Lihtsustatud tollideklaratsioon
Toll võib lubada kauba tolliprotseduurile suunamist lihtsusatud deklaratsiooni alusel, milles
võivad puududa:
 teatavad andmed;
 lisadokumendid.
Lihtsustatud deklaratsiooni andmekoosseis on väiksem, kui standarddeklaratsiooni
andmekoosseis. Samuti võib tolli loal teatud lihtsustatud deklaratsioonis nõutavad andmed
esitada lisadeklaratsiooniga, seda ainult juhul, kui lihtsustatud deklaratsiooni esitatakse
regulaarselt.
Lihtsustatud deklaratsiooni esitamine on üldjuhul kaheetapiline. Kõigepealt esitatakse
lihtsustatud deklaratsioon, millele järgneb lisadeklaratsiooni esitamine.
1. Lihtsustatud tollideklaratsiooni juhuti esitamine
 Lihtsustatud deklaratsioon esitatakse tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex.
Juhuti esitatava lihtsustatud deklaratsiooni viisiks märgitakse B. Kaupade juures märgitakse
ära, missugust lisadokumenti ei ole võimalik lihtsustatud deklaratsiooni aktsepteerimise hetkel
esitada. Juhuti esitatav lihtsustatud deklaratsioon suunatakse ametnikule otsustamiseks, kas
lihtsustatud deklaratsiooni esitamine on põhjendatud. Kui lihtsustatud deklaratsiooni olek on
„Kaup vabastatud“ võib kaupa kasutama hakata.
 Lisadeklaratsiooni esitamine
Lisadeklaratsioon esitatakse 10 päeva jooksul pärast lihtsustatud deklaratsiooni alusel kauba
vabastamist tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex.
Lisadeklaratsioon esitatakse lihtsustatud deklaratsiooni ajaloo lehelt parandustaotluse
esitamisega. Kui ametnik on parandustaotluse menetlenud, saab deklaratsioon olekuks
„Järelkanne“, mis tähendab, et lihtsustatud deklaratsiooni menetlemine on lõppenud.

2. Lihtsustatud deklaratsiooni regulaarne esitamine
Lihtsustatud deklaratsiooni regulaarseks esitamiseks peab eelnevalt taotlema tollilt loa. Loa
taotleja peab olema asutatud liidu tolliterritooriumil samuti nagu ka deklarant lihtsustatud
tollideklaratsiooni esitamisel, va kauba ajutise impordi protseduurile suunamisel.
Lihtsustatud deklaratsiooni kasutamise loa taotlemine
Loa tingimused on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse nr 2015/2446 artiklis 145:
a) taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktis a sätestatud kriteeriumile:
tolli- ja maksuõigusaktide mis tahes tõsiste rikkumiste ja korduvate rikkumiste puudumine,
sealhulgas taotleja majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumine;
b)
vajaduse
korral
kohaldab
taotleja
kaubanduspoliitiliste
meetmete
või
põllumajandustoodetega kauplemisega seotud litsentside ja lubade haldamise nõuetekohast
korda;

c) taotleja tagab, et asjakohased töötajad on teadlikud vajadusest teavitada tolliasutusi kohe,
kui ilmnevad raskused seoses tollieeskirjade järgimisega, ja kehtestab menetlused, mille abil
tolliasutusi sellistest juhtudest teavitatakse;
d) vajaduse korral kohaldab taotleja nõuetekohast korda keeldude ja piirangutega seotud
impordi- ja ekspordilitsentside haldamiseks, kaasa arvatud meetmed, mille abil eristatakse
keeldude või piirangutega hõlmatud kaupa muust kaubast ning tagatakse nende keeldude või
piirangute järgimine.
Tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud ettevõtjat (AEOC staatus) käsitatakse punktides b, c
ja d osutatud tingimustele vastavana, kui tema arvepidamine on asjakohane kauba
suunamiseks tolliprotseduurile lihtsustatud tollideklaratsiooni alusel.
Lihtsustatud deklaratsiooni kasutamise loa andmist, peatamist ja kehtetuks tunnistamist
reguleerivad:
 Liidu tolliseadustik artiklid 22-32;
 Komisjoni delegeeritud määrus artiklid 11-18;
 Komisjoni rakendusmäärus artiklid 10-15;
 Rahandusministri 19.06.2017 määrus nr 37
Loa taotlemisel kauba eriprotseduurile (tolliladustamine, ajutine import, sees- ja
välistöötlemine) suunamiseks ei anta lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise luba enne, kui
kauba eriprotseduuri kasutamise luba on väljastatud.
Lihtsustatud deklaratsiooni kasutamise luba ei anta kauba suunamisel ajutise impordi,
lõppkasutusprotseduuri, sees- ja välistöötlemisprotseduurile, kui loa taotlus esitatakse
tollideklaratsioonil.
Taotlus esitatakse komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 lisas 12 sätestatud vormil, mis
on elektrooniliselt kättesaadav Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel ärikliendi avalehe
menüüjaotises „Toll, kaubavahetus" „Tollivormide" all: „Lihtsustuste kasutamise loa taotlus".
Loa taotluse vormi lahtrisse 13 „Lisateave/tingimused“ märgitakse:


soovitav lisadeklaratsiooni liik – üldine, perioodiline või kokkuvõtlik

1) Üldine lisadeklaratsioon esitatakse sellise kauba kohta, mis on deklareeritud ühe
lihtsustatud tollideklaratsiooniga. Üldine lisadeklaratsioon esitatakse loale märgitud
tolliasutusele kümne kalendripäeva jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimise
päevast arvates.
2) Perioodiline lisadeklaratsioon esitatakse loale märgitud ajavahemiku jooksul
lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks.
Perioodilise lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei tohi ületada kümmet kalendripäeva
ajavahemiku lõppemise päevast arvates. Perioodilise lisadeklaratsiooniga deklareeritakse
mitme lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kaubad, kusjuures erinevates
saadetistes olnud kaupu ei saa ühe kaubana deklareerida.
3) Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon esitatakse loale märgitud ajavahemiku jooksul
lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks
ning peab sisaldama koondandmeid ajavahemikul deklareeritud kauba kohta.
Kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei tohi ületada kümmet kalendripäeva
ajavahemiku lõppemise päevast arvates. Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon esitatakse, kui

ajavahemiku jooksul ei ole muutunud Euroopa Liidu integreeritud tariifistiku (TARIC)
alamrubriik, päritoluriik ega maksumäärad. Juhul kui perioodi jooksul on üks eelpool
nimetatud tingimustest muutunud, tuleb vormistada erinevad lisadeklaratsioonid.
Kui lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritakse eri tariifse klassifikatsiooni alla
kuuluvaid kaupu ning nende kohta esitatakse kokkuvõtlik lisadeklaratsioon, võib toll
lubada kaupade klassifitseerimist kõrgeima määraga maksustatava kauba tariifse
klassifikatsiooni alla. Kui erinevate kaupade maksumäär on sama, võib toll lubada
kaupade klassifitseerimist selle kauba tariifse klassifikatsiooni alla, mille väärtus on kõige
suurem.


perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral ajavahemik, mille
jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta lisadeklaratsioon
esitatakse.

Ajavahemikku hakatakse arvestama esimese lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise
kuupäevast arvates, välja arvatud juhul, kui ajavahemik on kalendrinädal või kalendrikuu.


lisadeklaratsiooni esitamise tolliasutus.

Lisaks taotlusele esitatakse vastused AEO enesehindamise küsimustiku küsimusetele 2 ja 3.5
ning lisatakse vajadusel tagatissumma määramiseks vajalikud andmed.
Tagatis
Tagatise esitamine ei ole lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise tingimuseks. Sellest
hoolimata, kui tekib tollivõlg, nõutakse lihtsustustega seoses tagatist, vastavalt liidu
tolliseadustiku artiklitele 102 lg 4, 105 lg 1 ja 2 ning artiklile 195 lg 1. Lihtsustuste
nõuetekohaseks kasutamiseks on soovitav esitada üldtagatis.
Tagatis on nõutav, kui lihtsustatud deklaratsiooni esitamisel kasutatakse maksude tasumise
edasilükkamist (LTS art 110).
Lihtsustatud deklaratsiooni esitamine
Lihtsustatud deklaratsioon esitatakse tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex.
Regulaarselt esitatava lihtsustatud deklaratsiooni viisiks märgitakse C.
Kui lihtsustatud deklaratsiooni olek on „Kaup vabastatud“ võib kaupa kasutama hakata.
Lisadeklaratsiooni esitamine
Toll võib lisadeklaratsiooni esitamise nõuet mitte kohaldada, kui lihtsustatud deklaratsiooniga
deklareeritud kauba väärtus on madalam kui 1000 eurot ja kogus väiksem kui 1000 kg ning
lihtsustatud deklaratsioon sisaldab tolliprotseduurile suunamiseks kogu vajalikku teavet.
Lisadeklaratsioon esitatakse kümne päeva jooksul pärast lisadeklaratsiooniga hõlmatud
ajavahemiku lõppemist tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex.
Regulaarselt esitatava lisadeklaratsiooni viis on Y ja lisadeklaratsiooni olek Complexis on
„Kaup vabastatud“, mis tähendab, et lihtsustatud deklaratsiooni menetlemine on lõppenud.
Lihtsustatud tollideklaratsioonide alusel määratud maksusummad kantakse arvestusse hetkel,
kui lisadeklaratsiooni olekuks saab „Kaup vabastatud“. Maksude tasumise tähtaja arvestus
toimub LTS artikli 110 alusel.

