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Volituste andmine
Rahandusministri 06. oktoobri 2008.a määruse nr 29 “Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg
1 p 3 ja lg 2 ning haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel:
1. Volitan haldusosakonna juhatajat allkirjastama järgmisi dokumente:
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Tolliseaduse § 82 alusel peremehetu ja riigiomandisse ülekantud kauba ning
konfiskeeritud kauba hävitamise otsused;
Tolliseaduse § 80 lg 4 alusel konfiskeeritud kauba kaubapartiist põhjendatud
kogus kaupa õigusrikkumiste ennetustöös kasutamiseks võtmise otsused;
Vabariigi Valituse 30.07.2004 määrusega nr 263 kinnitatud „Konfiskeeritud vara
üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale
tagastamise, asitõendite arvele võtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise,
hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise,
võõrandamise ja hävitamise kord“ alusel tehtavad otsused;
Riigivaraseaduse § 7 lg 1 ja lg 5 p 1 alusel kriminaalasjas kohtuotsuse või määrusega, väärteoasjas kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või
kohtuotsuse või -määrusega konfiskeeritud vara teisele riigivalitsejale
ülekandmise, vara võõrandamise ja hävitamise otsused ja korraldused;
Riigivaraseaduse § 37 lg 1 alusel riigivara võõrandamise otsused;
Riigivaraseaduse § 55 ja § 56 alusel kõlbmatuks tunnistatud riigivara maha
kandmise ja hävitamise otsused;
taotlused sadamatele ja Tallinna Lennujaamale isikulubade ja autolubade
väljastamiseks;
kaaskirjad lepingute edastamiseks teisele lepingupoolele;
tõendid riigihankelepingu nõuetekohase täitmise kohta;
ettepanekud pakkumuste esitamiseks, kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma
käibemaksuta on väiksem kui riigihanke piirmäär;
rajatiste kasutusloa taotlused;
tehniliste seadmete, masinate üleandmise-vastuvõtmise akte ja garantiikirju, mis
on müügilepingu lahutamatuks osaks;
autode liisingulepingute maksegraafikuid;
kindlustusmaakleritele väljaantud volitusi ameti vara kindlustuse pakkumuste
võtmiseks;
vaided automaatse kiirusemõõteseadmega tuvastatud kiiruseületamise eest
määratud hoiatustrahvidele ja taotlused trahviteatele foto lisamiseks;
vaided
ametiautodele
määratud
parkimistrahvide
ja
viivistasuotsuste
vaidlustamiseks;
lepingute lisad, mis reguleerivad Maksu- ja Tolliameti tasuta kasutuses olevate või
üüritavate varadega ja ruumidega seotud muudatusi, millega ei kaasne kulude
suurenemine, kontaktandmete ja kontaktisikute muudatusi;

1.18 vormirõivaste andmise, kandmise, tagastamise ja utiliseerimise juhendi
kinnitamine;
1.19 vormirõivaste kandjate ja esemete kandmise tähtaegade määramine Maksu- ja
Tolliametis.
2. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 05.06.2012 a. käskkirja nr 204-P
„Volituste andmine“.
3. Käesolev käskkiri jõustub 01.12.2017.a.
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