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Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine ekspordil, eksporditava ja eelfinantseeritava liidu 
kauba tolliladustamisel, reekspordil, välistöötlemisel,  transiidil ja liidu kauba 
tollistaatuse tõendamisel  

Ekspordi tolliprotseduuril/lähetamisel, eksporditava ja eelfinantseeritava liidu kauba 
tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil, välistöötlemise tolliprotseduuril, transiidi 
tolliprotseduuril ja või liidu kauba tollistaatuse tõendamisel täidetakse tollideklaratsioon 
määruse § 1 lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktide alusel, arvestades riiklikke erisusi järgmiselt: 

Lahter 2 „Kaubasaatja/Eksportija“ 

Märgitakse asjaomase isiku kohta: 
1) ettevõtja korral EORI number; 
2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood; 
3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute korral, kes ei ole ettevõtjad, 
maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud 
enne tollideklaratsiooni esitamist. 

Kui kaup suunatakse välistöötlemise tolliprotseduurile, märgitakse lahtrisse välistöötlemise 
loa omaniku EORI number. 

Lahter 13 „ÜPP“ 

Ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate põllumajandustoodete eksportimisel märgitakse 
ekspordiliigi kood vastavalt määruse lisale 2. Muudel juhtudel jäetakse lahter täitmata. 

Lahter 14 „Deklarant/Esindaja“ 

Märgitakse asjaomase isiku kohta: 
1) ettevõtja korral EORI number; 
2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood; 
3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute korral, kes ei ole ettevõtjad, 
maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud 
enne tollideklaratsiooni esitamist. 

Lahter 17 „Sihtriik“ 

Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate 
põllumajandustoodete või teises liikmesriigis asuva vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate 
varude korral märgitakse riigi koodiks: 

QR - kui varud toimetatakse teise liikmesriiki suunduvale vee- või õhusõidukile või 

QS - kui varud toimetatakse liiduvälisesse riiki suunduvale vee- või õhusõidukile. 

Lahter 22 „Valuuta. Summa“ 

Märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursi euro suhtes 
päevakursid ja milles tehing sõlmiti. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi 
Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta 
emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel. 
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Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba 
maksumus eurodes. 

Euroopa Keskpanga konverteeritavate välisvaluutade koodid ja nimetused sisalduvad Eesti 
Tollitariifistiku (edaspidi ETT) andmebaasis. 

Lahter 23 „Vahetuskurss“ 

Märgitakse lahtrisse 22 märgitud välisvaluuta kurss euro suhtes. 

Lahter 30 „Kauba asukoht“ 

Märgitakse selle tolliasutuse kood, mille piirkonnas kaup asub. Tolliasutuste koodid 
avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel. 

Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt: 
H – volitatud kaubasaatja heakskiidetud koht; 
K – loas määratud koht; 
L – ladu; 
T – tolliasutus; 
V – vabatsoon; 
X – muu. 

Lahter 31 „Pakkeüksused ja kauba kirjeldus“ 

Kui lahtris 33 kasutatakse erikoodi, siis märgitakse lahtrisse 31 kauba kirjeldus vastavalt 
nõukogu määruse nr 2658/87 I lisale „Grupp 99 Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid I 
alamgrupp“. Lisaks märgitakse võimalikult lühidalt kauba tavapärane kaubanduslik kirjeldus, 
et kaupa oleks võimalik identifitseerida. Kui lisatav tekst on infosüsteemis ettenähtust pikem, 
lisatakse tollideklaratsioonile täiendavalt kaupade nimekiri. 

Lahter 33 „Kaubakood“ 

Riiklike meetmetega seotud neljakohaline lisakood märgitakse lahtri viimasesse alajaotisesse 
vastavalt lisale 3.  

Kaasavõetava ja tarbevaru toimetamisel teises liikmesriigis asuva vee- või õhusõiduki pardale 
võib märkida kauba tariifse klassifikatsiooni asemel järgmised koodid: 
1) kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 1–24 kuuluvate kaupade puhul „99302400“; 
2) kombineeritud nomenklatuuri gruppi 27 kuuluvate kaupade puhul „99302700“; 
3) kombineeritud nomenklatuuri teistesse gruppidesse kuuluvate kaupade puhul „99309900“. 

Nimetatud koodidega deklareerimisel ei kasutata täiendavat mõõtühikut. 

Lahter 35 „Brutomass“ 

Kui tollideklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupu, võib § 2 punktide 1–5 ja 7 puhul kõikide 
kaupade brutomasside summa märkida esimese kauba lahtrisse 35, sellisel juhul järgnevate 
kaupade brutomassi lahtreid ei täideta. 

Lahter 37 „Protseduur“ 

Tolliprotseduuri riiklik lisakood märgitakse lahtri teise alajaotusse vastavalt lisale 4. Kui 
protseduuri kohaldamist ei täpsustata, märgitakse „000“. 



Lahter 44 „Lisateave / Esitatud dokumendid / Sertifikaadid ja load“ 

Tollideklaratsiooniga koos esitatavate lisadokumentide koodid sisalduvad ETT-s. 

Kui ühise põllumajanduspoliitika raames taotletakse põllumajandustoodetele eksporditoetust, 
märgitakse lahtrisse kauba laadimise algus- ja lõpuaeg ning laadimiskoha täpne aadress. 
Maksumärkide eksportimisel märgitakse selle saatelehe number, millega maksumärgid 
väljastati. 

Lahter 46 „Statistiline väärtus“ 

Märgitakse kauba statistiline väärtus eurodes sendi täpsusega. 

Lahter 49 „Tolliladu“ 

Kauba reekspordil tolli-, lähetamisel maksu- või aktsiisilaost märgitakse vastavalt tolli-, 
maksu- või aktsiisilao loa number. 

Lahter 54 „Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri“ 

Märgitakse deklarandi/esindaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja 
tollideklaratsiooni esitamise koht. 
 


