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Ajatundlike kaupade nomenklatuur

Vastu võetud 22.06.2017 nr 47

Määrus kehtestatakse tolliseaduse§ 52 lõike 2 alusel.

§ 1. Ajatundlike kaupade nomenklatuur on järgmine:

Kaubakood   Kauba kirjeldus
     01 elusloomad
     0201 värske või jahutatud veiseliha
ex 0203 värske või jahutatud sealiha
ex 0204 värske või jahutatud lamba- või kitseliha
ex 0205 värske või jahutatud hobuse-, eesli-, muula- või

hobueesliliha
ex 0206 värske või jahutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse,

eesli, muula või hobueesli söödav rups
ex 0207 värske või jahutatud rubriigi 0105 kodulindude liha ja

söödav rups
ex 0208 värske või jahutatud muu liha ja söödav rups
     0301 eluskala
ex 0302 värske või jahutatud kala
ex 0304 värske või jahutatud kalafilee ja muu kalaliha
ex 0306 värsked või jahutatud vähid
ex 0307 värsked või jahutatud limused ja muud veeselgrootud
     0401 piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu

magusainelisandita
ex 0403 petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja

muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, v.a
pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul

ex 0404 vadak ja tooted naturaalsetest piimakomponentidest, v.a
pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul

ex 0406 toorjuust, sh vadakujuust ja kohupiim
ex 0407 värsked koorega linnumunad
ex 0408 värsked kooreta linnumunad ja munakollased
ex 06 eluspuud ja muud elustaimed, värsked lõikelilled
ex 16 tooted lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest

veeselgrootutest, mille säilimisaeg on kuni 14 päeva
ex 3001 kehaorganid
ex 3002 veri, vereplasma
     4902 ajalehed ja ajakirjad, perioodikaväljaanded
 uudiste materjalid (filmid, plaadid)
 teadustöös kasutatavad kiiresti riknevad või

temperatuuritundlikud materjalid
 kiiresti riknevad meditsiini õppe- ja uurimusmaterjalid

ja vahendid
ex 0809 värsked kirsid ja ploomid
ex 0810 värsked marjad
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§ 2. Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler
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