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Tagatised

Tagatised

LTS artiklid käsitlevad tollivõla tagatist, välja
arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti.
Tagatis peab katma impordi- või
eksporditollimaksusumma ja muude
maksude summa, kui
a) tagatist kasutatakse transiidiprotseduuril;
b) tagatist kasutatakse mitmes liikmesriigis.

Tagatis, mis kehtib ainult ühes liikmesriigis
peab katma vähemalt impordi- ja
eksporditollimaksu summa.
Tagatis, mis kehtib rohkem kui ühes
liikmesriigis peab katma kõikide maksude
summa
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Üksiktagatis (RM art 148)

Tagatised

Üksiktagatis – (üht tehingut hõlmav
võimaliku tollivõla tagatis) katab
impordimaksu summa, mis vastab tekkida
võivale tollivõlale ja mis arvutatakse
samasse liiki kuuluva kauba suhtes
kohaldatavate kõrgeimate maksumäärade
alusel.

Tagatist nõutakse võlgnikult või isikult,
kellest võib saada võlgnik.
Toll võib lubada, et tagatise esitab muu isik.
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Üldtagatis (RM art 155-158 ja
DM art 84)

Üldtagatis (LTS art 89 lg 5)

Isikule antakse luba kasutada üldtagatist, kui
ta vastab järgmistele tingimustele:

Isiku taotluse alusel võib toll lubada
üldtagatise esitamist kahe või enama
toimingu, tollideklaratsiooni või
tolliprotseduuri tagamiseks

a) asutatud liidu territooriumil;
b) mis tahes tõsiste tolli- ja maksualaste
rikkumiste puudumine;
c) kasutab protseduure regulaarselt, on ajutise
ladustamise koha pidaja või tal on
pädevusstandard või kutsekvalifikatsioon.
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Üldtagatis
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Üldtagatis

Teatud juhul võib lubada isikul kasutada
vähendatud summaga üldtagatist või saada tagatisest vabastuse (tekkida võiva tollivõla tagatis).
Selleks peab isik vastama LTS artiklis 39 lg b) ja c)
toodud kriteeriumitele:
- ta tõendab, et ta on võimeline oma tegevust ja
kaubavoogu haldama
- tal on maksevõime/finantsseisund, mis võimaldab
tal oma kohustusi täita

Kui üldtagatis tuleb esitada tollivõlgade ja muude
tekkinud maksude eest, võib tollilihtsustuse
õigusega volitatud ettevõtjal lubada taotluse alusel
kasutada vähendatud summaga üldtagatist.
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Üldtagatise tase (RM art 158)

10

Üldtagatise tase (RM art 158)

Üldtagatise summat on võimalik (tekkida võivate
maksude osas) vähendada:
50%-ni tollivõla limiidi osast, kui on täidetud DM
artiklis 84 lg 1 antud tingimused
30%-ni tollivõla limiidi osast, kui on täidetud DM
artiklis 84 lg 2 antud tingimused
0%-ni tollivõla limiidi osast, kui on täidetud DM
artiklis 84 lg 3 antud tingimused

Tekkinud maksude osas on võimalik vähendada
üldtagatise summat:
30%-ni tollivõla limiidi osast.
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Üldtagatise arvutamine

Tollivõla limiit (RM art 155)

Täna: (TM+MM)*us.k.*toim.k.
Uus LTS: TM*us.k.+MM*usaldus.k.*toim.k.)

Üldjuhul võrdub üldtagatise summa tolli poolt
määratud tollivõla limiidiga.

TM = tollimaks; MM = muud maksud; us.k. = usalduskoefitsient; toim.k. = toimingukoefitsient

Tollivõla limiit määratakse kindlaks kooskõlas
isikuga, kellelt nõutakse tagatise esitamist.

See tähendab, et soodustust rakendamata tagatissummad üldjuhul
suurenevad:
(8000+78000)*0,5*0,2
= 8600 (praegu)
8000*1 + 78000*1*0,2 = 23600
8000*0,5 + 78000*0,5*0,2= 11800
8000*0,3 + 78000*0,3*0,2= 7080
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Tollivõla limiit (RM art 155)

Tagatise esitamine

Kui tagatise nõudmise ajal saab summa täpselt
kindlaks määrata, siis vastab tollivõla limiit sellele
summale
Kui summat ei saa täpselt kindlaks määrata, siis
vastab tollivõla limiit prognoositavale maksimaalsele summale, mis määratakse kindlaks eelneva
12 kuu jooksul tolliprotseduurile suunatud või
ajutiselt ladustatud kaupa käsitleva teabe põhjal ja
kavandatavate toimingute eeldatava mahu põhjal.

Kui üldtagatis esitatakse tollivõlgadele vastava
impordi- või eksporditollimaksu ja muude maksude
summa kohta, mis on ajas muutuv, määratakse
sellise tagatise suurus tasemel, mis võimaldab
tollivõlgadele vastava impordi- või eksporditollimaksu ja muude maksude summa katmist igal
ajal.
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Tollivõla limiidi kontrollimine

Tagatise esitamine

Tagatise esitanud isik, peab tagama, et impordi- ja
eksporditollimaksu summa ja muude maksude
summa, mis tuleb maksta või mida võib olla vaja
maksta, ei ületa tollivõla limiiti.

Tagatise võib esitada:
• Sularahasissemase või muu sissemaksega
võrdne maksevahend
• Käendaja võetud kohustus
• Muu tagatise vorm (DM art 83)

Kõnealune isik peab teavitama tolli, kui tollivõla
limiit ei ole tema toimingute katmiseks enam
piisav.
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Olemasolevad tagatised alates
01.05.2016
Tagatised mis kaotavad kehtivuse enne
01.05.2016 vaadatakse üle kehtiva korra kohaselt
Tagatised, mis kaotavad kehtivuse mais või juunis
2016 vaadatakse võimaluse korral üle enne 1.maid
2016 praegu kehtiva korra kohaselt

Aitäh!

Tagatised mis kaotavad kehtivuse alates juulist
2016 vaadatakse üle vastavalt uutele sätetele
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