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Tagasimaksed ja vähendamine

Tagasimaksed ja vähendamine

Artikkel 116
Impordi- või eksporditollimaksu summad
makstakse tagasi või neid vähendatakse järgmistel
põhjustel:
a) enam määratud impordi- või eksporditollimaksu
summad;
b) defektne kaup või lepingu tingimustele mittevastav kaup;
c) pädevate asutuste eksimus;
d) õigluse põhimõte.

Toll maksab impordi- või eksporditollimaksu
summa tagasi või vähendab seda, kui see on
10 eurot või rohkem, välja arvatud juhul, kui
asjaomane isik taotleb väiksema summa
tagasimaksmist või vähendamist.
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Enammääratud impordi- või
eksporditollimaksu summad
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Defektne või lepingu tingimustele
mittevastav kaup
Imporditollimaksu summa makstakse tagasi või
seda vähendatakse, kui tollivõla teatamine on
seotud kaubaga, mida importija ei ole vastu
võtnud, sest vabastamise ajahetkel oli see kaup
defektne või ei vastanud lepingu tingimustele, mille
alusel see imporditi.
Defektseks kaubaks loetakse kaupa, mis on
kahjustunud enne selle vabastamist.

Makstakse tagasi summa:
• mis ületab tegelikult tollivõlale vastava summa,
• Kui kaubadeklaratsioon aktsepteeriti, ilma et
oleks kohaldatud kaubale kohaldatavat
tariifikvooti, tariifilage või muu soodsat
tariifimeedet.
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Pädevate asutuste eksimus

Õigluse põhimõte

Impordi- või eksporditollimaksu summa makstakse
tagasi või seda vähendatakse, kui pädevate
asutuste vea tõttu oli esialgu teatatud tollivõlale
vastav summa väiksem kui tasumisele kuuluv
summa, tingimusel et täidetud on järgmised
tingimused:
a) võlgnikul ei oleks olnud võimalik nimetatud viga
mõistlikult käitudes avastada; ja
b) võlgnik tegutses heausksena.

Impordi- või eksporditollimaksu summa makstakse
tagasi või seda vähendatakse õigluse huvides, kui
tollivõlg tekib tollialastes õigusaktides sätestatud
eriasjaoludel, mille puhul võlgnikku ei saa
süüdistada pettuses või ilmses hooletuses.
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Õigluse põhimõte
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Tagasimaksmise ja vähendamise kord

Eriasjaolude olemasolu tuvastatakse siis, kui
juhtumi asjaoludest on selge, et võlgnik on
eriolukorras võrreldes samal alal tegutsevate teiste
ettevõtjatega, ning et selliste asjaolude puudumisel
ei oleks ta sattunud impordi- või eksporditollimaksu
kogumisest tulenevasse ebasoodsasse olukorda.

Taotlus tuleb esitada tollile:
• Kolme aasta jooksul enammakstud summa
tagastamiseks, pädevate asutuste eksimuse ja
õiglusega seotud juhtumite puhul
• Ühe aasta jooksul defektse või
lepingutingimustele mittevastava kauba puhul
• Vastavates eeskirjades sätestatud tähtaja
jooksul tollideklaratsiooni kehtetuks
tunnistamisel
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Tagasimaksmise ja vähendamise kord
Taotluse esitab isik, kes on maksnud või peab
maksma tollimaksusumma või isik, kes on need
kohustused üle võtnud (RM art 172)

Aitäh!
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