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Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57
„Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi,
välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse
90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja
teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning
rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele
õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt
ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega
kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseksja nende
sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud
aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord” muutmine
Vastu võetud 26.06.2013 nr 26
Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 453lõike 3 alusel.
§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi,
välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja
teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele
õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega
kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud
aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord” tehakse järgmised muudatused:
1)määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
„Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele,
nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate
varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule
ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning
sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord”;
2)paragrahvi 1 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „Kaitseministeeriumile” tekstiosaga „või
Välisministeeriumile (edaspidi koos nimetatuna pädev ministeerium) vastavalt ATKEAS § 453lõikele 2”;
3)paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vastavalt ATKEAS § 453lõikele 2 kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik või välisminister
allkirjaga isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist. Pädev ministeerium edastab kinnitatud taotluse
ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide
saabumise kuu 20. kuupäevaks, kui need saabuvad 10. kuupäevani, või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui
dokumendid saabuvad pädevasse ministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.”;
4)paragrahvi 2 lõigetes 2–4 asendatakse sõna „Kaitseministeerium” sõnaga „pädev ministeerium” vastavas
käändes;
5)määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.
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§ 2. Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. juulil.
Jürgen Ligi
Minister
Kristjan Kitvel
Tugitegevuste asekantsler kantsleri ülesannetes
Lisa Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks
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