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Tänase koolituse eesmärk on tutvustada
 Mida saab ettevõte ise ära teha, kellel on kaubanduslikud suhted
Ühendkuningriigiga (ÜK), et valmistuda üleminekuperioodi
järgseks ajaks
 Tollitavate kaupade eest maksude tasumisest
 Peamised teadmised, mis edaspidi kasuks tulevad
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Ühendkuningriigi (ÜK) lahkumine Euroopa Liidust (EL)
 Alates 01.02.2020 on ÜK Euroopa Liidust välja astunud
 Väljaastumislepinguga ette nähtud üleminekuperiood lõpeb
31.12.2020
 Alates 01.01.2021 on ÜK kolmas riik
 Tulevikusuhete läbirääkimised ÜK ja EL vahel kestavad
 *Põhja-Iirimaad ei käsitleta tolli mõttes kolmanda riigina vaid
koheldakse nagu oleks Põhja-Iirimaa osa liidu tolliterritooriumist
* Põhja Iirimaa on osa ÜK tolliterritooriumist, kuid Põhja-Iirimaa ja EL vahel liikuva kauba suhtes ei
kohaldata tollijärelevalvet, -kontrolli ega -formaalsusi, kui kõnealune kaup liigub liidusisese liikumisena.
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Leppeta BREXIT

Kaupade liikumisel uued reeglid
 Edaspidi on kaubavahetus Ühendkuningriigiga (ÜK) sarnane
nagu Venemaa, Hiina või USAga
 Kaubad liiguvad tollijärelevalve all
 Igale olukorrale leidub lahendus
 Nõuga aitavad toll või tolliagentuurid
 Võimaluse korral ärge planeerige üleminekuperioodi lõpule
kaubavahetust
 Üleminekuperioodi lõpul toimuva kaubavahetuse korral, varuge
kannatust
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Ettevalmistus tuleb kasuks (1)
 Kaubavahetuse eelduseks on EORI numbri olemasolu
 Suhtle äripartneriga. Kontrollige mõlemad, et kõik vajalik
dokumentatsioon oleks olemas mõlemal poolel tollitoimingute
tegemiseks
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Ettevalmistus tuleb kasuks (2)
 Selge teadmine, mis eesmärgil kaubad EL-i või ÜKsse toimetatakse,
annab suuna, kuidas kaubad tollis vormistada
Abistavad küsimused:
Kas ajutiselt sisse toodav kaup? Mis eesmärgil kaup tuuakse? Kas tootmisesse toodav
kaup? Kas näitusele? Kas vaja vahepeal ladustada/hoiustada? Kas pärast tootmist tagasi
ÜKsse? Kas pärast tootmist EL LRi sh Eesisse? Jne…

 Tea, mis võimalusi ja kohustusi annavad- import, eksport, transiit,
eriprotseduurid
Eriprotseduurid- transiit, ladustamine (tollilaos, vabatsoonis), ajutine import, lõppkasutus,
seestöötlemine, välistöötlemine
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Ettevalmistus tuleb kasuks (3)
 Tunne kaupa, millega tegeled, kas kaubad on vastavuses ka
edaspidi EL nõuetega (näiteks, kas turujärelevalve asutuste
poolsed nõuded on täidetud jne)
 MTA ettemaksukontole piisavalt raha
 Tollile deklareerimine toimub e-MTAs iga kord kui kaup saabub
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Ettevalmistus tuleb kasuks (4)
 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-et
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na02
20590etn_002.pdf
 https://www.gov.uk/transition
8

BREXIT ja tolliformaalsused

Kaupade vaba liikumine ÜK ja EL vahel lõpeb (1)
 01.01.2021 CET 00:00:00 muutub ÜK tolli mõistes „kolmandaks
riigiks”, mis tähendab, et tolliliidu põhimõtetel tuginev kaubavahetus
asendub WTO reeglite alusel toimuva kaubavahetusega
 Kohalduvad tariifsed meetmed. WTO reeglid näevad ette lisaks
tolliformaalsustele ette kodumaise tootmise kaitseks tariifide ja
koguseliste piirangute seadmise võimaluse, mis tuginevad
enamsoodustusrežiimi põhimõttel
 rakenduvad kaupade impordile/ekspordile/transiidile täismahus EL
tolliliidus ja ÜK-s ettenähtud tolliformaalsused
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Kaupade vaba liikumine ÜK ja EL vahel lõpeb (2)
 Kõik ÜK poolt varasemalt väljastatud tolliotsused (load, siduvad
otsused jne) muutuvad kehtetuks
 ÜK lülitatakse välja EL tollisüsteemidest (ICS, ECS, NCTS),
võimaldatakse tollivormistuse teostamine UK-sse/st
 Maksude tasumise kohustus impordil (ekspordi puhul hetkel makse
ei ole kehtestatud)
 Rakenduvad keelud ja piirangud (eksportimisel ja importimisel) ehk
mittetariifsed meetmed
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Kaupade vaba liikumine ÜK ja EL vahel lõpeb (3)
Kaupade Eestist välja viimisel Ühendkuningriiki tuleb arvestada kauba
deklareerimise nõudega nii Eestis (ekspordi tollitoimingud)
kui ka Ühendkuningriigis (impordi tollitoimingud).
Ühendkuningriiki kaupade importimisel, tuleb vastavalt ÜKs kehtestatud
reeglitele tasuda importimisel kogutavad maksud ja esitada kaupade
kohta käivad vajalikud dokumendid.
Kaupade kasutamine on lubatud pärast tollitoimingute lõppu.
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Kaupade vaba liikumine ÜK ja EL vahel lõpeb (4)
Kaupade Ühendkuningriigist Eestisse sissetoomisel tuleb arvestada
kauba deklareerimise nõudega nii ÜKs (ekspordi tollitoimingud)
kui ka Eestis (importimise tollitoimingud) ning
kaupade Eestisse sissetoomisel tuleb vastavalt ELs kehtestatud
reeglitele tasuda tolli- ja muud importimisel kogutavad maksud
(käibemaks ja aktsiis) koos asjasse puutuvate lisadokumentide
esitamise kohustusega.
Kaupade kasutamine on lubatud pärast tollitoimingute lõppu.
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BREXIT ja tolliformaalsused

Vajalikud eeltingimused ja tolliformaalsused
 Üldised tollireeglid - registreerimine (EORI); esindamine; volitatud
ettevõtjad (AEO) jm
 Eel- ja julgeolekuandmete esitamine, sisenemis- ja väljumistoimingud,
ajutine ladustamine, tollistaatuse tõendamine
 Tollideklaratsioonide esitamiseks vajalike andmete ja dokumentide
koondamine sh tolliväärtus, klassifitseerimine, päritolu
 Tollideklaratsiooni esitamine vastava tolliprotseduuri reeglite kohaselt sh
tollitariifistiku ja ELi kaubanduspoliitika meetmete rakendamine
 Tollimaksu, käibemaksu ja aktsiiside tagamise/tasumise kohustus
Detailsem info tollitoimingute kohta www.emta.ee
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Tollitavate kaupade eest maksude tasumisest (1)
 Maksustamine sõltub konkreetsest kaubast (aluseks kaupade
klassifitseerimine, päritolu ja tolliväärtus)
 Kaubad maksustatakse importimisel (IM4 vabasse ringlusesse
lubamisel)
 Kaupadelt tuleb tasuda
tollimaks, käibemaks, aktsiisid, anti-dumpingud ja täiendavad
tollimaksud
 Kaupade eksportimisel ei ole hetkel makse kehtestatud
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Tollitavate kaupade eest maksude tasumisest (2)
 Maksud tasutakse impordi tollideklaratsiooniga (IM4 vabasse ringlusesse
lubamine). Vajalik on ettemaksukontol raha olemasolu
 Impordi tollideklaratsioon esitatakse, maksud tasutakse alternatiivsete
meetoditega:
 Maksud tasutakse maksetähtaja pikenduse loa alusel pärast
kogumisperioodi lõppu. Vajalik on tagatise esitamine
 Käibemaks tasutakse käibedeklaratsiooni loaga (vajalik KMD luba), muud
maksud tasutakse tollideklaratsiooniga või maksetähtaja pikenduse
loaga.
 Maksude tasumisel ja tollideklaratsiooni esitamisel saab kasutada
tolliagendi teenust
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BREXIT ja tolliformaalsused

Uued riigikoodid (1)
Tolliformaalsuste teostamisel Ühendkuningriigi puhul kasutusel kaks
riigikoodi: GB ja XI.
 GB – sõltuvalt kontekstist hõlmab kogu Ühendkuningriiki või
Ühendkuningriiki, v.a Põhja-Iirimaa.
 XI – kasutatakse Põhja-Iirimaa (ELi tolliterritoorium) eristamiseks
Ühendkuningriigist, kui see on tolliformaalsuste teostamisel on vajalik.
*Põhja-Iirimaa on osa ÜK tolliterritooriumist, kuid Põhja-Iirimaa ja ELi vahel liikuva kauba suhtes ei
kohaldata tollijärelevalvet, -kontrolli ega -formaalsusi, kui kõnealune kaup liigub liidusisese liikumisena
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Uued riigikoodid (2)
Millal „GB" ja „XI"?
 Ettevõtja andmed: riigi koodi märkimine tollideklaratsioonile toimub EORI numbri
märkimise järel EORI andmebaasis olevate andmetega. Kui EORI numbrit ei ole või
seda ei pea märkima, siis kogu Ühendkuningriigi riigikood on „GB", s.t ka PõhjaIirimaal registreeritud isiku puhul märgitakse riigina „GB".
 Päritolu ja transpordivahendi riigi identifitseerimisel kasutatakse alati „GB". Päritolu
ning transpordivahendi riigi identifitseerimisel ei ole vajadust eristada Põhja-Iirimaad
ülejäänud Ühendkuningriigist.
 Lähte- ja sihtriigi valikul on võimalus valida riigina nii „GB" kui ka „XI". Riikide valikus
on koodid:
 GB – Ühendkuningriik, v.a Põhja- Iirimaa;


XI – Põhja-Iirimaa.
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Ettevõtja registreerimine - EORI
 Registreerimisvajadus tekib järgmistel UK-EL vahelist kaubavahetust
teostavatel ettevõtjatel:
1. Liidu ettevõtjad, kellel puudub EORI registreering. Registreerimine
toimub riigis, kus nad on asutatud
2. UK ettevõtjad, kellel on Liidus alaline asukoht. Registreerimine
toimub riigis, kus neil on asukoht
3. UK ettevõtjad, kellel Liidus alaline asukoht puudub, registreeruvad
Liidu tolliasutuses, kus neil tekib esimene kokkupuude tollitoimingu
teostamiseks
 Lubatud on varasem registreerumine

Tolliload ja otsused
 UK poolt või UK EORI-le väljastatud tolliload, eelotsused (BOI, BTI)
muutuvad kehtetuks
 UK-d puudutavad load muudetakse tolli initsiatiivil (nt RSS) või
ettevõtja taotlusel
 Ettevõtjad on kohustatud hindama tänaseid tagatisi (nt transiit,
maksetähtaja pikendus jne)
 Liidu ettevõtjad, kelle kaubandustegevus nõuab alates väljumisest
tollialase loa väljastamist, saavad luba juba varem taotleda
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BREXIT ja tolliformaalsused

Tollistaatus - üleminekuperioodi lõpul
 Üldprintsiip – Liidu kaupu, mis jõuavad EL27 alates 01.01.2021, koheldakse tavaliste
kolmandate riikide kaubana
 Teatud juhtudel on võimalik kaupade liikumist siiski vaadelda liidu-sisese liikumisena
ja tõendada kaupade EL tollistaatust. Täpsemalt EL suunistes (link lisatud materjali
lõppu)
 Oluline on tagada staatust tõendava dokumendi olemasolu ning veodokumendilt peab
selgelt nähtuma kaupade liikuma hakkamise kuupäev
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BREXIT ja tolliformaalsused

Muud erijuhud
 Mootorsõidukite Liidu tollistaatust, mis on registreeritud EL27-s, kuid saabub UK-st
EL-i tagasi peale Brexitit, on võimalik tõendada, kui nendega on kaasas
registreerimismärgid ja -dokumendid (LTS RA 208 alusel)
 Kui EL kaup on viidud enne Brexitit UK-sse, ja tuuakse tagasi peale Brexitit, siis juhul,
kui kaup tuuakse tagasi kolme aasta jooksul, loetakse see tagasitoodud kaubaks ja
vabastatakse tollimaksust, kui esitatakse transpordidokument ja vajadusel muud
dokumendid, mis tõendavad, et kauba seisund ei ole muutunud. NB tähtaega ei saa
pikendada
 Eraisik, kes saabub EL tagasi ümberasujana peale Brexitit, saab oma isikliku vara
maksuvabalt importida kui ta elukoht UK-s oli vähemalt 12 kuud vaatamata sellele, et
ÜK oli enne Brexitit EL liikmesriik
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Tariifid
 WTO tariifid/kvoodid on määratud HS-nomenklatuuri tasemel, detailsem
informatsioon EL poolt rakendatavatest määradest ja kvootides TARIC või
ETT süsteemidest (enne 01.01.21 kasutada GB asemel otsingus näiteks
RU):
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?La
ng=et
https://apps.emta.ee/arctictariff-public-web/#!/home
 ÜK poolt paika pandud tariifid:
https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021
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Ekspordiformaalsused
 Üldprintsiip – ÜK-sse liikuvad liidu kaubad tuleb EL-st tavakorras
eksportida so väljumisformaalsused ja ekspordiprotseduur
 Ekspordi toimiguid ette vormistada ei ole lubatud

Erinevad ekspordistsenaariumid on kirjeldatud
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit-export-businessscenarios-annex-2-no-deal_en.pdf
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BREXIT ja tolliformaalsused

Transiit
 ÜK jätkab väljumiskuupäevast liikmena ühistransiidi konventsioonis
ning kõik vaheperioodil alanud veod vormistatakse NCTS-is lõpuni,
muutub transiitveo staatus.
 Jätkub NCTS süsteemi kasutamine – T1 asemel edaspidi T2
 Erinevad stsenaariumid on kirjeldatud
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexittransit-business-scenarios-annex-1-no-deal_en.pdf
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TIR
 ÜK jätkab TIR konventsiooni liikmena, kuid väljaspool EL
tolliterritooriumi.
 Vaheperioodi TIR liikumised, mis lõppevad ÜK-s peale
väljumiskuupäeva, lõpetatakse alternatiivsete tõendite alusel, kuna
ÜK-l puudub ligipääs NCTS TIR vedudele.
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Sooduspäritolust alates 01.01.2021
 ÜK muutub EL-i jaoks kolmandaks riigiks, kellega ei ole
sooduskaubanduse lepingut
 ÜK materjalid ja töötlustoimingud on sooduspäritolustaatuseta
 Sooduspäritolu puudumisel tuleb tasuda tollimaksud
 ÜK tollis välja antud heakskiidetud eksportija/ registreeritud
eksportija load on alates 01.01.2021 kehtetud
 EL27-s ÜK eksportijatele välja antud heakskiidetud eksportija/
registreeritud eksportija load on alates 01.01.2021 kehtetud
 EL27-s välja antud heakskiidetud eksportija/ registreeritud eksportija
load, mis sisaldavad ÜK materjale, tuleb muuta või tühistada
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Erijuhud, kui võib väljastada/koostada päritolutõendeid pärast
01.01.2021
 EL-i eksportija võib taotleda liikumissertifikaadi duplikaati
 EL-i eksportija võib taotleda tagantjärele väljastatud
liikumissertifikaati sel juhul, kui eksport on toimunud enne
01.01.2021
 EL-i eksportija võib koostada tagasiulatuva päritoludeklaratsiooni,
päritolukinnituse ja arvedeklaratsiooni, kui kaup on eksporditud enne
01.01.2021
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Kaupadele kohalduvad keelud ja piirangud (mittetariifsed
meetmed)
 Kaubad, mis ELis ei vajanud litsentse võivad vajad ekspordil ja impordil
eriluba
 Kehtivad keelud ja piirangud, mis on mõeldud III riikidele (näiteks
kemikaalidele, põllumajandustoodetele, meditsiini tarvetele, ravimitele
jne)
 Koguselised piirangud või erinõuded (sertifikaadid, eriload, erikomisjoni
load, litsentsid vmt)
 EL siseseks liikumiseks väljastatud litsentsid ja load ei kehti
 Vajalik III riiki ekspordi-, impordi või transiitluba
 Litsentsidelt maha kandmised nõuavad tolli tulemist
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Oluline!

ÜKga on kaubandussuhetes uued reeglid
kokkuvõtvalt










ÜK-ga on kaubavahetus edaspidi nagu USA, Venemaa või Hiinaga
Kaubad liiguvad tollijärelevalve all
Kaubad deklareeritakse igakordselt tollile – alati ÜKs ja EL LRs
Rakenduvad tariifsed ja mittetariifsed meetmed (keeldude ja piirangute
reeglid)
Maksude tasumine toimub tollideklaratsiooniga
Vastavalt vajadusele on võimalik taotleda erinevaid tollilube
Kaupadele teostatakse tollikontrolli
Arvestada tasub lisaajaga
Kaupade kasutamine on lubatud pärast tollitoiminguid
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Väikesaadetistest
 E-kaubanduses kuuluvad deklareerimisele ÜK saadetised, mille
väärtus on alates 22€ (01.01.2021 kuni 30.06.2021)
 E-kaubanduses tervikuna toimub muudatus alates 01.07.2021,
deklareerimisele kuuluvad kõik saadetised alates 0€
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Oluline info Brexiti kohta
Täpsem info ja kontaktid:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidancecustoms-procedures_et_1.pdf
https://www.emta.ee
https://www.emta.ee/et/brexit
tolliinfo@emta.ee 8800814
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Tänan!
tolliinfo@emta.ee

