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Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise 

impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril  

Vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise 
tolliprotseduuril täidetakse tollideklaratsioon määruse § 1 lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktide 
alusel, arvestades riiklikke erisusi järgmiselt: 

Lahter 8 „Kaubasaaja“ 

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 seestöötlemise, ajutise impordi või lõppkasutuse protseduurile eelnevalt 
väljastatud loa alusel, märgitakse vastava loa omaniku EORI number.  

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 22 „Valuuta. Summa“ 

Märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursid euro suhtes 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. Kui isik kasutab kiiresti riknevate kaupade importimisel ühikuväärtuse süsteemi 
ning deklareeritav väärtus on esitatud eurodes, siis märgitakse valuuta koodiks „EUC“. 

Kui kauba reimpordil esitatakse teenuste eest arve kaubaarvel olevast erinevas valuutas, 
märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes. 

Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba 
maksumus eurodes. 

Euroopa Keskpanga poolt konverteeritavate välisvaluutade koodid ja nimetused sisalduvad 
ETT-s. 

Lahter 23 „Vahetuskurss“ 

Märgitakse euro kurss lahtris 22 märgitud välisvaluuta suhtes. 

Lahter 30 „Kauba asukoht“ 
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Märgitakse selle tolliasutuse kood, mille piirkonnas kaup asub. Tolliasutuste koodid 
avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel. 

Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt: 
A – ajutise ladustamise koht; 
H – volitatud kaubasaaja heakskiidetud koht; 
K – loas määratud koht; 
L – ladu; 
T – tolliasutus; 
V – vabatsoon. 

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“ 

Lahtri viiendasse alajaotusesse märgitakse riiklike meetmetega seotud kaubakoodi 
neljakohaline lisakood vastavalt lisale 6. 

Kui tollideklaratsioon esitatakse teatud erisätete alusel imporditavale kaubale, võib kasutada 
lisas 7. sätestatud erikoodi. 

Lahter 35 „Brutomass“ 

Kui tollideklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupu, võib määruse § 2 punktides 8–10 
nimetatud juhtudel 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. 

Maksumärkide importimisel märgitakse selle saatelehe number, millega maksumärgid 
väljastati. 

Lahter 45 „Kohandused“ 

Märgitakse kõik kohandused proportsionaalselt deklareeritava kaubanimetuse väärtusele või 
kogusele. 

Lahter 46 „Statistiline väärtus“ 

Kauba statistiline väärtus märgitakse eurodes sendi täpsusega. 

Lahter 47 „Maksude arvestus“ 



„Liik“ – märgitakse maksuliigi kood vastavalt lisale 7. 

„Maksu alus“ – märgitakse maksuliigi kohta kauba väärtus või kogus, mis on aluseks 
maksusumma määramisel. Veergu märgitakse „1“, kui maksusumma on fikseeritud summa. 

„Määr“ – märgitakse maksuliigi maksumäär. 

„Summa“ – märgitakse maksuliigi maksusumma eurodes sendi täpsusega. 
„MV“ – märgitakse makseviisi tähis: 
„0“ – maks arvutatakse välja tagatise määramiseks; 
„1“ – maks arvutatakse välja ja kuulub tasumisele; 
„2“ – käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonil; 
„3“ – maks ei kuulu tasumisele ega tagamisele; 
„4“ – lihtsustatud tollideklaratsiooni maksusumma arvutatakse välja ja kuulub tasumisele 
lisadeklaratsiooni esitamisel. 

Viimasele reale märgitakse tasumisele kuuluv maksusumma kokku. 

Lisalehel märgitakse lahtri alumisse parempoolsesse osasse „KOKKUVÕTE“ lisalehel 
märgitud importimisel tasumisele kuuluv maksusumma (edaspidi maksusumma) maksuliikide 
lõikes. Viimasele reale märgitakse lisalehel märgitud maksusumma kokku.  

Lahter 48 „Tähtajapikendusega tasumine“ 

Märgitakse maksusumma tagamise või tasumise viis järgmiselt: 
0 – esindaja tagab; 
1 – saaja või saatja tagab; 
2 – esindaja maksab; 
3 – saaja või saatja maksab. 

Lahter 49 „Tolliladu“ 

Kauba tolli-, maksu- või aktsiisilattu paigutamisel märgitakse vastavalt tolli-, maksu- või 
aktsiisilao loa number. Kui kaubale on eelnevalt rakendatud tolliladustamise tolliprotseduuri 
teises ühenduse liikmesriigis, märgitakse selle liikmesriigi tähtkood. 

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

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


