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Delegeeritud määrus ja
rakendusmäärus

Ülemineku delegeeritud
määrus 2016/341

IT tööplaan, Komisjoni
rakendusotsus

Siseriiklik tolliõigus

Delegeeritud akt reguleeritakse protsessi
mitteolemuslike osi nt tähtajad, erisused,
tingimused,
Rakendusaktiga reguleeritakse protsessi
eeskirjad ja erinevad meetmed (nt
meetmed järelevalve korraldamiseks).

Tolliseaduse ja enamiku selle alusel vastu
võetud määruste planeeritavad
muudatused III kv 2016.
Määrustest muutuvad 01.05.2016:

Üleminekuperiood

Muudatuste üldine sisu

» Üleminekuperiood kehtestatakse delegeeritud
määrusega
» Üleminekuperiood laieneb sätetele, mida ei saa
rakendada uue infosüsteemi puudumise tõttu
» Lisaks reguleeritakse üleminekureegleid ka rakendus- ja
delegeeritud määruste lõppsätetes – eelkõige varem
väljastatud otsustega seonduv ning protseduurilised
küsimused nt kuidas lõpetada vana seadustiku alusel
alustatud protseduurid, kas ja kuidas kehtivad varem
väljastatud load jne
» Üleminekuperioodi kestvus kuni 2020 a.

- Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning
tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused
- Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja
väljumisformaalsuste teostamiseks

Paber on erand!
Eesmärk Sarnased andmed
Sarnased formaadid
Sarnased protsessid
Samaaegne rakendamine
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uut tolliinfosüsteemi
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Muudatuste üldine sisu
»
»
»
»
»
»
»
»

Ühetaolised tolliformaalsused kõikides liikmesriikides
Ühtne terminoloogia ja definitsioonid
Seadustiku ja rakendusaktide struktuur
Liidu-ülesed rakendamise suunised
Õiguskindlus
Selged õigused ja kohustused
Ühtsed andmenõuded
AEO rolli suurendamine

Esindamine LTS art 18-21
» Kaudne ja otsene esindamine;
» Esindaja peab üldjuhul olema liidu isik
» Esindamist tuleb tollile tõendada, kuid toll
võib lubada, et korrapäraselt toiminguid ja
formaalsuseid teostav isik ei pea
igakordselt tõendeid esitama (vajab
Complexi muutust)
» AEO võib oma teenuseid pakkuda teises
LR-s

Tolliotsused LTS art 22-32, art RA 8-15,
DA art 8-22

Otsuste üldprintsiibid

- Taotlemine, otsuse tegemine, kehtetuks
tunnistamine ja muutmine toimub lähtudes LTS
tingimustest ja protseduurireeglitest.
- Üleminekuperioodil on kasutusel täna
kasutatavad infosüsteemid ning andmestik. Uute
tolliotsuste menetlemiseks kasutatakse
maksimaalset tänast LUBA süsteemi, kui see ei
ole võimalik, paberkandjat.
Tolliotsuste infosüsteem valmib III kv 2017,
suunised valmivad 1.05.16.

» Toll aktsepteerib taotluse 30 päeva jooksul, kui see
vastab DA art 11 tingimustele. Lisainfo tuleb tolli
nõudmisel esitada 30 päeva jooksul
» Otsus tehakse 120 päeva jooksul taotluse
aktsepteerimisest, kui ei ole määratud teisiti.
» Otsus hakkab kehtima kättetoimetamisest ja on
tähtajatu, kui pole määratud teisiti
» Enne isikut kahjustava otsuse tegemist peab isikul olema
võimalus ärakuulamisele va erisused LTS 22(6) ja DA
10. Lisaks kehtib teatud juhtudel erikord RA 9 nt
tollikontroll

Haldus

Tühistamine ja kehtetuks
tunnistamine

» Tollil on õigus otsuse ümberhindamiseks ja peatamiseks.
» Ümberhindamine võib tuleneda õigusakti muutusest,
tollijärelevalvest või tollile teada saavast infost
» Otsus peatatakse, kui otsus tuleb kehtetuks tunnistada,
tühistada või muuta, kuid toll vajab lisaaega nimetatud
otsuse tegemiseks; isik ei täida otsused nimetatud
kohustusi/tingimusi või isiku taotlusel
» Peatamise pikkus on 30 päeva, vajadusel pikendamine
30 päeva

» Otsus loetakse tühiseks jõustumise
kuupäevast, kui see tehti ebaõige või
puuduliku info põhjal, millest otsuse saaja
oli teadlik ning kui õige info põhjal oleks
otsus olnud teistsugune
» Otsus tunnistatakse kehtetuks, kui
tingimused ei ole enam täidetud või otsuse
saaja taotlusel
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Lubade kehtivus ja
ümberhindmine

Ladustamine

» Enne 01.05 väljastatud lubade viiteid
loetakse vastavalt delegeeritud määruse
lisa 90 vastavustabelile.
» Enne 01.05 väljastatud lubade
ümberhindamine MTA poolt toimub
perioodil 01.05.16 - 01.05.19.
» Ümberhindamise eesmärk on kontrollida
isiku vastavust loa väljastamise
tingimustele.

» Eriprotseduur ladustamine (storage)

Õigusktid

Vabatsoon (VT)

Eriprotseduuride üldsätted LTS 210-225, RA
258-271, DA 161-183
Tolliladustamine LTS 237-242, RA puudub,
DA 201-203
Vabatsoon LTS 243-249, RA/DA puuduvad

» Säilivad vaid ühte tüüpi VT-d, kus toll teostab
järelevalvet VT piiridel ning sisse- ja
väljapääsudes st kaovad II tüüpi vabatsoonid ja
vabalaod
» VT loomine ja operaatorite lubade väljastamise
korra määramine LR pädevuses.
» Tagatise esitamise kohustus puudub
» Puudub tollideklaratsiooni esitamine nõue,
protseduurile suunamiseks loetakse
toimetamine (va muul protseduuril olev kaup)

Vabatsoon (2)

Tolliladustamine

» Kauba reekspordil VT-st reekspordi teatise
esitamise kohustus
» Tolli nõusolekul on lubatud ekvivalentkauba
kasutamine
» Kaupade vedu protseduuri alusel ei ole lubatud
» Tavalised käitlemistoimingud toimuvad ilma tolli
loata, kuid tagatud peab olema tollijärelvalve

» Avalikud tollilaod:
- I tüüp, kus vastutus laopidajal ja protseduuri
pidajal
- II tüüp, kus vastutus ainult protseduuri pidajal
- Tolli poolt peetav tolliladu
» Eratollilaod, kus laopidaja ja protseduuri pidaja
peab olema sama isik. Lisaks võimalus
ladustada kaupu mujal, kui tollilaoks määratud
territooriumil

» Tolliladustamine
» Vabatsoonis ladustamine
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Tolliladustamine

Kaupade liikumine (üleandmine)

» Lisandub võimalus kasutada ladu jaemüügi
eesmärgil interneti kaudu müügil
» Tollilao territooriumil on lubatud ka kaupade
lõppkasutusprotseduur
» Käitlemistoimingutest teatamise kohustus
puudub, kuid tolliga lepitakse eelnevalt kokku
järelevalvemeetmed
» Võimalus ekvivalentkauba kasutamiseks va DA
art 169 nimetatud juhud

Ladustamisprotseduuril olev kaup võib liikuda
» Samas loas määratud ladustamisrajatiste vahel
» Protseduurile suunavast tolliasutusest lattu
» Väljumistolliasutusse või mis tahes muusse
tolliasutusse nt eriprotseduurile suunamiseks
Kaupade liikumine peab olema lõpetatud 30 päeva
jooksul.

Ajutise ladustamise olemus

Ajutine ladustamine

» Liiduväliste kaupade olek nende tollile
esitamise hetkest kuni tolliprotseduuri
rakendamiseni, taasväljaveoni või
hävitamiseni/loovutamiseni
» Õigusaktid LTS 144-152, RA 190-193, DA
115-118

» AL koha pidamiseks on vajalik tolli luba
» AL loa saamise tingimuseks on tagatise
esitamine
» AL tähtaeg on 90 päeva
» Kaup suunatakse AL-le ajutise ladustamise
deklaratsiooniga
» Ajutise ladustamise ülddeklaratsiooni esitamise
kord ei muutu, tähtaeg 2020.

Ajutine ladustamine heakskiidetud kohtades

Ajutine ladustamine

Toll võib kaupade kaupade esitamiseks ja AL-ks
kiita heaks ka muid kohti, kui
- Kaubad deklareeritakse tolliprotseduurile
järgmisel päeval pärast esitamist
- Taotleja on liidu isik
- Taotleja esitab tollile tagatise
- Taotleja tagab toimingute nõuetekohase
läbiviimise
- Võimaldatud on tollijärelevalve

» Kaupade liikumine ajutise ladustamise kohtade
vahel on lubatud:
1. Sama tolliasutuse piirkonnas
2. Sama AEO poolt opereeritavate ajutise
ladustamise kohtade vahel, mis asuvad
erinevate tolliasutuste piirkonnas
3. Erinevate AEO(C) poolt opereeritavate ajutise
ladustamise kohtade vahel, mis võivad asuda
erinevate tolliasutuste piirkondades
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Koosladustamine
» LTS lubab liidu ja liiduväliste kaupade
koosladustamist viisil, et igal ajahetkel on
võimalik tuvastada kauba liik, tollistaatus ja
vajaduse korral päritolu.
» Koosladustamine viisil, et kauba liiki, tollistaatust
ja vajaduse korral päritolu igal ajahetkel
tuvastada ei saa, on lubatud ainult
tolliladustamisel ja vabatsoonis, eeldusel, et
vastavate kaupade arvestused on eraldatud

Aitäh!
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