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Seestöötlemine
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Õigusaktid

Seestöötlemine

» LTS art. 210-225, 255-258
» DA art. 161-183, 240-241
» RA art. 258-271, 324-325

» Võimaldab liiduvälist kaupa maksuvabalt
töödelda
» Ei rakendata kaubanduspoliitilisi meetmeid
(v.a sisseveoga seotud meetmed)
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Muudatused- seestöötlemine (1)
Uus
Seestöötlemine

(LTS 256)

Käesolev

Uus

Käesolev

Seestöötlemine (peatamissüsteem)
Seestöötlemine (tagasimaksesüsteem)
Töötlemine tollikontrolli all

Maksud peatatakse

Seestöötlemine (tagasimakse süsteem) –
maksud makstakse ja pärast taotletakse
tagasi

Tasandusintressi ei ole

Seestöötlemine (peatamissüsteem) –
tasandusintress tollivõla tekkimisel

Re-eksport peab olema väljunud
töötlemise tähtaja jooksul (LTS 215);

Töötlemise tähtaja jooksul peab esitama
reekspordi deklaratsiooni

Maj. tingimuste hindamine KOM
tasemel (LTS 211 (6))

Maj. tingimuste hindamine nii LR tasemel kui
KOM tasemel

Maksustamise viisi, importkauba või
Seestöötlemine – maksustamine
töödeldud toote järgi, valib loa taotleja importkauba järgi
(LTS 85, 86 (3))
Tollikontrolli all töötlemine – maksustamine
valmistoote järgi
Loa väljastamise lisatingimusi (reekspordi kavatsus, maksude
vähenemine) ei ole

Seestöötlemine (peatamissüsteem) – loa
väljastamise tingimuseks reekspordi
kavatsus
Tollikontrolli all töötlemine – loa väljastamise
tingimuseks tollimaksu vähenemine

Muudatused- seestöötlemine (3)
Uus

Muudatused - seestöötlemise
infosüsteemid*
» Tolliotsuste süsteem lubade taotlemiseks
ja haldamiseks 2017 okt.
» COMPLEX uus andmekoosseis hiljemalt
2020 märts
» INF lehtede infosüsteem maksuinfo
edastamiseks eri LR vahel 2020 märts

Käesolev

Uued tagatise reeglid (LTS 89)
Uus deklaratsiooni andmekoosseis

Muudatused- seestöötlemine (2)

(DA

lisa B)

Infosüsteemi muudatused
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Seestöötlemise maksustamine *

Muudatused, mis rakenduvad
01.05.2016 – seestöötlemine (1)
» Kolm protseduuri (41,51,91) liidetakse e.
alustava protseduurina ei ole 41, 91;
» Tasandusintressi ei ole;
» Re-eksport peab olema väljunud
töötlemise tähtaja jooksul;

» Maksustamine importkauba või töödeldud toote
järgi (LTS 85 ja 86)
» Üldjuhul valib maksustamise viisi loa taotleja (LTS
85 ja 86)

» Erandjuhul kohustus maksustada importkauba
järgi (töödeldud toote reimport ühe aasta
jooksul) (LTS 86 (4), DA 76, DA168)
» Tariifne sooduskohtlemine (DA 74) ja lõppkasutuse
soodusmäära kohaldamine (DA 73)
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Muudatused, mis rakenduvad
01.05.2016 – seestöötlemine (2)

Üleminekumeetmed –
seestöötlemine – load

» 01.05.16 väljastatavad load on uute
reeglitega (reekspordi kohustust ei ole,
maj. tingimuste hindamine KOM tasemel,
tagatised, maksustamine)
» COMPLEX muudatused (nõutud
protseduur 41 ja 91 eemaldamine,
lihtsustatud loal (I1) lahtrite muudatused)

» Olemasolevad seestöötlemise (peatamisja tagasimaksesüsteem) ja tollikontrolli all
töötlemise load kehtivad kuni kehtivusaja
lõpuni või kuni 1. maini 2019, olenevalt
kumb kuupäev on varasem (DA 251);
» Olemasoleva loa alusel saab rakendada
UCC seestöötlemise protseduuri (DA 255);
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Üleminekumeetmed –
seestöötlemine – maksustamine

Üleminekumeetmed – seestöötlemine –
pooleliolevad protseduurid
Protseduur alustatud kuni 30.04.16

Protseduuri lõpetamine alates
01.05.2015 (RA 349)

Importkauba järgi

Seestöötlemine (peatamissüsteem)

UCC reeglid, maksustamine
importkauba järgi

Seestöötlemine (tagasimakse
süsteem)

Importkauba järgi

Seestöötlemine (tagasimaksesüsteem)

CC reeglid (protseduuri koodid,
tagasimakse taotlus)

Tollikontrolli all töötlemine

Töödeldud toote järgi

Tollikontrolli all töötlemine

UCC reeglid, maksustamine töödeldud
toote järgi

Olemasolev luba

Maksustamine (DA 255)

Seestöötlemine (peatamissüsteem)
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Üleminekumeetmed – seestöötlemine –
deklaratsiooni esitamine enne ja kauba
vabastamine pärast 01.05.2016
Protseduur

Tegevus (RA 348)

Seestöötlemine (peatamissüsteem)
51XX

Deklaratsioon vabastatakse
tavakorras

Seestöötlemine (tagasimaksesüsteem)
41XX

Tuleb esitada uus deklaratsioon (51XX)

Tollikontrolli all töötlemine 91XX

Tuleb esitada uus deklaratsioon (51XX)

Välistöötlemine
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Õigusaktid

Välistöötlemine

» LTS art. 210-225, 255, 259-262
» DA art. 161-183, 240, 242-243
» RA art. 258-271

» Välistöötlemine – võimaldab liidu kaupa
töödelda kolmandas riigis ja reimportida
osalise või täieliku maksuvabastusega

Muudatused - välistöötlemine

Muudatused - välistöötlemise
infosüsteemid

Uus

Käesolev

-

Maksustamisel tollimaksude vahe
meetod

» Tolliotsuste süsteem lubade taotlemiseks
ja haldamiseks 2017 okt.
» COMPLEX uus andmekoosseis hiljemalt
2019 okt.
» INF lehtede infosüsteem maksuinfo
edastamiseks eri LR vahel 2020 märts

Maksustamisel lisandub meetod
koguselise tollimaksuga maksustamiseks
(DA 75);

Maj. tingimuste hindamine KOM tasemel
(LTS 211 (6))

Uus deklaratsiooni andmekoosseis

Maj. tingimuste hindamine nii LR kui
KOM tasemel

(DA

Lisa B)

Infosüsteemi muudatused
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Välistöötlemine - maksustamine*
» Täielik maksuvabastus garantiiremondi korral

(LTS

art. 260)

» Osaline maksuvabastus üldjuht – maksud
töötlemiskulude alusel (LTS art. 96 (5))
» Osaline maksuvabastus koguselise tollimaksu
korral (DA art. 75) - (6121 tolliväärtus – 2100 stat.
väärtus) x valmistoote tollimaks/6121 tolliväärtus

Muudatused, mis rakenduvad
01.05.2016 – välistöötlemine (1)
» 01.05.16 väljastatavad load on uute
reeglitega (maksustamine, maj. tingimuste
hindamine)
» COMPLEX muudatused (lihtsustatud loal
(E1) lahtrite muudatused)
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Üleminekumeetmed –
välistöötlemine – load

Üleminekumeetmed – välistöötlemine –
pooleliolevad protseduurid

» Olemasolevad välistöötlemise load
kehtivad kuni kehtivusaja lõpuni või kuni
1. maini 2019, olenevalt kumb kuupäev on
varasem (DA 251);
» Olemasolevate lubade alusel rakendatud
protseduuridele rakenduvad UCC
protseduuride reeglid sh. maksustamine

Protseduur alustatud kuni 30.04.16

Protseduuri lõpetamine alates
01.05.2015 (RA 349)

Välistöötlemine

CC reeglid, maksustamine lisandunud
väärtuse või tolliväärtuste vahe järgi

(DA 255);
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Õigusaktid
Väljavedu liidu
tolliterritooriumilt

» LTS art. 263-277
» DA art. 244-249
» RA art.326-344.

Muudatused – väljavedu (1)

Muudatused - väljavedu (2)

Uus

Käesolev

Ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba
ekspordil registreeritakse väljumine EL
piiril (mitte transiitveo või ühtse
veolepinguga veo alustamisel) (RA 329 (8))

Ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba
ekspordil registreeritakse väljumine
transiitveo või ühtse veolepinguga veo
alustamisel

Kuni 1000EUR/1000kg (liidu kaup) suuline deklareerimine, muu toiminguga
deklareerimine (DA 137, 140)

Kuni 1000EUR/1000kg EU-kaup - suuline
deklareerimine, kui seda ei veeta
suurema lasti osana ja see ei ole osa
saadetiste seeriast

Eksportija (liidu kaup) on liidu
tolliterritooriumil asutatud isik või reisija

Eksportija (liidu kaup) on nii ühenduse
isik kui ka mitte-ühenduse isik

UCC

CC

Ekspordile järgneva transiidi korral (v.a
välistransiit) registreeritakse väljumine,
kui transiit on lõpetatud (mitte transiidi
alustamisel) (RA 329 (6), 333(2) c))

Ekspordile järgneva transiidi korral
registreeritakse väljumine transiidi
alustamisel

Lisandub dokumendi liik “reekspordi
teatis” (LTS 5 (13), 274)

-

Uus deklaratsiooni andmekoosseis
Infosüsteemi muudatused

(DA 1, (19))
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Muudatused - väljaveo
dokumendid

Väljaveo dokumendid*

» Väljaveoeelne deklaratsioon (ekspordi/
reekspordi deklaratsioon, VÜD) (UCC 263)
- julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi andmed
- esitamise tähtajad (DA art. 244)
» Muud väljaveo deklaratsioonid (reekspordi
teatis, ekspordi/reekspordi deklaratsioon)
- vabastatud väljaveoeelse deklaratsiooni
esitamisest (DA art. 245)

Dokument

Tegevus

Ekspordi deklaratsioon

Liidu kauba väljavedu, eriterritooriumid, varud

Reekspordi deklaratsioon

Seestöötlemise, ajutise impordi ja tolliladustamise
lõpetamine kauba väljaveoga

VÜD

Vabatsoonist või ajutiselt ladustamiselt otse
väljavedu kolmandasse riiki (ilma transiidita),
veolepingu alusel veetavad tühjad vagunid,
konteinerid.

Reekspordi teatis (alates 2019
okt)

Vabatsoonist või ajutiselt ladustamiselt otse
väljavedu teise liikmesriiki (ilma transiidita)
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Muudatused - väljaveo
infosüsteemid

Muudatused, mis rakenduvad
01.05.2016-väljavedu

» AES (automatiseeritud ekspordi süsteem)
on ECS-i edasiarendus,
uued funktsionaalsused (osadekaupa
väljumine, keskne tollivormistus),
2019. okt.
» COMPLEX uus andmekoosseis 2019 okt.

» Ajutises aktsiisivabastuses kauba ekspordil ei
lõpetata eksporti transiidi alustamisel;
» Kuni 1000EUR/1000kg liidu kaup - rohkem
lihtsustusi (suuline ja muu toiminguga
deklareerimine), laiem ulatus ;
» Eksportija (liidu kaup) on liidu tolliterritooriumil
asutatud isik
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Ajutises aktsiisivabastuses
oleva kauba eksport*

Kuni 1000EUR/1000kg eksport*

» Ajutises aktsiisivabastuses oleva või
eksporditoetusi saava kauba ekspordil
registreeritakse väljumine EL piiril (mitte
transiitveo või ühtse veolepinguga veo
alustamisel)
» Puudutab eksporti aktsiisilaost,

» Kuni 1000EUR/1000kg (liidu kaup) ei pea
elektroonselt deklareerima (v.a eriluba või
eriformaalsusi nõudev kaup (DA 142)), ei pea
esitama ka VÜDi;
» Võrreldes praegusega (suuline deklareerimine)
võib deklareerida ka muu toiminguga;
» Loend juhul kui soovitakse viidata OMF-is
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Eksportija*

Liidu tolliterritooriumil asutatud
isik*

» Eksportija (liidu kaup) on liidu
tolliterritooriumil asutatud isik või reisija,
ehk isik, kes ei ole asutatud liidu
tolliterritooriumil ei saa olla eksportija;
» Isik, kes ei ole asutatud liidu
tolliterritooriumil peab kasutama kaudset
esindust.

» Jur. isik või ühendus, kelle registrijärgne
asukoht, peakontor või püsiv tegevuskoht
asub liidu tolliterritooriumil;
» Püsiv tegevuskoht - kindel tegevuskoht,
kus on püsivalt vajalik inimressurss ja
tehnilised vahendid ja mille kaudu tehakse
isiku tolliga seotud toimingud.
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Üleminekumeetmed - väljavedu
» Protseduurilisi üleminekumeetmeid ei ole

Aitäh!
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