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lisa 1  

   

EKSPORDILIIKIDE KOODID    

Kood   Tähendus  

01    100       eksporditoetus- eksport  

01    101   eksporditoetus- laevade ja lennukite varustamine: otsetarned  

01    102   eksporditoetus- laevade ja lennukite varustamine: tarned pardavarude laost  

01    103   eksporditoetus- Euroopa Liidu  toiduabi eksport  

01    104   eksporditoetus- eksport sekkumislaost või eralaost  

01    107   eksporditoetus- eksport, kui toetus on lepingutega kindlaks määratud  

01    108   eksporditoetus- eksport liikmesriikide kaitsejõududele  

01    201   eksporditoetus- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, laevade ja lennukite varustamine  

01    202   eksporditoetus- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, eksport rahvusvahelistele organisatsioonidele  

01    203   eksporditoetus- eksport liikmesriikides asuvatele kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu 
(koos kontrolleksemplariga T5)  

01    204   eksporditoetus- eksport liikmesriikides asuvatele kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu 
(koos vormiga 302)  

01    205   eksporditoetus- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, puurimis- ja ammutamisplatvormide ning 
mereväe laevade varustamine kaugvetes väljaspool territoriaalpiire  

01    206   eksporditoetus- varustamine lihtsustatud korra alusel (ekspordi liigid 201, 202, 203, 204 ja 205)  

01    207   eksporditoetus- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, kauba ladustamine pardavaru ladudesse 
laevade, lennukite (ekspordi liik 201) ning puurimis- ja ammutamisplatvormide (ekspordi liik 
205) varustamiseks  

01    208   eksporditoetus- eksport Helgolandi saarele  

01    209   eksporditoetus- eksport Livigno piirkonda Itaalias  

02   100   ettemaks-  eksport  

02   101   ettemaks- laevade ja lennukite varustamine: otsetarned  

02   102   ettemaks- laevade ja lennukite varustamine: tarned pardavarude laost  

02   103   ettemaks- Euroopa Liidu  toiduabi eksport  

02   104   ettemaks- eksport sekkumislaost või eralaost  

02   107   ettemaks- eksport, kui toetus on lepingutega kindlaks määratud  

02   108   ettemaks- eksport liikmesriikide kaitsejõududele  



02   201   ettemaks- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, laevade ja lennukite varustamine  

02   202   ettemaks- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, eksport rahvusvahelistele organisatsioonidele  

02   203   ettemaks- eksport liikmesriikides asuvatele kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu (koos 
kontrolleksemplariga T5)  

02   204   ettemaks- eksport liikmesriikides asuvatele kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu (koos 
vormiga 302)  

02   205   ettemaks- Euroopa Liidu   liikmesriikidesse, puurimis- ja ammutamisplatvormide ning mereväe 
laevade varustamine kaugvetes väljaspool territoriaalpiire  

02   206   ettemaks- varustamine lihtsustatud korra alusel (ekspordi liigid 201, 202, 203, 204 ja 205)  

02   207   ettemaks- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, kauba ladustamine pardavaru ladudesse laevade, 
lennukite (ekspordi liik 201) ning puurimis- ja ammutamisplatvormide (ekspordi liik 205) 
varustamiseks  

02   208   ettemaks- eksport Helgolandi saarele  

02   209   ettemaks- eksport Livigno piirkonda Itaalias  

03   000   eelfinantseerimine: ladustamine, maksedeklaratsiooniga ladustamisele paigutamine  

04   100   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine-  eksport  

04   101   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- laevade ja lennukite varustamine: 
otsetarned  

04   102   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- laevade ja lennukite varustamine: 
tarned pardavarude laost  

04   103   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- Euroopa Liidu  toiduabi eksport  

04   107   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- eksport, kui toetus on lepingutega 
kindlaks määratud  

04   108   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- eksport liikmesriikide kaitsejõududele 

04   201   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- Euroopa Liidu  liikmesriikidesse, 
laevade ja lennukite varustamine  

04   202   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- Euroopa Liidu   liikmesriikidesse, 
eksport rahvusvahelistele organisatsioonidele  

04   203   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- eksport liikmesriikides asuvatele 
kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu (koos kontrolleksemplariga T5)  

04   204   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- eksport liikmesriikides asuvatele 
kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu (koos vormiga 302)  

04   205   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- Euroopa Liidu   liikmesriikidesse, 
puurimis- ja ammutamisplatvormide ning mereväe laevade varustamine kaugvetes väljaspool 
territoriaalpiire  

04   207   eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- Euroopa Liidu   liikmesriikidesse, 
kauba ladustamine pardavaru ladudesse laevade, lennukite (ekspordi liik 201) ning puurimis- ja 
ammutamisplatvormide (ekspordi liik 205) varustamiseks  

04   208  eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- eksport Helgolandi saarele  

04   209  eelfinantseerimine: ladustamine, ladustamise lõpetamine- eksport Livigno piirkonda Itaalias  

05   000  eelfinantseerimine: töötlemine, maksedeklaratsiooniga töötlemiseks ladustamisele paigutamine  

06   100  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine-  eksport  

06   101  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- laevade ja lennukite varustamine: 
otsetarned  

06   102  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- laevade ja lennukite varustamine: tarned 
pardavarude laost  



06   104  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- Euroopa Liidu  toiduabi eksport  

06   107  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport, kui toetus on lepingutega 
kindlaks määratud  

06   108  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport liikmesriikide kaitsejõududele  

06   201  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- laevade ja lennukite varustamine  

06   202  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport Euroopa Liidu   liikmesriikide 
rahvusvahelistele organisatsioonidele  

06   203  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport liikmesriikides asuvatele 
kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu (koos kontrolleksemplariga T5)  

06   204  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport liikmesriikides asuvatele 
kaitsejõududele, mis ei kanna selle riigi lippu (koos vormiga 302)  

06   205  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport Euroopa Liidu   liikmesriikides 
asuvatele puurimis- ja ammutamisplatvormidele ning mereväe laevade varustamine kaugvetes 
väljaspool territoriaalpiire  

06   207  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- Euroopa Liidu   liikmesriikidesse, kauba 
ladustamine pardavaru ladudesse laevade, lennukite (ekspordi liik 201) ning puurimis- ja 
ammutamisplatvormide (ekspordi liik 205) varustamiseks  

06   208  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport Helgolandi saarele  

06   209  eelfinantseerimine: töötlemine, ladustamise lõpetamine- eksport Livigno piirkonda Itaalias  
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SISENEMIS- JA VÄLJUMISTOLLIASUTUSTE KOODID  
 Tolliasutuse asukoha nimetus  Kood  
1.   Austria  AT000001  
2.   Belgia  BE000001  
3. Bulgaaria* BG 000001 
4.   Küpros  CY000001  
5.   Tšehhi  CZ000001  
6.   Saksamaa  DE000001  
7.   Taani  DK000001  
8.   Hispaania  ES000001  
9.   Soome  FI000001  
10. Prantsusmaa  FR000001  
11. Suurbritannia  GB000001  
12. Kreeka  GR000001  



13. Ungari  HU000001  
14. Iiri  IE000001  
15. Itaalia  IT000001  
16. Leedu  LT000001  
17. Läti  LV000001  
18. Luksemburg  LU000001  
19. Malta  MT000001  
20. Holland  NL000001  
21. Poola  PL000001  
22. Portugal  PT000001  
23. Rumeenia** RO000001 
24. Rootsi  SE000001  
25. Sloveenia  SI000001  
26. Slovakkia  SK000001  
*  koodi kasutatakse alates Bulgaaria Euroopa Liiduga liitumisest 
** koodi kasutatakse alates Rumeenia Euroopa Liiduga liitumisest 
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TOLLIASUTUSTE KOODID  
Kood  Nimi  
EE1000EE  Põhja maksu- ja tollikeskus  
EE1100EE  Sadamate tollipunkt  
EE1160EE  Sadamate tollipunkt Paldiski teeninduskeskus  
EE1140EE  Sadamate tollipunkt Kopli teeninduskeskus  
EE1110EE  Sadamate tollipunkt Vanasadama teeninduskeskus  
EE1200EE    Muuga tollipunkt  
EE1210EE  Muuga tollipunkt Veose teeninduskeskus  
EE1240EE  Muuga tollipunkt Piiriteeninduskeskus  
EE1300EE  Ülemiste tollipunkt  
EE1310EE  Ülemiste tollipunkt Lennujaama teeninduskeskus  
EE1370EE  Ülemiste tollipunkt Posti teeninduskeskus  
EE1420EE  Ülemiste tollipunkt Raudtee teeninduskeskus  
EE5000EE  Ida maksu- ja tollikeskus  
EE5500EE  Narva raudtee tollipunkt  
EE5120EE  Jõhvi maksu- ja tollibüroo  
EE5600EE  Narva maantee tollipunkt  
EE5400EE  Rakvere maksu- ja tollibüroo  
EE5100EE  Narva maksu- ja tollibüroo  



EE5130EE  Narva maksu- ja tollibüroo Sillamäe teeninduskeskus  
EE8000EE  Lõuna maksu- ja tollikeskus  
EE8150EE  Tartu raudtee tollipunkt  
EE4100EE  Võru maksu- ja tollibüroo  
EE8300EE  Viljandi maksu- ja tollibüroo  
EE4700EE  Luhamaa tollipunkt  
EE4800EE  Koidula tollipunkt  
EE4300EE  Valga maksu- ja tollibüroo  
EE4120EE  Põlva maksu- ja tollibüroo  
EE8120EE  Jõgeva maksu- ja tollibüroo  
EE8100EE  Tartu maksu- ja tollibüroo  
EE3000EE  Lääne maksu- ja tollikeskus  
EE3300EE  Pärnu maksu- ja tollibüroo  
EE3370EE  Rapla maksu- ja tollibüroo  
EE3400EE  Läänemaa maksu- ja tollibüroo  
EE3340EE  Järva maksu- ja tollibüroo  
EE3500EE  Hiiu maksu- ja tollibüroo  
EE36000EE  Saare maksu- ja tollibüroo  
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RIIKLIKUD  LISAKOODID  
Lisakoodi esimene koht määrab ära lisakoodi liigi.  
Riiklikud lisakoodide liigid on järgmised:  
Q - kütuseaktsiis; X - alkoholiaktsiis; V - käibemaks; 5 - töödeldud põllumajandustooted (ekspordil)        
    
Lisakood Lisakoodi kirjeldus  
Q001  diislikütus  
Q002  eriotstarbeline diislikütus  
Q003  raske kütteõli  
Q004  põlevkivikütteõli  
X901  tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust  
X902  tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust  
X903  tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10% mahust  
X904  tegeliku alkoholisisaldusega üle 10% ja kuni 22% mahust  
X905  tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust  
X906  saadud ainult kääritamise teel  
X907  saadud muul viisil, kui kääritamise teel (v. a koodid X909 ja X910)  
X908  tegeliku alkoholisisaldusega üle 18%, kuid mitte üle 22% mahust  



X909  saadud muul viisil kui kääritamise teel ja  tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10% mahust 
ning vahutav toode etanoolisisaldusega 6% kuni 13% mahust  

X910  saadud muul viisil, kui kääritamise teel ja  tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust  
X911  tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10% mahust või ainult kääritamise teel saadud tegeliku 

alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 15% mahust  
X912  piquette, mis pole hõlmatud koodidega X901 ja X911  
X913  puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust  
X914  puuvilja- ja marjaveinid ning mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13% mahust ning 

ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 15% mahust  
X915  õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu  
X916  tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13% mahust ning ainult kääritamise teel saadud 

tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 15% mahust  
X917  tegeliku alkoholisisaldusega üle 13% ja kuni 22% mahust  
X919  tegeliku alkoholisisaldusega kuni 15% mahust  
X920  tegeliku alkoholisisaldusega üle 15% mahust  
V001  sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas sisalduv ravim, meditsiiniseade ja abivahend 

sotsiaalhoolekande seaduse  või ravikindlustuse seaduse tähenduses  
V002  muu kui V001  
5000  märgitakse vastav kombineeritud nomenklatuuri kood  
5100  tõlvikud  
5110  valmistatud ainult teraviljast,  

-valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 
(kuivaine kaalu järgi) 
-- kuni 0,95 massiprotsenti  

5120  valmistatud ainult teraviljast,  
-valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 
(kuivaine kaalu järgi) 
-- 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti  

5130  valmistatud ainult teraviljast, 
-valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 
(kuivaine kaalu järgi) 
-- 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti  

5140  valmistatud ainult teraviljast, 
 -valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 
(kuivaine kaalu järgi) 
-- üle 1,30 massiprotsendi  

5200  terad: 
-maisiterad, mille niiskussisaldust on vähendatud 72 massiprotsendini või alla selle  

5210  valmistatud ainult teraviljast: 
-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- kuni 0,87 massiprotsenti  

5220  valmistatud ainult teraviljast: 
-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- 0,87 kuni 0,99 massiprotsenti  

5230  valmistatud ainult teraviljast: 
-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- 0,99 kuni 1,15 massiprotsenti  

5240  valmistatud ainult teraviljast: 



-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- üle 1,15 massiprotsendi  

5300  lõhnaainelisandiga  
5310  valmistatud ainult teraviljast: 

-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu kuni 80 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- kuni 0,75 massiprotsenti  

5320  valmistatud ainult teraviljast: 
-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- 0,75 kuni 0,83 massiprotsenti  

5330  valmistatud ainult teraviljast: 
-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- 0,83 kuni 0,93 massiprotsenti  

5340  valmistatud ainult teraviljast: 
-muudel juhtudel: 
--sisaldavad kõva nisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi) 
--- üle 0,93 massiprotsendi  

5400  teised tooted: 
-puuvilja- või pähklilisandiga  

5410  makaronitooted, mis ei ole valmistatud ainult teraviljast  
5500  teised tooted: 

-kakaolisandiga  
5510  valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 

(kuivaine kaalu järgi) 
- kuni 0,95 massiprotsenti  

5520  valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 
(kuivaine kaalu järgi) 
- 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti  

5530  valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 
(kuivaine kaalu järgi) 
- 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti  

5540  valmistatud kõva nisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus 
(kuivaine kaalu järgi) 
- üle 1,30 massiprotsendi  

5600  ainult sahharoosiga  
5610  kakaosisaldus maksimaalselt 6%  
5620  paisutatud riis, suhkrulisandita: 

-kakaosisaldus maksimaalselt 6%  
5630  paisutatud riis, suhkrulisandita: 

-muudel juhtudel  
5640  teised tooted: 

-kakaosisaldus maksimaalselt 6%  
5650  eelnevalt keedetud: 

-kakaosisaldus maksimaalselt 6%  
5660  eelnevalt keedetud: 

-muudel juhtudel  
5700  töödeldud toiduained, valmistatud rubriikides 0401 - 0404 nimetatud toodetest, sisaldavad kakaod 

alla 5 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt  
5710  kakaoga  



5720  ilma vedelikuta (marinaadi/soolaveeta)  
5730  vedelikuga (marinaadi/soolaveega)  
5800  terad: 

-muudel juhtudel  
5810  linnaseõlu, mille tegelik alkoholisisaldus on kuni 0,5 % mahust: 

-valmistatud odra- või nisulinnastest, ei sisalda linnasteks töötlemata teravilja, riisi (või nende 
töötlemisest saadud tooteid) ega suhkrut (sahharoosi või invertsuhkrut)  

5820  linnaseõlu, mille tegelik alkoholisisaldus on kuni 0,5 % mahust: 
-muudel juhtudel  

5830  valmistatud sahharoosist  
5840  valmistatud tärklisest  
5850  kuivatatud ovoalbumiin, mõne muu valmistoote koostisosana  
5860  kuivatatud ovoalbumiin, mitte mõne muu valmistoote koostisosana  
5870  ovoalbumiin, mitte kuivatatud, muu valmistoote koostisosana  
5880  ovoalbumiin, mitte kuivatatud, mitte mõne muu valmistoote koostisosana  
5900  muudel juhtudel  
5910  teised tooted: 

-muudel juhtudel  
5999  eksporditoetust töödeldud põllumajandustoodetele ei taotleta  
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TÄIENDAV MÕÕTÜHIK  
Kood  Kirjeldus  Lühend  
ASV  % mahust  %vol  
CCT  kandejõud tonnides  ct/l  
CEN  sada tükki  100 ps/t  
CTM  karaat (meetermõõdustiku karaat = 2x10-4kg)  c/k  
DHS  kilogramm dihüdrostreptomütsiini  Kg dihüdrostreptomütsiini  
DTN  hektokilogramm  100 kg  
EUR  euro (kasutatakse statistilise seire jaoks)  EUV  
GFI  gramm lõhustuvat isotoopi  gl/i  
GRM  gramm  g  
GRT  kogumahutavus  GT  
HLT  hektoliiter  h/l  
HMT  hektomeeter  h/m  
KCC  kilogramm koliinkloriidi  kg C5H14CINO  
KCL  tonn kaaliumkloriidi  1000 kg net KCl  
KGM  kilogramm  kg  
KLT  1000 liitrit  1000 l  



KMA  kilogramm metüülamiine  kg met.am.  
KNI  kilogramm lämmastikku  kg N  
KNS  kilogramm vesinikperoksiidi  kg H2O2  
KPH  kilogramm kaaliumhüdroksiidi (kaustilist kaaliumi)  kg KOH  
KPO  kilogramm kaaliumoksiidi  kg K2O  
KPP  kilogramm difosforpentaoksiidi  kg P2O5  
KSD  kilogramm 90% kuivaine sisaldusega  kg 90%sdt  
KSH  kilogramm naatriumhüdroksiidi (kaustilist soodat)  kg NaOH  
KUR  kilogramm uraani  kg U  
LPA  liiter puhast (100%) alkoholi  1 alc. 100%  
LTR  liiter  l 
MIL  1000 tükki  1000 p/st  
MPR  1000 paari (kasutatakse statistilise seire jaoks)  1000 pa  
MTK  ruutmeeter  m2  
MTQ  kuupmeeter  m3  
MTR  meeter  m  
MWH  1000 kilovatt-tundi  1000 kWh  
NAR  tüki arv  p/st  
NCL  elementide arv  ce/el  
NPR  paaride arv  pa  
TJO  teradžauli (ülemine kütteväärtus)  tj  
TNE  tonn  tonn  
999  jaehind x pakend  jaepakend  
TÄIENDAVA MÕÕTÜHIKU TÄPSUSTI    

Kood  Kirjeldus  Lühend  
A  üldalkoholisisaldus   alk üldsisaldus  
B  pudel  b/f  
C  1 000  1000  
D  1% massist sahharoosi või ekstraheeritavat suhkrut  1% sahh või ekstr suhkru sisal kohta  
E  vedelikuta netomass  net eda  
F  harilik nisu  harilik nisu  
G  brutomass  brutomass  
L  eluskaal  eluskaal  
M  kuivaine netomass  net mass  
P  piima koostisosa  piimaosa mass  
R  toorsuhkur  toorsuhkur  
S  valge suhkur  valge suhkur  
T  piima kuivaine  piima kuivaine  
X  hektoliiter  hl  
Z  sahharoosisisaldusega 1% massist  1 % sahh sisal kohta  
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LÜHIKOODID  
Kirjeldus  Nõukogu 

määrus 918/83, 
artikkel  

Protseduuri 
lisakood  

Lühikood  

füüsilisele isikule kuuluv kaup  2-26  C01-C06  9910 1001 00  

väikese väärtusega saadetis (kuni 22 eurot)  27-28  C07  9910 1002 00  

mittekaubanduslik väikesaadetis juhuti ühelt 
eraisikult teisele eraisikule (kuni 45 eurot)  

29-31  C08  9910 1003 00  

tegevuse kolmandast riigist üleviimisel ning 
põllumajandustootja poolt imporditav kaup  

32-44  C09, C10, 
4TA, 4TB  

9910 1004 00  

reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup (kuni 175 
eurot)  

45-49  4TC  9910 1005 00  

uurimistööks vajalikud katseloomad ja bioloogilised 
või keemilised ained  

60  C15  9910 1006 00  

meditsiinilised instrumendid ja aparaadid, ravimite 
kvaliteedikontrolliks ettenähtud võrdlusained ja 
rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad 
farmaatsiatooted  

63a, , 63c, 64  C17, C18, C19  9910 1007 00  

kaup heategevusühingutele, pimedatele ja teistele 
puuetega inimestele  

65-74  C20, C21, C22, 
C23, C24, C25  

9910 1008 00  

katastroofiohvritele ettenähtud kaup  79-85  C26  9910 1009 00  

teenetemärgid, auhinnad ja kingitused ning 
riigipeade poolt kasutatav kaup  

86-90  C27, C28, C29  9910 1010 00  

kaubanduse edendamiseks imporditav kaup  91-99  C30, C31, C32  9910 1011 00  

uuringute, analüüside või katsete tegemiseks 
imporditav kaup  

100-106  C33  9910 1012 00  

kaubasaadetised autoriõigusi või tööstus- ja 
kaubandusomandit kaitsvale ühingule, turismialane 
kirjandus ja dokumendid  

107-109  C34, C35, C36  9910 1013 00  

mälestusmärkide materjalid, matusetarbed  117-118  C40, C41  9910 1014 00  

diplomaatide kaup Viini konventsiooni alusel  1321a  4TD  9910 1015 00  

NATOsse kuuluvate relvajõudude kaup (v.a. Eesti 
relvajõud) ja nendega kaasas olevale 
tsiviilkoosseisusule ja liikmetele vajalik kaup juhul, 
kui NATOsse kuuluvad relvajõud osalevad ühises 
kaitsetegevuses  

1361a  4TN  9910 1016 00  

tööliste kaubad, kes on töötanud väljaspool 
ühendust vähemalt kuus kuud  

136 (2)  4TI  9910 1017 00  

julgeoleku- ja kaitseotstarbeline salastusmärkega 
kaup  

Tolliseaduse  
§ 58  

   9910 1019 00  



kaup, mis saadetakse eraisikult eraisikule või reisija 
pagasis olev kaup, väärtusega kuni 350 eurot, mis 
maksustatakse 3,5 % ühtlase määraga tollimaksuga 
ja  

nõukogu määrus 
2658/87 ja 918/83 
artikkel 45  

      

- - 5% käibemaksumääraga        9920 1001 00  

- -18% käibemaksumääraga        9920 1002 00  

- - 0% käibemaksumääraga        9920 1003 00  
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TOLLIPROTSEDUURI RIIKLIKUD  LISAKOODID  
Tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisimaksude vabastused  
Kirjeldus  Lisakood
saadused, mille ühenduse põllumajandustootja on saanud ühendusevälises riigis asuvalt 
kinnisomandilt  

4TA  

seemned, väetised ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikud tooted, mille 
ühendusevälise riigi põllumajandustootja impordib selle riigiga külgneval kinnisomandil 
kasutamiseks  

4TB  

reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup  4TC  
meremeeste ja tööliste kaubad, kes on töötanud väljaspool ühendust vähemalt kuus kuud  4TI  
nõukogu määruse nr 2658/87 I osa II jao erisätete osas A sätestatud kokkuleppelisest või 
ühepoolsest tollimaksust peatamine ja käibemaksu 0% rakendamine laevadele mõeldud kaupade 
vabasse ringlusse lubamisel lõppkasutusloa olemasolul  

4TK  

diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis, konsulaarsuhete Viini konventsioonis või Riigikogu 
poolt ratifitseeritud välislepingus nimetatud isikute poolt imporditav kaup  

4TD  

NATOsse kuuluvate relvajõudude kaup (v.a. Eesti relvajõud) ja nendega kaasas olevale 
tsiviilkoosseisule ja liikmetele vajalik kaup juhul, kui NATOsse kuuluvad relvajõud osalevad ühises 
kaitsetegevuses  

4TN  

Riigikogu poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste lepingute alusel saadav maksuvabastus  4TR  
tagasitoodud kaup (juhul kui importija on sama isik kui eksportija)  4TH  
"Käibemaksuseadusest" tulenevad käibemaksuvabastused   
 Kirjeldus  Lisakood
Eesti Panga imporditav kuld  1KE  
maksumärk  1KM  
konfiskeeritud võltsitud rõivad ja jalatsid, mis antakse seaduse alusel üle riigi või kohaliku 
omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele  1KK  

Eesti Vabariigi kehtiv postimaksevahend, kui seda müüakse nimiväärtuses  1KP  
väärtpaber  1KV  
loteriipilet  1KL  
investeeringukuld  1KI  
sotsiaalministri määrusega kinnitatud nimekirjas nimetatud inimorgan või kude, inimveri või 
inimverest valmistatud toode ja rinnapiim  1KS  



enne 1. maid 2004. a ühenduse liikmesriigis soetatud sõiduki Eestisse toimetamine  1KA  
enne 1. maid 2004. a välisabi maksuvabastuse kohta tehtud otsus  1KB  
ohtlikud jäätmed 5% käsitluslitsentsi alusel  1 KC  
Merelaev ja õhusõiduk, nende varustus, seadmed, varuosad, kütus ja kohapeal tarbimiseks 
võõrandatud kaup 1 KD  

teenusena käsitletav spetsiifilise tarkvaraga andmekandja  1 KT  
"Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseadusest" tulenevad maksuvabastused  
Kirjeldus  Lisakood
konfiskeeritud või peremeheta alkohol, mis töödeldakse tehnilisel otstarbel  2AP  
aktsiisikaup, mille aktsiisilao pidaja on saatnud akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse kvaliteedi 
kontrollimiseks  2AK  

Tollimaksu peatamised ja vabastamised  
Kirjeldus  Lisakood
Erga Omnes tollimaksust vabastamine kaupade korral, mis imporditakse Türgist tariifisoodustusega 
(ATR liikumissertifikaat) ning millele kehtivad dumpinguvastased ja/või tasakaalustustollimaksu 
meetmed (komisjoni määrus nr 1/95)  

4TJ  
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RIIKLIKUD MAKSULIIGID  
A. Tagatised  
Kood  Kirjeldus  MV 
800  tagatis kvoodi kriitilisuse tõttu  0  
810  tagatis täiendavalt tollimaksult (suhkur) tüüphinnast erinevuse alusel (meetme 489  tagatis)  0  
815  tagatis sisenemishinnast erinevuse alusel (meetme 490 tagatis)  0  
820  tüüphinnal põhinev tagatis (linnuliha) (meede 655)  0  
830  käibemaksu tagatis tagatud maksudelt  0  
840  tagatis tulenevalt TARIC-u meetme tingimusest  0  

B. Riiklikud maksud  
Kood  Kirjeldus   MV  
3VY  alkoholiaktsiis  1  
5BL  kütuseaktsiis lennukibensiinilt  1  
5BT  kütuseaktsiis bensiinilt  1  
5DT  kütuseaktsiis diislikütuselt  1  
5MG  kütuseaktsiis vedelgaasilt  1  
5MR  kütuseaktsiis raskelt kütteõlilt  1  
5MK  kütuseaktsiis kergelt kütteõlilt  1  
5MP  kütuseaktsiis petrooleumilt  1  
5MX  muu kütuseaktsiis  1  
4GL  tubakaaktsiis sigarillodelt või sigaritelt  1  



4SF  tubakaaktsiis - fikseeritud määraga osa sigarettidelt  1  
4SP  tubakaaktsiis - proportsionaalne osa sigarettidelt  1  
4TT  tubakaaktsiis suitsetamis- ja närimistubakalt  1  
B00  käibemaks  1  
D10  tasandusintress - arvutatakse tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis  1  

C. Inforead  
 Kood  Kirjeldus  MV  

487  tüüphind (linnuliha)  3  
488  ühikuhind  3  
489  tüüphind (suhkur)  3  
490  kindel impordiväärtus  3  
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LISALEHT  MARSRUUTRONGILE VÕI GRUPISAADETISELE  

   
  Deklarandi nimi ja allkiri:      
             
 

   

T1  

     

                                  

(lehekülje nr / lehekülgede koguarv)  

   

   

LISALEHT  MARSRUUTRONGILE VÕI 
GRUPISAADETISELE  

AA. Deklaratsiooni nr.    

   

Jrk 
nr  

   

Vaguni ID number; kauba kirjeldus; pakkeüksuste 
markeering,  arv ja liik; esitatud dokumendid: kood 
/number /v.a kuupäev  

   

Tariifne 
klassifikatsioon  

   

   

Brutomass 
(kg)  

   

Ametlikuks 
kasutamiseks  

1  2  3  4  5  
               
               
               
               


