
 

 

  

Rahandusministri 22.06.2009. a 
määruse nr 42 „Täiendavad 
juhised tollideklaratsiooni ja 

lihtsustatud tollideklaratsiooni 
täitmiseks, esitamiseks ja 

aktsepteerimiseks ning 
deklaratsioonis sisalduvate 

andmete edastamiseks”   
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  
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