Väljumata ekspordi päring
1. Õiguslik alus
Kui 90 päeva jooksul peale kauba vabastamist ekspordiks ei ole ekspordideklaratsioon
(sh. ka reekspordi ja välistöötlemise deklaratsioon) ekspordi kontrollsüsteemis (ECS)
saanud olekut “eksporditud”, siis alustab toll järelpäringutoiminguid vastavalt
Komisjoni määruse 2454/93 art. 796da (312/09 muudatus).
Järelpäringutoimingute üks osa on süsteemne päring eksportijale/deklarandile.
Süsteemne päring asendab senist ekspordi seirekeskuse poolt saadetud kirjalikku
järelepäringut.
Süsteemne päring on nähtav nii eksportijale kui ka deklarandile, kuid päringule saab
vastata üks isik (esimesena vastanu).
Süsteemsele päringule tuleb vastata päringus märgitud tähtaja jooksul. Päringu
vastusesse märgitakse kauba väljumise andmed, kui need on teada, ning päringu
vastusega saab tollile edastada ekspordi tõendamiseks vajalikke dokumente (2454 art.
796da (4)).
Kui päringu vastus ja ekspordi tõendamise dokumendid ei kinnita ekspordi toimumist
ning seda ei kinnita ka väljumistolliasutusse tehtud päring, siis tunnistab toll oma
otsusega ekspordideklaratsiooni kehtetuks 150 päeva möödumisel kauba
vabastamisest.
2. Pärigu vaatlemine
Deklarant näeb endale saadetud päringut: e-maksuamet/e-toll – COMPLEX - ECS2EET-d – Aktiivsed EET-d:
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Veerus “Väljumata ekspordipäringu olek” olevast rippmenüüst tuleb valida “Päring
esitatud” ja klikata nuppu “OTSI” ning avada päring luubi kujutisest. Päringutele
olekus “Aegunud” või “Ebavajalik” vastata ei ole vaja.

Avaneb lehekülg “Eeldatava Ekspordi Teate (EET) ajalugu”. Päringu vaatlemiseks
klikata nupul “Ekspordipäringud”:
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Avaneb lehekülg “Päring väljumata ekspordi kohta”. Päringu sisu vaatamiseks tuleb
klikata päringu sõnumile CC582A:

Avaneb päringu sõnumi sisu, kus on märgitud lahtrisse:
99I tolliviide, millise tollideklaratsiooni kohta infot soovitakse
95CC tähtaeg, mille jooksul tuleb päringule vastata.
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3. Päringule vastamine
Päringule vastamiseks tuleb klikata nuppu “VASTA PÄRINGULE”:

Avaneb lehekülg “Väljumata ekspordipäringu vastuse sisestamine”.
Kui deklarandil on infot kauba väljumise kohta märgitakse lahtrisse
95CF “Eksport tõendatav” “JAH”, ning täidetakse kõik lahtrid:
95F- “Tegelik väljumistolliasutus” – märgitakse tolliasutus, mille kaudu toimus kauba
väljumine ühendusest (maismaa piiritolliasutus, lennujaama/sadama/raudtee
piirkonnas asuv tolliasutus),
95CG- “Väljumise kuupäev” – märgitakse kuupäev, millal toimus kauba väljumine
ühendusest.
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95CH-“Kinnitamata ekspordi info saamise kuupäev” – märgitaks kuupäev, millal
deklarant sai infot, et kaup väljus ühendusest.
Kui deklarandil ei ole infot kauba väljumise kohta märgitakse lahtrisse
95CF “Eksport tõendatav” “EI”, ning täidetakse lahter
95CH-“Kinnitamata ekspordi info saamise kuupäev”, kuhu märgitakse jooksev
kuupäev.
Ülejäänud lahtreid ei täideta.
Juhul, kui deklarandil on küll infot, et kaup on eksporditud (näiteks saaja on
informeerinud kauba kättesaamisest), kuid deklarant ei tea väljumistolliasutust ja/või
väljumise kuupäeva, siis märgitakse samuti lahtrisse 95CF “EI”.
Dokumentaalsed tõendid ekspordi toimumise kohta saab lisada lahtritesse 95. Lahtrit
saab täita, klikates nupule “Lisa” .
Peale päringu vastuse sisestamist klikata nupule “Saada”.

3. E-maksuameti/e-tolli õigused
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Päringule vastamiseks peab deklarandil olema e-maksuametis/e-tollis ECS
ülddeklaratsiooni esitaja õigus.
( vt. ka http://www.emta.ee/?id=25617 , http://www.emta.ee/index.php?id=25623 ,
Taotlus e-tolliteenuse kasutajaõiguste saamiseks e-maksuametis/e-tollis).
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