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Tehinguväärtusel põhinev
tolliväärtuse määramise meetod

Tolliväärtus

LTS art 70 lg 1
Kauba esmaseks tolliväärtuseks on tehinguväärtus,
milleks on liidu tolliterritooriumile eksportimiseks
müüdud kauba eest tegelikult makstud või makstav
hind
Nimetatud hinda tuleb vajaduse korral korrigeerida
(lisad ja mahaarvamised).

Reguleerimisala
Kauba tolliväärtus on vaja määrata selleks, et kohaldada
erinevaid valdkondi reguleerivates liidu õigusaktides
sätestatud mittetariifseid meetmeid.
Kauba tolliväärtus määratakse vastavalt artiklitele 70 ja 74.
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Tehinguväärtusel põhinev
tolliväärtuse määramise meetod
LTS art 70 lg 2
Tegelikult makstud või makstav hind on kogu summa, mille ostja on maksnud
või maksab imporditud kauba eest müüjale või kolmandale isikule müüja
kasuks ning mis hõlmab kõiki imporditud kauba müügi tingimusena tehtud või
tehtavaid makseid.

Rakendusmäärus artikkel 128 (LTS art 70 rak.)
1. Liidu tolliterritooriumile eksportimiseks müüdud kauba
tehinguväärtus määratakse kindlaks tollideklaratsiooni
aktsepteerimise hetkel müügi põhjal, mis toimus vahetult
enne kauba toomist kõnealusele tolliterritooriumile.
2. Kui kaup on liidu tolliterritooriumile eksportimiseks
müüdud mitte enne selle toomist kõnealusele
tolliterritooriumile, vaid ajutise ladustamise ajal või muul
eriprotseduuril kui sisetransiidil, lõppkasutusel või
välistöötlemisel olemise ajal, määratakse tehinguväärtus
kindlaks kõnealuse müügi alusel.

Rakendusmäärus artikkel 129
Tegelikult makstud või makstav hind artikli 70 lõigete 1 ja 2 tähenduses sisaldab kõiki
ostja poolt imporditud kauba müügi tingimusena tehtud või tehtavaid makseid mõnele
järgmisele isikule:
a) müüja;
b) müüja kasuks tegutsev kolmas isik;
c) müüjaga seotud kolmas isik;
d) kolmas isik, kui makse sellele isikule on tehtud müüja kohustuse täitmiseks.
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d) ostja ja müüja ei ole teineteisega seotud või nendevaheline suhe ei mõjutanud
hinda.

LTS art 70 lg 3
3. Tehinguväärtust kohaldatakse eeldusel, et on täidetud kõik järgmised
tingimused:
a) ostjal ei ole kauba käsutamisel või kasutamisel muid piiranguid peale mis
tahes järgmiste piirangute:
i) liidu õigusaktidega või liidu ametiasutuste poolt kehtestatud või ette
nähtud piirangud;
ii) kauba edasimüügi geograafilist piirkonda käsitlevad piirangud;
iii) piirangud, mis ei mõjuta oluliselt kauba tolliväärtust;
b) kauba müük ega hind ei sõltu mingitest tingimusest ega kaalutlustest, mille
väärtust kauba väärtuse määramisel ei ole võimalik määrata;
c) ostja poolt kauba hilisemast edasimüügist, käsutamisest või kasutamisest
saadud tulust ei laeku ühtegi osa otseselt ega kaudselt müüjale, välja arvatud
juhul, kui hinda on võimalik korrigeerida;

Rakendusmäärus artikkel 127
Seotud isikud:
a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed;
b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid;
c) nende vahel on töösuhe;
d) kolmas isik omab või kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või rohkem
mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest;
e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist;
f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid;
g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut;
h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed.
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Muud sätted

Muud sätted

Tingimused ja kaalutlused
• RM art 133
Seotud isikute vahelised tehingud
• RM art 134
Kaubad ja teenused, mida kasutatakse
imporditud kauba tootmiseks
• RM art 135

Autori- ja litsentsitasud
• RM art 136
Tolliterritooriumile toomise koht
• RM art 137
Veokulud
• RM art 138
• Lisa 23-01 (õhutranspordikulude määrad)

Deklareeritud tehinguväärtuste
aktsepteerimata jätmine (RM art 140)

Tehinguväärtust käsitlev
üleminekusäte (RM art 347)

Kui tollil on põhjendatud kahtlus, kas deklareeritud
tehinguväärtus väljendab tolliseadustiku artikli 70
lõikes 1 osutatud makstud või makstavat
kogusummat, võib ta paluda deklarandil esitada
täiendavat teavet.

1. Kauba tehinguväärtuse võib määrata müügitehingu põhjal, mis toimub enne käesoleva
määruse artikli 128 lõikes 1 osutatud müügitehingut, mille puhul on selle isiku suhtes, kelle
nimel deklaratsioon on esitatud, siduv leping, mis
on sõlmitud enne 18. jaanuari 2016.
2. Käesolevat artiklit kohaldatakse 31. detsembrini
2017.

Kui kahtlusi ei hajutatud, võib toll otsustada, et
kauba väärtust ei saa määrata vastavalt
tolliseadustiku artikli 70 lõikele 1.
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Teisesed tolliväärtuse määramise
meetodid (LTS art 74)
Kui tolliväärtust ei ole võimalik määrata eelmises
slaidis toodud väärtuste alusel, määratakse see
liidu tolliterritooriumil kättesaadavate andmete
alusel, kasutades kohaseid meetodeid, mis on
kooskõlas kõigis järgmistes õigusnormides
sisalduvate põhimõtete ja üldsätetega:

Kui kauba tolliväärtust ei ole võimalik määrata
tehinguväärtuse alusel, siis kohaldatakse
tolliväärtuse määramiseks järgnevaid väärtusi:
a) identse kauba tehinguväärtus;
b) sarnase kauba tehinguväärtus;
c) väärtus, mis põhineb ühikuhinnal; või
d) arvutatud väärtus

a) üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VII artikli rakendamise leping;
b) üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VII artikkel;
c) käesolev peatükk (3. peatükk LTS)

Deklarandi taotluse korral muudetakse lõike 2
punktide c ja d kohaldamise järjekorda.
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Postisaadetiselt tasutavad
maksud (RM art 139)
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Tolliväärtuse deklaratsiooni D.V 1
puudutav säte (ÜDM art 6)

Kui kaup saadetakse posti teel, hõlmab kõnealuse
kauba tolliväärtus selle sihtkohta saatmisega
seotud postimakse, välja arvatud liidu
tolliterritooriumil kehtestatud täiendavad
postimaksud.

Tolliväärtusega seotud andmete deklaratsioon
D.V 1 esitamise (andmete esitamise) nõudest võib loobuda:
a) kui saadetises sisalduva imporditud kauba tolliväärtus on alla 20 000
euro, tingimusel et see saadetis ei ole ühelt ja samalt kaubasaatjalt ühele ja
samale kaubasaajale lähetatud osasaadetis või järjestikune saadetis;
b) kui kauba vabasse ringlusse lubamise aluseks olev tehing on
mittekaubanduslikku laadi;
c) kui kõnealuste andmete esitamine ei ole ühise tollitariifistiku
kohaldamiseks vajalik;
d) kui ühises tollitariifistikus sätestatud tollimakse ei pea tasuma.
6. Kui üks ja sama müüja tarnib ühele ja samale ostjale kaupa jätkuvalt
samadel kaubanduslikel tingimustel, võib toll loobuda lõikes 1 osutatud
andmete esitamise jätkuvast nõudest
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Valuuta konverteerimine
tolliväärtuse määramiseks
(RM art 146)
1. Vastavalt tolliseadustiku artikli 53 lõike 1 punktile a kasutatakse valuuta
konverteerimiseks tolliväärtuse määramise eesmärgil vahetuskurssi, mille on
avaldanud Euroopa Keskpank
2. Kooskõlas lõikega 1 kasutada tulev vahetuskurss on iga kuu eelviimasel
kolmapäeval avaldatud vahetuskurss.
Kui kõnealusel päeval vahetuskurssi ei avaldatud, kohaldatakse viimati
avaldatud kurssi.
3. Vahetuskurssi kohaldatakse ühe kuu jooksul alates järgmise kuu esimesest
päevast.
4. Kui vahetuskurssi ei avaldatud, määrab tolliseadustiku vahetuskursi kindlaks
asjaomane liikmesriik. Vahetuskurss peab kajastama asjaomase liikmesriigi
valuuta väärtust võimalikult täpselt.

Aitäh!
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