29.04.2016

Vabasse ringlusse lubamine:
seadusandlik alus
UCC: Vabasse ringlusse lubamine ja
erikasutus

» EL tolliseadustik (UCC) art 201-209
» (EL) 2015/2446 (DA) art 155-160 (juhud, kui
tagasitoodud kaup loetakse olevaks samas
seisundis)

» (EL) 2015/2447 (IA) art 251-257

Marika Õispuu
2016

(maksuvabastuse saamiseks teabe esitamine;
INF3)
2

Vabasse ringlusse lubamine:
muudatused

Vabasse ringlusse lubamine:
01.05.2016

» suuline deklareerimine (DA art 135):

01.05.2016 üleminekumeetmed (TDA):
kuni impordisüsteemi uuendamise kuupäevani
loetakse kaup, mille tegelik väärtus ei ületa
22 eurot deklareerituks vabasse ringlusse
lubamiseks vastavalt art 141 (muu toiming), kui
kõnealune kaup on vabastatud ka muudest
maksudest ja kui kaup esitatakse tollile vastavalt
UCC artiklile 139, tingimusel et toll aktsepteerib
nõutud andmeid

- mittekaubanduslikku laadi kaup;
- kaubanduslikku laadi kaup, mis kuulub reisija isikliku pagasi hulka,
tingimusel et selle väärtus on kuni 1 000 eurot või netomass kuni 1 000
kg;
» mittekaubanduslikku laadi kauba definitsioon (DA art 1)
- saadetis: kui see on saadetud ühelt üksikisikult teisele tasuta, on
juhuslikku laadi, kauba laad ega kogus ei viita kaubanduslikule
eesmärgile;
- reisija pagasis sisalduv kaup: kui see on juhuslikku laadi, kauba laad
ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile;
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Erikasutus
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Ajutine import: seadusandlus
» EL tolliseadustik art 210-235 (loa andmine,

Erikasutuseks nimetatakse eriprotseduuride
alla kuuluvaid ajutise impordi ja lõppkasutuse
tolliprotseduure.

arvestus, eriprotseduuride lõpetamine, õiguste ja
kohustuste üleminek, kauba liikumine, ekvivalentkaup),
art 250–253 (ajutise impordi reguleerimisala)

» (EL) 2015/2446 (DA) art 161-183; 204–238
(täieliku imporditollimaksuvabastuse eesmärgid ja
tingimused)

» (EL) 2015/2447 (IA) art 238-271, 322–323
(protseduuri lõpetamine)
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29.04.2016

Ajutine import: muudatused

Ajutine import: 01.05.2016

» täieliku ja osalise imporditollimaksu vabastamise
tingimused on jäänud samaks, vaid sõnastust on
täpsustatud ning viidud vastavusse ajutise impordi
(Istanbuli) konventsiooniga
» ekvivalentkaupa võib kasutada üksnes juhul, kui ajutise
impordi luba koos täieliku imporditollimaksuvabastusega
antakse kooskõlas DA artiklitega 208–211 (kaubaalused,
konteinerid ja nende varuosad, tarvikud ja seadmed)
» Ajutise impordi kohta arvestuse pidamine on kohustuslik
siis, kui toll peab vajalikuks seda nõuda.

» Kui kaup suunati ajutise impordi
tolliprotseduurile enne 1. maid 2016 ja
protseduuri ei ole enne kõnealust
kuupäeva lõpetatud, lõpetatakse
protseduur kooskõlas määruse (EMÜ) nr
2913/92 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93
sätetega
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Lõppkasutus: seadusandlus
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Lõppkasutus:

» EL tolliseadustik art 210-235 (üldsätted: loa

» Lõppkasutusprotseduur on kauba vabasse
ringlusse lubamine tollimaksuvabastuse või
vähendatud tollimaksumääraga kauba
erikasutuse tõttu
» Endiselt saab lõppkasutusprotseduurile kauba
suunata eelnevalt taotletud loa alusel, samuti
võib loa taotleda ka lihtsustatud korras
tollideklaratsiooni esitamisega (tingimusel, et

andmine, arvestus, eriprotseduuride lõpetamine, õiguste
ja kohustuste üleminek, kauba liikumine,
ekvivalentkaup), art 254

» (EL) 2015/2446 (DA) art 161-183 (üldsätted); art
239 (loa omaniku kohustus kasutada kaupa eesmärgil )
» (EL) 2015/2447 (IA) art art 238-271 (üldsätted)

taotleja kasutab kogu kauba lõppeesmärgil)
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Lõppkasutus: muudatused
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Lõppkasutus: 01.05.2016

» loaomanik peab esitama protseduuri lõpetamise kokkuvõtte. Seda
ka juhul, kui luba on antud enne 01.05.2016. Protseduuri lõpetamise
kokkuvõttest võib loobuda, kui järelevalve tolliasutus peab seda
tarbetuks.
» erandina võib toll põhjendatud erandjuhul anda
lõppkasutusprotseduuri loa väljaspool liidu tolliterritooriumi asutatud
isikutele (DA art 161).
» loa omanik võib põhjendatud juhul taotleda ekvivalentkauba
kasutamist (UCC art 223).
» lõppkasutusprotseduuril olevat kaupa võib toimetada EL
tolliterritooriumil ilma tolliformaalsusteta, v.a nõue, et loapidaja
arvestus sisaldab teavet kauba asukoha ja selle liikumise kohta
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Kui kaup suunati lõppkasutusprotseduurile enne
1. maid 2016 ja protseduuri ei ole enne kõnealust
kuupäeva lõpetatud, lõpetatakse protseduur
kooskõlas UCC, delegeeritud määruse (EL)
2015/2446 ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447
sätetega
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Tänan!
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