
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „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“ lisa  

(muudetud sõnastuses) 

 

TAOTLUS AKTSIISI TAGASISAAMISEKS 

APPLICATION FOR REFUND OF EXCISE TAX 

 

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, 

rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, selle liikmetele ja  rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele  

 

_________________________________________________________________________________ 

Taotleja nimi                                                                                     Diplomaadi- või teenistuskaardi nr 

Name of the applicant                                                                         Diplomatic or Service Card No 

_________________________________________________________________________________ 

Panga nimi ja pangakonto nr aktsiisi tagastamiseks 

Name and account no. of the bank for the refund of the excise 

_____________________________________________________________________________ 

Periood, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse (päev, kuu, aasta) 

Refund of excise is requested for (day, month, year) 

 
Aktsiisi- 

kauba nimetus  

Name of the  

excise good 

Alkoholi  

etanoolisisaldus. 

Sigarettide, sigarite ja 

sigarillode puhul 

nende maksumärgile 

trükitud jaehind 

Ethanol content of 

alcohol or retail price 

of cigarettes, cigars or 

cigarillos 

Aktsiisi-

kauba kogus 

Amount of 

the excise 

good 

Aktsiisi-

kauba kogus 

müügi-

pakendis  

Amount of 

the excise 

good in  

sales 

package 

Koguse 

ühik 

Unit of 

amount 

Müügi- 

pakendite arv 

Amount of sales 

packages 

Aktsiisisumma eurodes 

Excise amount in euros 

Vastava arve 

number  

ja kuupäev 

The number and 

date  

of the respective 

selling check 
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 Kokku aktsiisisumma /Total amount of excise   

 

Relvajõudude, sõjalise peakorteri või 

sõjalise õppeasutuse esindaja allkiri ja 

pitsati jäljend  

Signature of the Representative of Armed 

Forces, Military Headquarter or Military 

Educational Institution and Official Seal 

  

 

Täidab Välisministeerium või 

Kaitseministeerium 

To be completed by the MFA or MOD  

  

 

 

Täidab Maksu- ja Tolliamet/ To be completed by the Tax and Customs Board 

Tagastamisele kuuluv summa 

Refundable amount 

 

Tagastamisele mittekuuluv 

summa 

Nonrefundable amount 

 

 

 
EV Välisministeerium, Riikliku Protokolli osakond/MFA, State Protocol Department  

Tel: 637 75 00, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, Faks/Fax: 637 75 99  

EV Kaitseministeerium/ MOD  

Tel: 717 00 22, Sakala 1, 15094 Tallinn, Faks/Fax 717 00 01 
 

 

 

 


