
Rahandusministri 19.06.2017. a määruse nr 37 

„Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks” 

lisa 3 

KAUBAKOODI RIIKLIKUD  LISAKOODID 

Lisakoodi esimene koht määrab ära lisakoodi liigi. 

Riiklikud lisakoodide liigid on järgmised: 

Q – kütuseaktsiis; X – alkoholiaktsiis; S- alkohol või kütus; V – käibemaks;  

Lisakood Lisakoodi kirjeldus 

Q001 diislikütus 

Q002 eriotstarbeline diislikütus 

Q005 kerge kütteõli 

Q006 raske kütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 8 alusel) 

Q007 raske kütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 81 alusel) 

Q008 põlevkivikütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 9 alusel) 

Q009 põlevkivikütteõli (maksustatav ATKEAS § 66 lg 91 alusel) 

Q010 vedelgaas (kütteainena) 

Q011 mootorivedelgaas 

X901 kääritatud jook “Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse” (edaspidi 

ATKEAS) § 12 lg 4 mõistes: tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust 

X903 kääritatud jook ATKEAS-e § 12 lg 4 mõistes: tegeliku alkoholisisaldusega üle 

6% ja kuni 10% mahust või ainult kääritamise teel saadud tegeliku 

alkoholisisaldusega üle 10% ja kuni 15% mahust 

X905 muu alkohol ATKEAS-e § 12 lg 6 mõistes: tegeliku alkoholisisaldusega üle 

22% mahust 

X906 vein ATKEAS-e §12 lg 3 mõistes: viinamarjadest toodetud ainult kääritamise 

teel saadud toode (võib olla rikastatud) tegeliku alkoholisisaldusega kuni 

15% mahust või viinamarjadest toodetud ainult kääritamise teel ilma 

rikastamata saadud toode tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18% mahust  

X909 vahutav kääritatud jook ATKEAS-e § 12 lg 4 mõistes: vahutav toode (pudelis 

seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal kinnis või ülerõhuga vähemalt 3 

baari) tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13% mahust või ainult 

kääritamise teel saadud vahutav toode tegeliku alkoholisisaldusega üle 13% ja 

kuni 15% mahust  

X915 õlu ATKEAS-e § 12 lg 2 mõistes: õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi 

segu  

X919 vahutav vein ATKEAS-e § 12 lg 3 mõistes: viinamarjadest toodetud ainult 

kääritamise teel saadud vahutav toode (pudelis seenekujulise korgiga, mida 

hoiab paigal kinnis või ülerõhuga vähemalt 3 baari) tegeliku 

alkoholisisaldusega kuni 15% mahust 

X920 vahetoode ATKEAS-e § 12 lg 5 mõistes: vein, sealhulgas tegeliku 

alkoholisisaldusega kuni 22% mahust, mis pole hõlmatud koodidega X906 ja 

X919 või kääritatud jook tegeliku alkoholisisaldusega kuni 22% mahust, mis 

pole hõlmatud koodidega X901, X903 ja X909 

S001 alkohol 

S003 kütus, mida kasutatakse mootoribensiiniga samal otstarbel 

S004 kütus, mida kasutatakse diislikütusega samal otstarbel 

S005 kütus, mida kasutatakse kerge kütteõliga samal otstarbel 

S007 kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav 

ATKEAS § 66 lg 8 alusel) 
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S008 kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav 

ATKEAS § 66 lg 81 alusel) 

S999 deklareeritav kaup ei ole kütus ATKEASe mõistes 

V001 sotsiaalministri 04.12.2006 määruses nr 63 (koos hilisemate muudatuste ja 

täiendustega) nimetatud ravimid, rasestumisvastased vahendid, 

meditsiiniseadmed ja abivahendid  

V002 muu kaup kui V001 

 


