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Keskne tollivormistus:
seadusandlik alus
» EL tolliseadustiku (EL) 952/2013 art 179
» Komisjoni Delegeeritud määrus (EL) 2015/2446
art 149 (loa andmise tingimused)
» Komisjoni Rakendusmääruse (EL) 2015/2447
art 229–232 (loa menetlus ja konsulteerimine
teiste liikmesriikidega, loa järelevalve ning
tolliformaalsused ja kontrollid)
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Enesehindamine
Marika Õispuu
2016
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Mis on keskne tollivormistus

Keskne tollivormistus: loa taotlemine,
menetlemine, konsulteerimine

Keskse tollivormistuse luba on vajalik siis, kui
tollideklaratsioon esitatakse registreeritud asukoha
eest vastutavale tolliasutusele selle kauba kohta,
mis esitatakse teises liikmesriigis asuvale
tolliasutusele

» Luba saab taotleda tollialaseid lihtsustusi
kasutav volitatud ettevõtja (AEO)
» Luba ei saa taotleda tollideklaratsiooniga
» Taotluse menetlemine ja teiste liikmesriikide
tolliasutustega konsulteerimine võib võtta aega
kuni 90 päeva, mida vajadusel võib pikendada
30 päeva võrra
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Keskne tollivormistus: teabevahetus
tollideklaratsiooni kontrollide ja kauba
vabastamise osas

Keskse tollivormistuse loa
andmise tingimused
» Keskse tollivormistuse taotlused peavad olema seotud
ühega järgmistest tolliprotseduuridest:
» vabasse ringlusse lubamine
» tolliladustamine
» ajutine import
» lõppkasutus
» seestöötlemine
» välistöötlemine
» eksport
» re-eksport

järelevalve tolliasutus aktsepteerib deklaratsiooni ja:
» kontrollib tollideklaratsiooni õigsust;
» edastab tolliasutusele, kuhu kaup esitatakse,
tollideklaratsiooni ja sellega seotud riskianalüüsi
tulemused;
» teavitab tolliasutust, kuhu kaup esitatakse, vastavalt, et
kauba võib asjakohasele tolliprotseduurile suunata või
vaja on tollikontrolle (kauba läbivaatamine või proovid
kaubast)
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Keskne tollivormistus: teabevahetus
tollideklaratsiooni kontrollide ja kauba
vabastamise osas

Keskne tollivormistus: alates
01.05.2016

tolliasutus, kuhu kaup esitatakse, teavitab:
» kas tema poolt tehtavad kontrollid, sh siseriiklike
keeldude ja piirangutega seotud kontrollid mõjutavad
kauba vabastamist
» kui järelevalve tolliasutus on teavitanud, et
kaubakontrollid on vajalikud, teavitab tolliasutus, kuhu
kaup esitatakse, et on kontrollinõude kätte saanud.
Samuti teavitab vajadusel enda tehtavatest kauba
kontrollidest.
järelevalve tolliasutus teavitab kauba vabastamisest

Toll võib kuni kuupäevadeni, millal võetakse
kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas
osutatud keskne imporditollivormistus ja
automaatne ekspordisüsteem, teha otsuse lükata
keskse tollivormistuse taotlus tagasi, kui taotlus
tekitaks ebaproportsionaalse halduskoormuse
(üleminekumeetmed TDA art 20)
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Keskne tollivormistus: alates
01.05.2016
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Enesehindamine: seadusandlik
alus

» Keskse tollivormistuse loataotluse menetlemisel enne
keskse imporditollivormistuse ja automaatse
ekspordisüsteemi valmimist, tuleb seotud tolliasutustel
teha koostööd töökorra kehtestamiseks (tagada

» EL tolliseadustik (EL) 952/2013 art 185
» Komisjoni Delegeeritud määrus (EL) 2015/2446
art 151-152 (loa andmise tingimused)
» Komisjoni Rakendusmääruse (EL) 2015/2447
art 237 (impordi- või eksporditollimaksu summa
kindlaksmääramine)

teabevahetus tollideklaratsiooni kontrollide ja kauba vabastamise
osas).

» Kuni uue tolliotsuste süsteemi valmimiseni saab luba
taotleda kasutades lihtsustatud protseduuride ühtse loa
taotlust.
» Keskse tollivormistuse lubade loetelu esitatakse
komisjonile, kes avalikustab need CIRCABC-s
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Enesehindamine - uus
lihtsustus

Enesehindamine - uus
lihtsustus

Toll võib taotluse alusel lubada tollialaseid
lihtsustusi kasutaval volitatud ettevõtjal täita teatud
tolliformaalsusi, mida peab täitma toll:
» määrata tasumisele kuuluva impordi- või
eksporditollimaksu summa
» viia tolli järelevalve all läbi teatavaid
kontrollitoiminguid

Arvestuskandega deklareerimisel lubatakse
enesehindamist tingimusel, et taotlus on seotud
tolliprotseduuriga vabasse ringlusse lubamine,
tolliladustamine, ajutine import, lõppkasutus,
seestöötlemine, välistöötlemine, eksport või
reekspordiga
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Enesehindamine: 01.05.2016
Tänan!

Kuni tolliotsuste süsteemi kasutuselevõtu
kuupäevani tuleb TDA A lisas sätestatud
enesehindamise loa andmenõuetele kohaldada
alternatiivseid nõudeid
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