistamist Maksu- ja Tolliameti tolliasutused.
4.Eesti TIR-tunnistuste väljastamisega tegelevate tolliasutuste kontaktid on Maksu- ja Tolliameti
kodulehel http://www.emta.ee/index.php?id=27721.

5.TIR-konventsioonis sätestatud tehnilistele tingimustele vastavate maanteesõidukite heakskiidu
saamise ülevaatust teostab tolliametnik ainult ilma kaubata maanteesõiduki kaubaruumile ja
selleks ettenähtud asukohas ning kellaaegadel, mis on fikseeritud dokumendis „TIRtunnistuse väljastamine ja pikendamine ning maanteesõiduki TIR-ülevaatuse teostamine
MTA-s“(vt Lisa 1).
6.Heakskiidetud maanteesõidukile väljastatakse TIR-konventsiooni tüüpvormile vastav TIRtunnistus .
7.Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud kehtivad TIR-tunnistuste numbrid on
kümnekohalise numbrikombinatsiooniga (TIR0000001) ja viiekohalise numbrikombinatsiooniga
(12345). Kuni 30.04.2006 väljastatud viiekohalise numbrikombinatsiooniga TIR-tunnistusi saab
pikendada ja kasutada kuni 26.04.2014 .
8.Väljastatud TIR-tunnistust saab kehtivusaja lõppedes pikendada kolmeks kehtivuse perioodiks.
9.Kui TIR-tunnistuses lahtris 10 on tolliametniku poolt sisestatud märkus maanteesõiduki
kaubaruumil avastatud puudustest on sellega TIR-tunnistuse kehtivus ajutiselt peatatud ja
tollitõkendiga rahvusvahelise TIR-veo teostamise võimalus puudub. Tollitõkendiga TIR-vedu
saab teostada kui märgitud vead on maanteesõiduki kaubaruumil kõrvaldatud ja TIR-tunnistus
on taaskehtestatud pädeva tolliasutuse tolliametniku vastava märkusega lahtris 11.
10.Ühele maanteesõidukile väljastatakse ainult üks kehtiv TIR-tunnistus.
11. Kaotatud kehtivale TIR-tunnistusele dublikaati tolliasutuses ei väljastata, väljastatud TIRtunnistus tühistatakse ja maanteesõidukile väljastatakse uus TIR-tunnistus vastavalt TIRtunnistuse väljastamise nõuetele.
12. Eesti Vabariigi pädevad tolliasutused taaskehtestavad välisriigis registreeritud
maanteesõidukile ajutiselt peatatud TIR-tunnistust märkusega lahtris 11.
13.Välisriigis registreeritud maanteesõidukile Eesti Vabariigi tolliasutused TIR-tunnistust ei
väljasta ja väljastatud TIR-tunnistust ei pikenda.
14.Transiitnumbriga maanteesõidukile väljastatakse TIR-tunnistus transiitnumbri kehtivusaja
lõpuni (so kuni 30 tööpäeva) alates transiitnumbri väljastamise kuupäevast (transiitnumbri
väljastamise kuupäev on märgitud maanteesõiduki registreerimistunnistuses või transiitnumbri
väljastanud pädeva asutuse dokumendis).
15. Kui uuele maanteesõidukile on väljastatud välisriigi tootjatehase disainitüübi
(konstruktsioonitüübi) järgi esmane TIR-tunnistus, siis tuleb Eestis Vabariigis registreeritud
maanteesõidukile kehtiv välisriigi esmane TIR-tunnistus ümber vormistada Eestis Vabariigi
Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatava TIR-tunnistuse vastu.
TIR- tunnistuste ümbervormistamisel maanteesõidukit ei esitada tolliasutusse ülevaatuseks.
Eestis Vabariigi Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatava TIR-tunnistuse kehtivusaja lõppemise
kuupäevaks märgitakse tootjatehase disainitüübikinnituse järgi väljastatud TIR-tunnistuse
kehtivuse lõppkuupäev.

ESITATAVAD DOKUMENDID
TIR- tunnistuse väljastamiseks on vajalik maanteesõiduki esindajal esitada tolliametnikule
1. taotlus
2. nõuetekohaselt täidetud TIR-tunnistuse blankett
3. fotod maanteesõidukist
4. maanteesõiduki registreerimistunnistus
5. TIR-ülevaatuseks esitatakse maanteesõiduk TIR-konventsiooni nõuetele vastavuse
kontrolliks või tootjatehases disainitüübi järgi väljastatud kehtiv TIR-tunnistus.

TAOTLUSE TÄITMINE
Ühele taotlusele võib märkida kahe maanteesõiduki andmed, kui kaubaruumiga auto ja haagis on
omavahel ühendatavad.
TIR-tunnistuse väljastamiseks on võimalik esitada taotlust elektroonselt või paberkandjal.
Taotluse esitamise pädevus
Taotlust esitamise õigust omab selle maanteesõiduki firma esindaja kes on märgitud
maanteesõiduki registreerimistunnistuses omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana.
Elektroonselt esitatav taotlus
Täpsemat infot elektroonse taotluse esitamise kohta Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt
http://www.emta.ee/index.php?id=27721 või TIR–tunnistusi vormistavast Maksu- ja Tolliameti
tolliasutustest.
Paberkandjal esitatav taotlus
Maanteesõiduki esindaja vormistab kirjaliku taotluse tolliasutuse nimele sooviga saada TIRtunnistus maateesõiduki lubamiseks tollitõkendiga veoks või olemasoleva TIR-tunnistuse
heakskiidu pikendamiseks, taaskehtestamiseks või tühistamiseks.
Paberkandjal esitatud taotluse andmed juriidilisele isikule
Kui maanteesõiduk kuulub Eestis registreeritud juriidilisele isikule märgitakse taotlusele:
1. firma nimi
2. taotluse vormistamise kuupäev
3. firma registreerimisnumber
4. maanteesõiduki registreerimisnumber
5. TIR-tunnistuse number pikendamisel, tühistamisel ja taaskehtestamisel
6. maanteesõiduki tehasetähis (VIN-kood)
7. juriidilise isiku aadress
8. firma kontakttelefoni number
9. taotluse vormistaja ees- ja perekonnanimi
10. allkiri

Paberkandjal esitatud taotluse andmed füüsilisele isikule
Kui maanteesõiduk kuulub Eestis registreeritud füüsilisele isikule märgitakse taotlusele
1. isiku ees- ja perekonnanimi
2. isikukood
3. taotluse vormistamise kuupäev
4. maanteesõiduki registreerimisnumber
5. TIR-tunnistuse number pikendamisel, tühistamisel ja taaskehtestamisel
6. maanteesõiduki tehasetähis (VIN-kood)
7. alalise elukoha aadress
8. kontakttelefoni number
9. allkiri
TIR-TUNNISTUSE BLANKETI VÄLJASTAMINE
TIR-tunnistuse täitmata blanketi väljastab Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
(ERAA : Narva mnt 91, 10127 Tallinn ; Sepa 26, 51013, Tartu ).

TIR-TUNNISTUSE BLANKETI TÄIMINE
Paranduste tegemine TIR-tunnistuse blanketil ei ole lubatud.
TIR-TUNNISTUSE ESIKAAN
TUNNISTUS Nr.
Tunnistuse number on kümnekohaline ning koosneb tähekombinatsioonist “TIR” ning
seitsmekohalisest järjekorranumbrist.
TIR-tunnistuse numbrid esi- ja sisekaantele märgib tolliametnik. Näiteks: TIR0000001
Esikaanele on juba eelnevalt trükitud konventsiooni nimetus ja selle jõustumise kuupäev
14.11.1975. Täiendusi nimetatud reale ei tehta.
VÄLJA ANTUD
Nimetatud reale esikaanel trükitakse Eesti Vabariigis TIR-tunnistusi väljastava ameti nimetus :
EESTI VABARIIGI MAKSU- JA TOLLIAMET.
TIR- TUNNISTUSE SISEKAAN
1. REGISTREERIMISNUMBER
Märgitakse
sõiduki
riiklik
registreerimisnumber
“Registreerimismärk”.

registreerimistunnistuse

lahtrist

2. VEOKI TÜÜP
Märgitakse sõiduki liik ja kere tüüp sõiduki registreerimistunnistuse lahtritest “Sõiduki
kategooria” ja “Kere tüüp”.

3. RAAMI NUMBER
Märgitakse tähis sõiduki registreerimistunnistuse lahtrist E “VIN-kood“ (Tehasetähis).
4. MARK (VÕI VALMIST. TEHASE NIMI)
Märgitakse sõiduki mark registreerimistunnistuse lahtrist D “Mark”.
5. MUUD ANDMED
Näidatakse sõiduki registreerimistunnistuse lahtris “Kandevõime” toodud arvuline suurus koos
ühikuga kg .
Kandevõime näitamisel ei tohi kasutada suuri tähti K ja G.
Maanteesõidukitele, mis vajavad kaubaruumi täielikuks sulgemiseks rohkem kui üks
tollitõkendit tuleb kandevõime märgistuse järgi samale reale trükkida tollitõkendite arv
järgmiselt: “Tollitõkendeid /Customs seals ….”, tühimikku lisada numbrina vajalik
tollitõkendite arv.
Kui maanteesõiduki kaubaruum suletakse ühe tollitõkendiga siis märkust reale ei trükita.
6. LISADE ARV
Märgitakse tunnistusele lisatud fotode või jooniste arv.
7. LUBATUD
7.1 INDIVIDUAALNE LUBA
Lahtrisse trükitakse rist (X) : Tunnistus väljastatakse ühele konkreetsele maanteesõidukile.
7.2 LUBA DISAINITÜÜBI JÄGI
Lahtrit ei täideta. Lahtrisse trükitakse rist (X) ainult juhul kui tunnistus vormistatakse
tootjatehase disainitüübi järgi.
7.3 KOHT
Märgitakse suurte tähtedega pädeva tolliasutuse linna nimi kuhu dokumendid TIR-tunnistuse
väljastamiseks esitatakse (näiteks TALLINN)
7.4 KUUPÄEV
Märgitakse TIR- tunnistuse kehtivuse alguskuupäeva. Lahtrisse märgitakse see kuupäev
millal esitatakse pädeva tolliasutuse tolliametnikule kõik TIR-tunnistuse väljastamiseks
nõutavad dokumendid ja maanteesõiduk. Kuupäev trükitakse lahtrisse näidatud vormis:
PP (päev). KK (kuu). AAAA (aasta).
7.5 KEHTIV KUNI
Lahtrisse märgitakse tunnistuse kehtivuse aeg, s.o. kuupäev, millega lõpeb kehtivuse periood
alates lahtrist “KUUPÄEV” näidatud kuupäevast, PP (päev). KK (kuu ). AAAA (aasta)
vormikohaselt.
Kehtivusaeg on üldjuhul kaks aastat ja lõppeb ühe kalendripäeva võrra varem käesoleva lahtri
real “KUUPÄEV” märgitust. Kehtivuse lõppkuupäev erineb transiitnumbriga maanteesõidukil ja
disainitüübi järgi väljastatud TIR-tunnistuse ümbervahetamisel.
7.6 ALLKIRI
Ees- ja perekonna nime ja allkirja vormistab tolliametnik

7.7 PITSAT
TIR-tunnistuse kinnitab pitsatiga tolliametnik
8. VALDAJA
Täidetakse registreerimata sõidukite kohta
9. PIKENDAMINE
TIR-tunnistuse kehtivusaja pikendamise lahtrid. Täidetakse tolliametniku poolt
10. AVASTATUD PUUDUSED
Täidetakse tolliametniku poolt
11. KÕRVALDATUD PUUDUSED
Täidetakse tolliametniku poolt
12. MUUD MÄRKUSED
Täidetakse erijuhtudel

MAANTEESÕIDUKI FOTOD
Fotode mõõdud
Fotode minimaalne suurus on tavalise postkaardi suurus (104 mm x 148 mm).
Foto paber
Fotode paber peab olema kulumiskindel ja vastupidav . Foto paberina ei tohi kasutada õhukest
koopiamasina paberit.
Fotode tagakülje pind ei tohi olla läikiv või libe mille tulemusena foto tagaküljele märgitud
andmed muutuvad loetamatuteks või on eemaldatavad.
Maanteesõiduk fotodel
Tavalise maanteesõiduki üldvaate fotod on maanteesõiduki diagonaalist pildistatud nii, et ühel
fotol on näha maanteesõiduki esiots ja üks külgedest ning teisel fotol tagumine ots ja teine külg.
Kolmas foto on tollitõkendi kohast ja fotol on nähtav maanteesõiduki kinnituskonstruktsioon
koos tollitõkendi paigaldamise kohaga.
Täiendavad tollitõkendide kohad fotol
Kui maanteesõidukil on täiendavaid tollitõkendite paigaldamise kohti, tuleb esitada iga sellise
tõkendatava koha kohta täiendav foto nii , et fotolt oleks mõistetav kus kaubaruumil asuvad
tollitõkendi paigaldamise kohad.
Ümberehitatud maanteesõiduki foto
Kui maanteesõiduki kaubaruumi on ümberehitatud, muul moel kaubaruumi muudetud või on
tehtud avad kaubaruumi siseseinade või lae tühimike kontrollimise võimaldamiseks peab esitama
lisafoto kaubaruumi sisevaatest. Kaubaruumi sisevaate lisafoto esitamise nõue kehtib ka
maanteesõidukitele mis ei ole algselt valmistatud tootjatehases vastavalt TIR konventsiooni
nõuetele.

Paakmaanteesõiduki foto
Paak- maanteesõidukil esitatakse lisaks üldvaadete ja plommimise kohtade fotodele ka
pealtvaate fotod nii suletud kui avatud katteluukidega kus on arusaadavalt nähtav mitu luuki või
muud konstruktsiooni seadet on maanteesõiduki ülaosas. Lisaks foto avatud katteluugi all
asuvatest seadmetest. Kui katteluukide siseosa all on erinevad seadmed esitatakse erinevad fotod.
Tendi kinnitused fotol
Tendiga maanteesõiduki fotol peavad tross ja verikaalrihmad läbima kõiki kaubaruumi
sulgemiseks ettenähtud trossi ja rihmade aasasi. Tross ei tohi olla keritud mitmekordselt samade
aasade külge.
Maanteesõiduk fotol
Kaubaruumi küljed ja otsapinnad peavad olema nähtavad fotol täies ulatuses. Fotodel ei tohi
puududa maanteesõiduki nurgad või küljeääred
TIR märk, registreerimisnumber ja riigi tunnus fotol
Maanteesõiduki esimesel ja tagumisel otsal peab olema nähtav TIR tahvel (mõõdud 250 mm x
400 mm, tähe kõrgus 200 mm, valget värvi tähe joone paksus vähemalt 20 mm sinisel põhjal).
Tagumise otsa fotol peab olema nähtav maanteesõiduki registreerimismärk ja riigi tunnus EST.
Teiste riikide tähised (LT, S, jne) ei tohi olla kinnitatud Eesti Vabariigis registreeritud
maanteesõidukil ega fotodel.
Fotode tagakülje andmed
Fotode tagumistele küljele trükitakse valdaja poolt maanteesõiduki andmed:
 Lisa nr (foto järjekorra number) tunnistusele nr. (TIR-tunnistuse number, märgib
tolliametnik)
 Maanteesõiduki registreerimisnumber
 Maanteesõiduki tehasetähis (VIN-kood )
Parandused foto tagaküljel
Paranduste tegemine fotode tagaküljel pole lubatud.
Fotode kinnitamine tolliametniku poolt
Kõikidele maanteesõiduki fotode tagumistele külgedele märgib tolliametnik TIR-tunnistuse
numbri, ees- ja perekonna nime, allkirja, kuupäeva ja kinnitab foto tolliasutuse pitsati jäljendiga.
Fotode vahetus seoses maanteesõiduki välimuse muutumisega
Kui TIR-tunnistuse kehtivusaja jooksul toimuvad muudatused maanteesõiduki välimuses, siis
tuleb esitada pädevale tolliasutusele uus taotlus, maanteesõiduk ülevaatuseks, uued
maanteesõiduki välimusele vastavad fotod ja tagastada TIR-tunnistuse juurde eelnevalt
kinnitatud fotod.

TIR-TUNNISTUSE VÄLJASTAMINE
1. tolliametnik kontrollib esitatud dokumentide vastavust.
2. tolliametnik teostab maanteesõiduki TIR-konventsiooni nõuetele vastavuse kontrolli
3. tolliametnik koostab ja väljastab maanteesõiduki esitajale TIR-ülevaatuse tulemustest
kontrollakti.
Kui maanteesõiduk vastab TIR-konventsiooni tehnilisele nõuetele.
TIR-tunnistuse blanketile märgib tolliametnik lahtrisse nr. 7 ees- ja perekonnanime, allkirja ja
kinnitab tunnistuse tolliasutuse pitsatiga. Tolliametnik kinnitab fotod ees- ja perekonnanime,
kuupäeva, allkirja ja kinnitab tolliasutuse pitsatiga .
Kui maanteesõiduk ei vasta TIR- konventsiooni nõuetele.
Korraldab maanteesõiduki esindaja tuvastatud puuduste kõrvaldamise ja esitab maanteesõiduki
tolliasutusse kordusülevaatuseks.
TIR-tunnistus vormistatakse, pikendatakse või ajutiselt peatatud kehtivus taastatakse kui
tuvastatud puudused on kõrvaldatud ja maanteesõiduk vastab TIR-konventsiooni nõuetele.

TIR-TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE
TIR-tunnistuse kehtivusaja pikendamiseks esitatakse
1. taotlus
2. lõppenud kehtivusajaga eelnevalt väljastatud TIR-tunnistus
3. maanteesõiduki fotod mis vastavad esitatava maanteesõiduki välimusele
4. maanteesõiduki registreerimistunnistus (koopiat ei aktsepteerita)
5. ilma kaubata maanteesõiduki kaubaruum TIR-ülevaatuseks
Kui maanteesõiduk vastab TIR-konventsiooni nõuetele ja eelnevalt kinnitatud maanteesõiduki
fotod on vastavuses nõuetega vormistab tolliametnik TIR-tunnistusse lahtris 9 kehtivusaja
pikendamiseks uue kehtivuse perioodi kuupäevad.
TIR-tunnistuse pikendamise periood kinnitatakse tolliasutuse pitsatiga.

AJUTISELT PEATATUD TIR-TUNNISTUSE KEHTESTAMINE
TIR-tunnistuse lahtris nr. 10 on märkus maanteesõiduki konstruktsioonil tuvastatud vigadest
Maanteesõiduki valdaja esitab pädevasse tolliasutusse taotluse (taotlus esitakse ainult Eesti
Vabariigi registreerimisnumbriga maanteesõiduki taaskehtestamiseks), TIR-tunnistuse, fotod ja
ilma kaubata maanteesõiduki- kaubaruumi TIR-ülevaatuseks.
Tolliametnik teostab maanteesõidukile täieliku TIR-ülevaatuse olenemata TIR-tunnistuse
lahtrisse nr. 10 märgitud vea olemusest.

Tolliametnik täidab TIR-tunnistusel lahtri nr.11, lisab allkirja, kuupäeva, pädeva tolliasutuse
asukoha (näiteks: TALLINN) ja pitsati.

TIR-TUNNISTUSE KEHTETUKS TUNNISTAMINE
TIR-tunnistuse tagastamine
Aegunud või kehtetu TIR-tunnistus ja fotod tagastatakse tolliametnikule uue TIR-tunnistuse
taotlemisel.
Kaotatud TIR-tunnistuse kehtetuks tunnistamise taotlus
Kehtiva TIR-tunnistuse kaotsimineku või muul põhjusel maanteesõidukile uue TIR-tunnistuse
taotlemisel tuleb maanteesõiduki valdajal esitada tolliametnikule taotlus kehtetuks tunnistamise
põhjuse kirjeldusega ja kõik vajalikud dokumendid koos maanteesõidukiga vastavalt TIRtunnistuse väljastamise nõuetele.

LISA 1
Juhendile TUNNISTUSE maanteesõiduki
lubamiseks rahvusvaheliseks tollitõkendiga veoks

TIR-tunnistuse väljastamine ja pikendamine ning maanteesõiduki TIR-ülevaatuse
teostamine MTA-s
Seisuga 01.12.2012

Tunnistuste pikendamine ja väljastamine ning TIR-ülevaatus toimub:

E-N: 8.30-12.00 ja 13.00-16.00
R: 8.30-12.00 ja 13.00-15.00

TALLINN:

Uus-Sadama 19/13, Tallinn
Telefon: 676 4729, 676 4758, 676 4747, 676 4720
Fax: 676 4756

SILLAMÄE:

Tööstuse 14, 40231, Sillamäe
Telefon: 676 2562, 676 2561

TARTU:

Sõpruse pst 4, 50050, Tartu
Telefon: 676 4169, 676 4166, 676 4161
Faks: 676 4105

