
  

Rahandusministri 22.06. 2009. 
a määruse nr 42 „Täiendavad 
juhised tollideklaratsiooni ja 

lihtsustatud tollideklaratsiooni 
täitmiseks,  esitamiseks ja 

aktsepteerimiseks ning 
deklaratsioonis sisalduvate 

andmete edastamiseks”  
lisa 5 

 
TOLLIPROTSEDUURI RIIKLIKUD  LISAKOODID  
Tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisimaksude vabastused 
  
Kirjeldus  Lisakood 
saadused, mille ühenduse põllumajandustootja on saanud ühendusevälises riigis 
asuvalt kinnisomandilt  

4TA  

seemned, väetised ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikud tooted, 
mille ühendusevälise riigi põllumajandustootja impordib selle riigiga külgneval 
kinnisomandil kasutamiseks  

4TB  

reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup  4TC  
tööliste kaubad, kes on töötanud väljaspool ühendust vähemalt kuus kuud  4TI  
nõukogu määruse nr 2658/87 I osa II jao erisätete osas A sätestatud 
kokkuleppelisest või ühepoolsest tollimaksust peatamine ja käibemaksu 0% 
rakendamine laevadele mõeldud kaupade vabasse ringlusse lubamisel 
lõppkasutusloa olemasolul  

4TK  

diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis, konsulaarsuhete Viini konventsioonis 
või Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus nimetatud isikute poolt 
imporditav kaup  

4TD  

NATOsse kuuluvate relvajõudude kaup (v.a. Eesti relvajõud) ja nendega kaasas 
olevale tsiviilkoosseisule ja liikmetele vajalik kaup juhul, kui NATOsse kuuluvad 
relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses  

4TN  

Riigikogu poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste lepingute alusel saadav 
maksuvabastus  

4TR  

tagasitoodud kaup (juhul kui importija on sama isik kui eksportija)  4TH  
 
„Käibemaksuseadusest” tulenevad käibemaksuvabastused 
   
 Kirjeldus  Lisakood 
Eesti Panga imporditav kuld  1KE  
maksumärk  1KM  
konfiskeeritud võltsitud rõivad ja jalatsid, mis antakse seaduse alusel üle riigi või 
kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele  1KK  

Eesti Vabariigi kehtiv postimaksevahend, kui seda müüakse nimiväärtuses  1KP  
väärtpaber  1KV  
loteriipilet  1KL  
investeeringukuld  1KI  



sotsiaalministri määrusega kinnitatud nimekirjas nimetatud inimorgan või kude, 
inimveri või inimverest valmistatud toode ja rinnapiim  1KS  

enne 1. maid 2004. a ühenduse liikmesriigis soetatud sõiduki Eestisse 
toimetamine  1KA  

Merelaev ja õhusõiduk, nende varustus, seadmed, varuosad, kütus ja kohapeal 
tarbimiseks võõrandatud kaup 1 KD  

teenusena käsitletav spetsiifilise tarkvaraga andmekandja  1 KT  
 
„Alkoholi-, tubaka- kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest” tulenevad maksuvabastused 
  
Kirjeldus  Lisakood 
peremehetu alkohol, mis töödeldakse tehnilisel otstarbel  2AP  
aktsiisikaup, mille aktsiisilao pidaja on saatnud akrediteeritud ja sõltumatusse 
laborisse kvaliteedi kontrollimiseks  2AK  

 
Tollimaksu peatamised ja vabastamised  
 
Kirjeldus  Lisakood 
Erga omnes tollimaksust vabastamine kaupade korral, mis imporditakse Türgist 
tariifisoodustusega (ATR liikumissertifikaat) ning millele kehtivad 
dumpinguvastased ja/või tasakaalustustollimaksu meetmed (komisjoni määrus nr 
1/95)  

4TJ  

Nõukogu määruse 150/2003 alusel tõendi C645 olemasolul tollimaksu 
peatamiseks 4TF 

 
Ekspordi riiklikud lisakoodid 
 
Kirjeldus  Lisakood 
Varuosade ja lisavarustuse eksport/reeksport 6VL 
Kaitsejõudude kauba eksport 6TO 
 


