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» Liidu tolliseadustik (LTS) 952/2013
artiklid 158–195
» Delegeeritud määrus (DA) 2015/2446
artiklid 134–154, Lisa A, B
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kehtestatakse üleminekueeskirjad
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Deklareerimine

»
»
»
»
»
»

» Kõikide kaupade kohta, mida soovitakse
tolliprotseduurile suunata (va vabatsooni
protseduurile suunatav kaup) esitatakse
elektrooniline tollideklaratsioon (LTS art 158)
» Kogu teabevahetus ja teabe säilitamine peab
toimuma elektroonilisi
andmetöötlusvahendeid kasutades (LTS art
6)

Euroopa Ühendus = Euroopa Liit
Profiilide nimetused
Tehingu liik – ühekohaline
Lisateabe koodid
Protseduuride lisakoodide nimetused
D.V.1 väljatrükk ja esitamise kontroll, kui
tolliväärtus on 20 000 eurot või kõrgem

Tollideklaratsioon

Tollideklaratsiooni esitamine

» Toiming, millega isik avaldab ettenähtud
vormis ja viisil soovi suunata kaup teatavale
tolliprotseduurile, vajaduse korral koos viitega
mis tahes erikorra kohaldamiseks (LTS art 5
p 12)
» Võib esitada iga isik (LTS art 170 lg 1)
» Deklarant peab olema asutatud liidu
tolliterritooriumil (LTS art 170 lg 2)

» Suuline esitamine
» Standard ja lihtsustatud tollideklaratsiooni
esitamine
» Deklarandi arvestuskande tegemine
Tollideklaratsioon esitatakse
» kui kaupa on võimalik esitada
» enne kui kaupa on võimalik esitada
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Standard ja lihtsustatud
tollideklaratsioonid
» Standardtollideklaratsioon (LTS art 162)
Sisaldab kõiki andmeid tolliprotseduuri, millele
kaup on deklareeritud, sätete kohaldamiseks.
» Lihtsustatud tollideklaratsioon (LTS art 166)
Deklaratsioonis võivad puududa teatavad
andmed või lisadokumendid. Üldjuhul
esitatakse lisadeklaratsioon. Regulaarseks
kasutamiseks peab olema tolli luba.

Deklarandi arvestuskanne
LTS artikkel 182
» Võib esitada, kui deklaratsiooni andmed on
esitamise ajal tolli käsutuses deklarandi
elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu
» Toll võib vabastada kauba esitamise nõudest
» Üldjuhul esitatakse lisadeklaratsioon

Tollideklaratsiooni muutmine

Tollideklaratsiooni kehtetuks
tunnistamine

LTS artikkel 173
» Lubatud deklarandi taotluse alusel pärast
tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne
kauba vabastamist
» Lubatud deklarandi taotluse alusel 3 aasta
jooksul alates tollideklaratsiooni
aktsepteerimise kuupäevast pärast kauba
vabastamist

» Lubatud deklarandi taotluse alusel pärast
tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne
kauba vabastamist (LTS art 174)
» Lubatud deklarandi taotluse alusel 90
päeva kuni 3 aasta jooksul alates
tollideklaratsiooni aktsepteerimise
kuupäevast pärast kauba vabastamist (DA
art 148)

Andmekoosseis

Muutuvad
» MRN numbri struktuur hakkab sisaldama
protseduuri tunnust
» 99 999 - kaubanimetuste arv
» Teiste ametkondade poolt väljastatud
sertifikaatide/lubade elektroonse kontrolli
võimalus andmete esitamisel

» Nõutavad andmed on koondatud
andmenõuete tabelisse (DA Lisa B)
» Jagatud 8 rühma
» Eraldi andmekoosseis postioperaatoritele
» Eraldi andmekoosseis
erimaksuterritooriumitega kauplemise
raames
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Liidu tolliseadustik
Transiit

Ivika Urbmets, peaspetsialist
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» Liidu tolliseadustik (LTS) 952/2013
artiklid 226–236
» Delegeeritud määrus (DA) 2015/2446
artiklid 184–200; Lisa A, B, 32, 33, 72-03
» Rakendusmäärus (RA) 2015/2447
artiklid 272–321; Lisa A, B, 32, 33, 72-03, 72-04
» Delegeeritud määrus 2016/341, millega
kehtestatakse üleminekueeskirjad

Muudatused alates 01.05.2016

Tagatised

»
»
»
»

» Üldtagatise kasutamine LTS art 95
» Maksekviitungina esitatava üksiktagatise
summa tõuseb 7000 eurolt 10 000le eurole
(RA art 160)
» Vastavalt LTS artiklile 89 p 9 võib toll loobuda
tagatise esitamise nõudest, kui tagatav
maksusumma ei ületa 1000 eurot (seni 500)

Andmekoosseis jääb samaks
TAD/TSAD väljatrükk on nõutav
Euroopa Ühendus = Euroopa Liit
Suurema pettuseohuga seotud kaupade
nimekiri puudub
» Printsipaal = tolliprotseduuri pidaja (LTS art 5)
» Transiit = eriprotseduur

Transiidi lihtsustused
Liidu tolliseadustik art 233 lg 4
» Volitatud kaubasaatja staatus
» Volitatud kaubasaaja staatus
» Eriliste tõkendite kasutamine
Liidu tolliseadustik art 230
» Volitatud kaubasaaja TIR vedudel

Tingimused ja menetlustähtajad
» Taotleja peab vastama LTS art 39 p a-d
sätestatud kriteeriumitele
Muutuvad menetlustähtajad
» Toll peab hiljemalt 30 päeva jooksul
otsustama, kas tingimused taotluse
aktsepteerimiseks on täidetud
» Toll teeb otsuse hiljemalt 120 päeva jooksul
taotluse aktsepteerimise kuupäevast
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Volitatud kaubasaaja

Mahalaadimise märkused

Kindlaksmääratud kohtadeks võivad olla:
» ajutise ladustamise koht
Nõutav ajutise ladustamise koha pidamise luba
(LTS art 148)
» muu heakskiidetud asukoht, kui kaup
deklareeritakse tolliprotseduurile järgmisel
päeval (DA art 115)

» Volitatud kaubasaaja annab
sihttolliasutusele teada kauba kontrolli
tulemustest ning teavitab tolliasutust
eeskirjade eiramistest hiljemalt kolmandal
päeval pärast päeva, mil ta sai loa kauba
mahalaadimiseks (RA art 315 lg 1 p d)

Tõkendid

Transiidideklaratsiooni
esitamine

Tollitõkendi märked RA art 301:
» Sõna „toll“ liidu ametlikus keeles või vastav lühend
» Riigi kahetäheline ISO kood
» Võib lisada Euroopa Lipu sümboli
Erilise tõkendi märked RA art 317:
» Isiku nimi või kood, mille alusel isik
identifitseeritakse
Peavad vastama ISO standardile.
Võib kasutada kuni 01.05.2019

» Transiidideklaratsioon (julgeolekuandmetega
ja ilma)
» Vähendatud andmekoosseisuga
transiidideklaratsiooni kasutamine (raudtee-,
lennu- ja merevedu)
» MRN võib tollile esitada muul viisil kui TAD/
TSAD
» NCTS uuendamine 2019

Aitäh!
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