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Maksustatava nafta liikide näidisloetelu 

 

 

Maksustatav nafta tähendab toornaftat ja naftat vastavalt punktides a ja b esitatud määratlustele1: 

 

a) toornafta – maapõues leiduv veokõlblikuks muudetud või muutmata vedel süsivesinike segu. 

Mõiste hõlmab ka toornaftat, millest on teatud destillaatfraktsioonid eraldatud (mõnikord 

nimetatud ka bensiinist vabastatud nafta) või millele on lisatud teatud destillaatfraktsioonid 

(mõnikord nimetatud ka rikastatud või taastatud nafta); 

b) nafta – raske destillaat või toornafta jääk või kütusena soojus- või elektrienergia tootmisel 

kasutatav selliste ainete segu, mille kvaliteet vastab Ameerika Materjalide ja Katsetamise Ühingu 

masuutide spetsifikatsioonile nr 4 (Designation D 396-69, American Society for Testing and 

Materials Specification for Number Four Fuel Oil) või mis on spetsifikatsiooninormist raskemad. 

 

Järgnevalt on esitatud maksustatava nafta liikide näidisloetelu. 

 

Maksustatava nafta liigid  

 

 

Crude oil Toornafta 

All naturally occurring crude oils Kõik looduslikud toornafta liigid 

Condensate Kondensaat 

Topped crudes Destilleeritud toornafta 

Spiked crudes Toorõli, segatud veeldatud gaasi või 

kondensaadiga 

Reconstituted crudes Toorõli, millest on eemaldatud mõni 

fraktsioon ja / või lisatud teine destillaadi 

fraktsioon. Nimetus teisiti tembitud / 

taastatud toorprodukt 

  

 Lõpp-produktid 

Nº4 fuel (ASTM) Keskmise viskoossusega jääkkütus Nº4 

Navy special fuel Raske kütteõli laevadele 

Light fuel oil Kerge kütteõli 

Nº5 fuel (ASTM) – light Keskmise viskoossusega jääkkütus Nº5, 

kerge 

Medium fuel oil Keskmine kütteõli 

Nº5 fuel (ASTM) - heavy Keskmise viskoossusega jääkkütus Nº5, 

raske 

Bunker C fuel oil Punkerdamise kütteõli C (Nº6) 

Heavy fuel oil Raske kütteõli 

Marine fuel oil Raske kütteõli (HFP) mootorlaevadele 

Nº6 fuel oil (ASTM) Kõrge viskoossusega jääkkütus Nº6 

                                                 
1Maksustatava nafta määratlus on esitatud naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta 

rahvusvaheline konventsiooni artikli 1 lõikes 3 (RT II 2004, 25, 103). 



 

Blended fuel oils by viscosity or sulphur 

content 

Segatud kütteõlid lähtuvalt viskoossusest või 

väävli sisaldusest 

Bituminous emulsions and fuel oil emulsions Bituumeni emulsioonid ja kütteõli 

emulsioonid2 

Intermediate or Process Stocks  

Fuel oil blend stocks Kütteõlide setitamise (kihistamise) mahutid 

(reservuaar) 

 

 

                                                 
2 Vastuvõetud emulsiooni koguse kohta aru andmisel veesisaldust arvesse ei võeta. 


