
Rahandusministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 24
«Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm

ja selle täitmise juhend»
lisa 1

2. Deklaratsiooni
vastuvõtmise kuupäev

JAH EI

5. Riik JAH EI

6. Deklaratsiooni liik
(märkida õige) 6.1. Sisenemine ELi 6.2. Väljumine ELst

a. Ees- ja perekonnanimi /
Ärinimi

a. Ees- ja perekonnanimi /
Ärinimi

b. Kodakondsus b. Kodakondsus

c. Sünniaeg c. Sünniaeg

d. Sünnikoht d. Sünnikoht

e. Tegevusala e. Tegevusala

f. Aadress f. Aadress

g. Linn g. Linn
h. Postiindeks h. Postiindeks

i. Riik i. Riik

a. Nr/isikukood/Reg.nr a. Nr/isikukood/Reg.nr

b. Väljaandmisaeg b. Väljaandmisaeg

c. Väljaandmiskoht c. Väljaandmiskoht

12. Vääring

c. Muu (täpsusta)

13. Päritolu

14. Kavandatud saaja a. Nimi

(kui ei ole deklarant) b. Aadress

15. Kavandatud kasutusala

16. Transpordiliik
(märkida õige)

a. Lähteriik b. Läbitavad riigid

c. Sihtriik

Õhk Meri Maantee Raudtee Muu

17. Transporditeekond

III OSA: SULARAHA / RAHALISTE VAHENDITE PÄRITOLU JA SIHTKOHT

IV OSA: TRANSPORDI INFORMATSOON

b. Tšekid, reisitšekid

4. Tolliasutus, kus
deklaratsioon esitatakse

3.2. Andmete REGISTREERIMINE (määruse 1889/05 art 4)

1. Reg. nrSULARAHA DEKLARATSIOON

11. Kogus

10. Passi vm isikut tõendava dokumendi andmed (kui on deklarandile teada)

II OSA: SULARAHA / RAHALISTE VAHENDITE KIRJELDUS

8. Passi vm isikut tõendava dokumendi andmed

3.1. Ühendusse toodava või sealt välja viidava sularaha DEKLARATSIOON
(määruse 1889/05 art 3 lg 2)

I OSA: ISIKUANDMED
9. Sularaha omaniku andmed, kui sularaha omanik ei ole deklarant7. Deklarandi andmed

a. Pangatähed, mündid

c. Sihtriik

d. Reisi alustamise kuupäev e. Saabumiskuupäev

f. Transpordiettevõte

g. Transpordivahendi
viitenumber

18. Kas külastate kõnealust
riiki esimest korda? Jah Ei (märkige külastuste arv)

19. Deklarandi allkiri 20. Tolliametniku allkiri ja pitsati jäljend 21. Tolliametniku märkused

Allakirjutanu kinnitab eespool esitatud andmete õigsust



OLULINE INFORMATSIOON VORMI TÄITMISE KOHTA

ÜLDINE INFORMATSIOON

– Lahtrid 6–9 täidab deklarant.
– Lahtrid 1–5, 20 ja 21 täidab tolliametnik.
– Kõik lahtrid täidetakse trükitähtedega.

7–8. Märkige isikuandmed enda kohta või andmed äriühingu kohta.

– Iga Euroopa Ühendusse sisenev või ühendusest lahkuv füüsiline isik, kellel on kaasas sularaha 10 000 euro väärtuses või rohkem või 
iga isik, kes saab või saadab sularaha 10 000 euro väärtuses või rohkem, peab selle summa tollile deklareerima (Tolliseaduse § 48¹).

– Deklareerimiskohustus ei ole täidetud, kui esitatud teave on ebaõige või mittetäielik (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1889/2005
art 3 lg 1 ja art 9 lg 1).

– Deklareerimiskohustuse täitmata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (Tolliseaduse § 91¹).

SELGITAVAD MÄRKUSED

I OSA

9–10. Kui Teie käes on kellegi teise sularaha, siis märkige kõnealuse isiku või äriühingu andmed.

II OSA
11a–c. Märkida iga rahalise vahendi kohta kogused eraldi (kui imporditakse/eksporditakse erinevaid rahalisi vahendeid) vastavalt 
Euroopa mõõdusüsteemile (näiteks 12.500,30).
12a–c. Märkida valuuta (näiteks USA dollar, Vene rubla) või ISO standardile vastav valuuta tähtkood (näiteks USD, RUB).

Vastavalt EÜ määruse 1889/2005 artiklile 2 loetakse deklareerimisele kuuluvaks sularahaks:
a) vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid, sealhulgas esitaja maksevahendina toimivad rahalised instrumendid nagu reisitšekid; 
vabalt kaubeldavad maksevahendid (sealhulgas tšekid, võlakirjad ja rahakaardid), mis on kas piiranguteta kinnitatud ja makse saajat 
määratlemata vormistatud esitajadokumendid või mingis teises vormis dokumendid, mis tagavad omandiõiguse ülemineku üleandmisel, 
ning mittetäielikud maksevahendid (sealhulgas tšekid, võlakirjad ja rahakaardid), mis on allkirjastatud, kuid makse saaja nimi on märkimata;
b) vääring (pangatähed ja mündid, mis on maksevahenditena ringluses).

III OSA
13. Märkida, millega deklareeritud summa on seotud (näiteks pärand, säästud, müügitehing, pangahoius vm).
14. Märkida saaja andmed, kui saaja ei ole deklarant.
15. Selgitada kokkuvõtlikult, milliseks otstarbeks sularaha kavatsetakse kasutada (näiteks kinnisvarainvesteering vm).

IV OSA
16. Märkida õige lahter. “Maantee” tähistab ükskõik mis liiki mootoriga või mootorita maanteetranspordivahendit (auto, buss, veoauto,
mootorratas, jalgratas). Märkida “Muu”, kui ühtegi neist transpordivahenditest ei kasutatud. Sel juhul täpsustada transportimise viis 
lahtris 17g (näiteks jalgsi).
17a–g. Märkida informatsioon reisiteekonna kohta ja transpordivahendi tunnusandmed (näiteks registreerimisnumber, lennunumber, 
laeva nimi, rongi number).

Kui käesolevat vormi kasutatakse teabe registreerimiseks vastavalt lahtrile 3.2, ei allkirjasta reisija seda vormi.


