Täiendav informatsioon tolli asendustoimingute kohta perioodil 03.05.08.05.2019
Sujuvama tollivormistuse tagamiseks infosüsteemide katkestuse perioodil pakub Maksu- ja
Tolliamet erandkorras täiendavaid võimalusi asendustoimingute teostamiseks.
Volitatud ettevõtjatel (AEO) ja ettevõtjatel, kelle poolt tavapärase asendustoimingu kasutamine
tekitab ebaproportsionaalselt palju tööd ja kulutusi (suur deklaratsioonide/kaupade maht,
keerulised kaubagrupid) või kes vormistavad kiiresti riknevaid kaupu, on lubatud eelneva
tollipoolse kooskõlastuse alusel ajavahemikul deklareerida kaupa lihtsustatud korras Liidu
tolliseadustiku artikkel 166 (1) alusel. Kooskõlastuse saamiseks esitatakse deklarandi poolt
vabas vormis taotlus aadressile ladu@emta.ee hiljemalt 2. mail 2019.
Kirjeldatud korda on lubatud kasutada järgmiste tolliprotseduuride korral:
1.
Kaupade seestöötlemise ja tolliladustamise protseduuridele suunamisel, kui ettevõtjale
on varasemalt väljastatud protseduuri kasutamise või laopidamise luba ning täidetakse loast
tulenevaid tingimusi (sh arvestuse pidamise nõue).
2.
Kaupade vaba ringluse protseduurile 40 suunamisel koos maksude tasumise
edasilükkamisega. Maksude tasumise edasilükkamiseks kasutatakse kehtivat maksude
tasumise tähtaja pikendamise luba ja/või kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise
luba.
3. Kaupade eksport ja reeksport, kui aktsepteerimise- ja väljumise tolliasutused on samad.
Kooskõlastust omav deklarant täidab kaupade deklareerimiseks tabeli (Tabel – Lisa 1) nõutud
andmetega ning lisab selle digikonteinerisse koos veodokumendi ja arvega. Tabelisse ei
märgita andmeid, mis on üheselt arusaadavalt veodokumentidele ja arvetele kantud. Kui
veodokument ja arve kajastavad ka kaupu, mida ei soovita deklareerida, eristatakse need
deklareeritavatest kaupadest. Tabeli kaubapositsioon peab olema seotud konkreetse
lisadokumendiga. Kui tegemist on keeldude- ja piirangute aluse kaubaga, märgitakse tabelisse
vajalike lisadokumentide viitenumbrid (sh erilubade numbrid) ja kauba päritolu.
Digikonteiner
saadetakse
e-postiga
aktsepteerimise
tolliasutusele
(vt
https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/tolliasutused),
millega
loetakse
deklaratsioon esitatuks. Kontrollivajaduse puudumisel saadab ametnik vastusena
tollideklaratsiooni aktsepteerimise info (MRN) ja kauba vabastamise kuupäeva.
Kontrollivajaduse korral lepitakse kaupade kontrollimine kokku tavakorras enne kaupade
vabastamist.
Toll vabastab deklaratsioonid, mis on esitatud tolliasutusele vähemalt 1 h enne tolliasutuse
tööaja lõppu.
Kui tolli rakenduste töö taastatakse, peab deklarant sisestama andmed Complex-i ning täitma
eelneva dokumendi andmevälja järgmiselt:
-

40A Eelneva dokumendi roll „Z“;
40B Liik „602“,
40C Viide, märgitakse asendustoiminguga antud deklaratsiooni aktsepteerimise
number (MRN);
40DKuupäev, asendustoiminguga esitatud deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev;
40E Kaup, märgitakse deklareeritava kauba positsioon tabelis.
37C Reekspordi ja ekspordi deklaratsioonil märgitakse lahtrisse protseduuri lisakood
„6ST“, mis väldib andmete edastamist ECS-i.

Andmed peavad olema Complex-i sisestatud hiljemalt 14. maiks 2019.
NB. Kui deklaratsiooni esitab esindaja, siis on lubatud ainult kaudne esindus.
NB. Deklarant vastutab andmete õigsuse ja täielikkuse eest ning kauba kasutamine on lubatud
alates hetkest, kui toll on deklaranti teavitanud kauba vabastamisest.
Isikud, kellele on loa tingimusena kohustus pidada arvestust eriprotseduuri üle, kohustuvad
arvestuses viitama nii asendustoiminguna esitatud deklaratsioonile kui ka hiljem esitatud
tollideklaratsioonile.

