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Õiguslikud alused
» LTS art 6 (teabevahetus),
22-32 (tolli otsused), art 33-37
» DA art 19-22
» RA art 16-23
» ÜDA art 4, 2. ja 3. lisa (STI taotluse ja otsuse
vormid alates 01.05.2016)

Siduv tariifiinformatsioon,
tariifikvoodid ja kauba
järelevalve
Sirje Põldre
Anne-Lii Lillbok
MTA tollitalitus

STI taotlus (1)

STI taotlus (2)

» Siduva tariifiinformatsiooni (STI) taotlus
esitatakse tolliasutusele liikmesriigis, kus
- taotleja on asutatud (tegevuskoht) või kus
- STI-d kavatsetakse kasutada
» esitatakse ÜDA 2. lisas oleval vormil
elektrooniliselt allkirjastatuna või paberil
» vorm ja muu esitamisviis on lubatud kuni
elektrooniliste süsteemide EBTI (STI) ja
Surveillance 2 (Järelevalve) uuendamiseni

» taotleja peab tollile esitama kogu teabe, mida
toll otsuse tegemiseks vajab
» taotluse menetlemiseks on tollil 30 päeva
» taotlus hõlmab ainult kaupa, millel on sarnased
omadused ja millevahelised erinevused ei ole
nende klassifitseerimise seisukohalt olulised
» taotlust ei aktsepteerita kui otsuse saaja on
juba esitanud taotluse samale kaubale või
taotlus ei ole seotud STI-otsuse kasutamisega
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STI otsus (1)

STI otsus (2)

» toll teeb STI otsuse ÜDA 3. lisas oleval vormil
120 päeva jooksul
» otsus peab olema kooskõlas juba kehtivate STI
otsustega, st EBTI süsteemis olevate andmete
võrdlemine ja analüüs on tollile kohustuslikud,
kontroll registreeritakse EBTI süsteemis
» otsus on siduv nii tollile kui otsuse saajale
» otsus kehtib 3 aastat alates otsuse jõustumise
päevast

Komisjon (KOM) võib STI otsuste tegemise peatada
teavitades sellest tolliasutusi kui :
» liikmesriigi (LR) toll on esitatud KOM-le juhtumid,
kus 90 päeva jooksul ei suudetud eriarvamustes
teise LR-ga kokkuleppele jõuda või
» KOM on tuvastatud ühtlustamata või mittenõuetekohased STI otsused.
STI otsuse tegemine võidakse peatada kuni 10
kuuks, erandina võib seda pikendada veel 5 kuu
võrra. Peatamise lõpetamisest teatatakse eraldi
EL tasandi konsultatsioon toimub 120 päeva jooksul
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STI otsus (3)

STI otsus (4)

»
»
»
»

» taotleja näitab pikendamise taotluses
täiendavalt sissetoodavad kogused ja kohad,
kus toimub tollivormistus
» toll teeb otsuse pikendamise kohta ja teavitab
taotlejat 30 päeva jooksul
» pikendamine maksimaalselt 6 kuuks
» kui kogused saavutatud, lõpeb STI kasutamine

STI kehtivuse lõppemine
STI kehtetuks tunnistamine
STI kehtivus ei lõpe tagasiulatuvalt
STI otsuse kehtivuse pikendamine võimalik kui
kohaldatakse LTS art 34 (1) b või (7) kehtivate
lepingute olemasolul
» pikendamise taotlus esitada 30 päeva jooksul
kehtivuse lõppemisest
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STI kasutamise seire

Kokkuvõtteks STI kohta

» kuni EBTI ja Surveillance 2 süsteemide uute
versioonide kasutuselevõtuni kontrollib toll ise
STI otsuste kasutamist (vabastusjärgne
kontroll), hiljem kaasneb KOM poolne keskne
toetus tollideklaratsioonidelt saadud
seireandmete alusel
» alates 01.05.2016 on tollideklaratsioonile STI
viitenumbri märkimine kohustuslik
» ETT sertifikaat C 626 – siduv tariifiinformatsioon

» STI otsuse taotlemisel suuri muudatusi ei ole
» otsused, mis on jõus 01.05.2016,jäävad jõusse
kuupäevani, mis on kirjas nendes otsustes
» otsuse väljastamiseks võib kuluda rohkem
aega kui praegu, peatamine ja pikendamine
võimalik
» deklaratsioonile tuleb märkida STI viitenumber
» alates 01.05.2016 on kõik STI otsused siduvad
nii tollile kui otsuse saajale
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Kauba järelevalve

Tariifikvoodid – muudatusi ei ole

» Vabasse ringlusse lubatud või eksporditud kauba
üle, mille suhtes kohaldatakse tariifseid meetmeid,
teostatakse järelevalvet (LTS art 56 (5))
» Seoses STI kasutamise monitoorimisega
suurendatakse KOM-le edastatavate andmete
koosseisu :
» kuni 28.02.2017 edastatakse andmed 14-st SAD
lahtrist (RA lisa 21-02)
» alates 01.03.2017 andmed 40-st SAD lahtrist (RA
lisa 21-01)
» Andmete edastamise üldpõhimõtted ei muutunud

» Meetmete kohaldamine lõpetatakse niipea, kui ette
nähtud impordimaht on saavutatud (LTS art 56 (4))
» Kauba vabastamine ei sõltu tagatise esitamisest, kui
kvoot ei ole kriitiline (LTS art 195 (2) + DA art 153))
» Kriitiline kvoot (RA art 53)
» Kvootide haldamine (RA art 49-54)
» Kvootide haldamine lihtsustatud deklaratsioonides
(RA art 223 ja 236)
» Kvooti saab taotleda ainult siis, kui
kvooditaotluseks kõik vajalikud andmed on
olemas
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Tänan kaasamõtlemast!
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