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Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 61lõike 2 alusel.

§ 1. Kasutajalt universaalse postiteenuse eest võetava taskukohase tasu määrade kehtestamine

 (1) Kasutajalt ühesugusena kogu riigi territooriumil universaalse postiteenuse alla kuuluvate teenuste eest
võetava taskukohase tasu määrad kehtestatakse järgmiselt:
 1)  riigisisese kirisaadetise edastamise eest lisa 1 kohaselt;
 2)  riigisisese postipaki edastamise eest lisa 2 kohaselt;
 3)  rahvusvahelise kirisaadetise edastamise eest lisa 3 kohaselt;
 4)  rahvusvahelise postipaki edastamise eest lisa 4 kohaselt.

 (2) Riigisisese kirja edastamisel väärtsaadetisena lisandub lisas 1 sätestatud hindadele kindlustusmaks 1%
saadetise avaldatud väärtuse iga euro või selle osa eest või 5 senti iga 10 euro kohta.
[RT I, 30.09.2011, 1- jõust. 03.10.2011]

 (3) Riigisisese postipaki edastamisel väärtsaadetisena lisandub lisas 2 sätestatud riigisisese tähtsaadetisena
edastatava postipaki hinnale kindlustusmaks 0,5% saadetise avaldatud väärtuse iga euro või selle osa eest või 5
senti iga 10 euro kohta.
[RT I, 29.12.2010, 13- jõust. 01.01.2011]

 (4) Rahvusvahelise standardkirja edastamisel väärtsaadetisena lisandub lisa 3 tabelis 2 sätestatud
tähtsaadetisena edastamise tasule 10 senti avaldatud väärtuse iga euro või selle osa kohta.
[RT I, 29.12.2010, 13- jõust. 01.01.2011]

 (5) Standardkirjana saab saata nõuetekohaselt adresseeritud ja pakitud masintöötlemist võimaldava sisuga
saadetisi. Standardkirjana edastatakse näiteks kirjad, trükised ja postkaardid. Standardkirja saab edastada
lihtsaadetisena, tähtsaadetisena ja väärtsaadetisena.
[RT I, 29.03.2012, 14- jõust. 01.04.2012]

 (6) Rahvusvahelise maksikirja edastamisel väärtsaadetisena lisandub lisa 3 tabelis 4 sätestatud tähtsaadetisena
edastamise tasule 10 senti avaldatud väärtuse iga euro või selle osa kohta.
[RT I, 29.12.2010, 13- jõust. 01.01.2011]

 (7) Maksikiri on postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või
esemed (sh ebastandardse kujuga) kaaluga kuni 2 kilogrammi.
Maksikirja saab edastada lihtsaadetisena, tähtsaadetisena ja väärtsaadetisena.
[RT I, 29.03.2012, 14- jõust. 01.04.2012]
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https://www.riigiteataja.ee/akt/13147185
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010013
https://www.riigiteataja.ee/akt/130092011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012014
https://www.riigiteataja.ee/akt/105082014005
https://www.riigiteataja.ee/akt/./dyn=105082014021&id=129062014051!pr6b1lg2
https://www.riigiteataja.ee/akt/130092011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012014
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012014


 (8) Rahvusvahelise postipaki edastamisel väärtsaadetisena lisandub lisas 4 sätestatud tähtsaadetisena edastamise
hinnale kindlustusmaks 5% saadetise avaldatud väärtuse iga euro või selle osa eest.
[RT I, 30.09.2011, 1- jõust. 03.10.2011]

Lisa 1 Riigisisese kirisaadetise edastamine
[RT I, 05.08.2014, 5- jõust. 01.09.2014]

Lisa 2 Riigisisese postipaki edastamine
[RT I, 05.08.2014, 5- jõust. 01.09.2014]

Lisa 3 Rahvusvahelise kirisaadetise edastamine
[RT I, 05.08.2014, 5- jõust. 01.09.2014]

Lisa 4 Rahvusvahelise postipaki edastamine
[RT I, 05.08.2014, 5- jõust. 01.09.2014]

Lisa 5 Standardkirja ning maksikirja kaal ja mõõtmed
[Kehtetu -RT I, 29.03.2012, 14- jõust. 01.04.2012]
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