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Intrastat aruandluse koostamise tingimused I-2011 
 

1. Käesolevates Teenuste tingimustes kasutatakse mõisteid samas tähenduses, nagu on sätestatud Lepingu tingimustes. 

2. Tolliagentuur on kohustatud: 

2.1. koostama Kliendilt saadud andmete alusel Aruande ning esitama selle Kliendile ülevaatamiseks e-mail-i või faksi teel 
hiljemalt 1 tööpäev enne Aruande Statistikaametile esitamise tähtpäeva kliendile ülevaatamiseks, kui Klient on selleks 
soovi avaldanud;  

2.2. küsima vajadusel Kliendilt täpsustavaid andmeid Aruande koostamiseks vajalike andmete ja/või dokumentide kohta. 
Täpsustavate andmete küsimine toimub jooksvalt faksi või e-mail-i teel, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti; 

2.3. esitama Kliendi poolt aktsepteeritud Aruande Statistikaametile hiljemalt aruande kuule järgneva kuu 10. tööpäevaks, kui ei 
esine Teenuste tingimuste punktis 3.3. nimetatud asjaolusid, kui Kliendi viivitusest tulenevalt viibib Aruande esitamine; 

2.4. esitama Kliendile arve Lepingu täitmise eest vastavalt Hinnakirjale; 

2.5. väljastama Kliendile koopia Statistikaametile esitatud Aruandest. 

3. Klient on kohustatud: 

3.1. esitama Tolliagentuurile Aruande koostamiseks vajalikud ja tõepärased andmed ja dokumendid (Teenuste tingimuste punkt 
4) iga nädala kohta hiljemalt nädalale järgneval esmaspäeval kell 16:00, vastutades esitatud informatsiooni õigsuse ja 
ammenduvuse eest. Kui pooled ei lepi kokku teisiti, toimub andmete ja dokumentide edastamine faksi teel; 

3.2. täpsustama hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul Tolliagentuuri poolt esitatud küsimuste osas Tolliagentuurile esitatud 
andmeid ja dokumente. Kui pooled ei lepi kokku teisiti, toimub andmete ja dokumentide täpsustamine faksi teel. Kui Klient 
ei täida käesolevas punktis sätestatud kohustust, on Tolliagentuuril õigus koostada Aruanne esialgsete andmete alusel, 
informeerides Klienti Aruande kinnitamiseks saatmisel võimalikest ebatäpsustest; 

3.3. kontrollima üle ja kinnitama Tolliagentuuri poolt Kliendile ülevaatamiseks saadetud Aruande hiljemalt ühe (1) tööpäeva 
jooksul Aruande Tolliagentuurilt saamisest. Kui kontrollimise tulemusel ilmneb, et Aruandes on ebatäpsusi või puudusi, on 
Klient kohustatud sellest koheselt, aga mitte hiljem kui eelnimetatud ühe (1) tööpäeva jooksul informeerima Tolliagentuuri 
ja vajadusel esitama puuduvad dokumendid. Kui Klient ei ole Tolliagentuurile eelnimetatud tähtajaks teatanud aruandes 
esinevatest puudustest või ebatäpsustest, loevad Pooled aruande kinnitatuks Tolliagentuuri poolt Kliendile saadetud kujul. 
Kui Tolliagentuur on informeerinud Klienti Aruandes sisalduvatest võimalikest ebatäpsustest seetõttu, et Klient ei ole 
täitnud Teenuste tingimuste punktis 3.2. nimetatud kohustust ning Klient täpsustab Aruande aluseks olevaid andmeid ja 
dokumente Aruande kontrollimiseks ja kinnitamiseks saatmise järel ning Tolliagentuur peab tegema Aruandes parandusi, 
jääb vastutus Aruande Statistikaametile esitamisega hilinemisel Kliendi kanda; 

3.4. tasuma Tolliagentuurile Aruande koostamise ja esitamise eest Tolliagentuuri poolt väljastatud arve alusel selles märgitud 
summas ja tähtajaks. 

4. Klient peab Tolliagentuurile Aruande koostamiseks esitama järgmised andmed ja dokumendid: 

4.1. Kliendi juhatuse liikme poolt allkirjastatud volikiri Kliendi Volitatud esindajale, kui Volitatud esindajaks ei ole isik, kellel 
on Äriregistri registrikaardist nähtuvalt volitused Kliendi esindamiseks; 

4.2. Kliendi juhatuse liikme poolt allkirjastatud volikiri Tolliagentuurile järgneva sisuga: 
• Tolliagentuuri volitatakse vormistama ja allkirjastama Aruandeid, 
• esindama Klienti suhtlemisel Statistikaametiga; 

4.3. Andmed või dokumendid (lepingud, arved, saate- või veodokumendid jms), milles sisalduvad alljärgnevad andmed: 
• kauba kirjeldus vabas vormis iga kauba kohta eraldi, sh Kauba lähetamisega seotud teenused (transportimine ja 

kindlustus), 
• sihtliikmesriigi / saatjaliikmesriigi kood või nimi, 
• tehingu kood või tehingu kirjeldus, mille alusel on võimalik tehingu koodi määratleda, 
• tarneklausel ja koht (sihtkoht, laadimiskoht või sihtsadam) või kirjeldus, mille alusel on võimalik tarneklauslit ja kohta 

määratleda, 
• kaubakood või Kauba nimetus, mille alusel on võimalik kaubakoodi määratleda, 
• kauba päritoluriigi kood või nimi, 
• transpordiliigi kood või andmed, mille alusel on võimalik transpordiliigi koodi määratleda, 
• kauba netomass, kui netomassi märkimine Aruandesse on kohustuslik õigusaktide alusel, 
• kauba kogus ja mõõtühik, kui vastavate andmete märkimine Aruandesse on kohustuslik õigusaktide alusel, 
• kaubaarve summa ja valuuta, 
• kauba statistiline väärtus, kui Klient on kohustatud vastavat lahtrit aruandes täitma, 
• muud andmed, kui tegemist on erijuhtumina käsitletava spetsiifilise Kaubaga, 
• Statistikaameti poolt Kliendile saadetud salasõna elektroonseks aruande esitamiseks. 



Intrastat aruandluse koostamise tingimused I-2011  

   
   

2/2 

5. Kui eelnevas punktis 4 nimetatud andmed Kauba kohta nähtuvad dokumentidest, mis on Tolliagentuuri käsutuses seoses 
Tolliagentuuri poolt Kliendile osutatavate muude teenustega, ei ole Klient kohustatud andmeid täiendavalt esitama, kuid on siiski 
kohustatud teavitama Tolliagentuuri muu kaubavahetuse puudumisest. 
 
 
 
  
 


