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Tollivormistuse teenuse osutamise tingimused  
M-2015 

1. Käesolevat Teenuste tingimusi kohaldatakse koos Lepingu tingimustega ning  kasutatakse mõisteid samas tähenduses, nagu 
on sätestatud Lepingu tingimustes. 

2. Tolliagentuur on kohustatud: 
2.1. korraldama Kliendi eest tollivormistuse Tollieeskirjades sätestatud korras; 
2.2. esitama Kliendile arve Tollivormistuse eest Hinnakirja alusel; 
2.3. näitama Kliendile esitatud arvel: 

• tollideklaratsiooni numbri, 
• importimisel kogutavate maksude summad maksuliikide lõikes, 
• tollimaksu, teiste kaudsete maksude (aktsiisid) ja tasumisele kuuluvate lõivude summa, 
• Tolliagentuuri teenustasu koos käibemaksuga, 
• Maksetähtaja, 
• Kliendile teenuse osutamiseks tehtud muud vajalikud, eelnevalt kooskõlastatud kulutused; 

3. Klient on kohustatud: 
3.1. esitama Tolliagentuurile tollideklaratsiooni koostamiseks ja tollivormistuse korraldamiseks vajalikud ja tõepärased 

dokumendid, vastutades esitatud informatsiooni õigsuse ja ammenduvuse eest, sealhulgas kuid mitte ainult vastutades 
kauba koguselise ja summalise vastavuse eest saatedokumentidele; 

3.2. tagama üle tollipiiri toimetatud kauba puutumatuse kuni tolliformaalsuste lõpetamiseni; 
3.3. üle tollipiiri toimetatud Kauba ja dokumendid esitama Tolliagentuurile tollivormistuse teostamiseks. Kauba eelnev 

kasutamine ja/või veoki kaubaruumi avamine on ilma tolli või Tolliagentuuri loata keelatud. 
3.4. garanteerima tolliväärtuse deklareerimiseks esitatavate andmete õigsuse ja täielikkuse ning nende tõestuseks esitatud 

dokumentide autentsuse, aga samuti mistahes muu tolliväärtuse määramiseks vajaliku lisainfo või dokumendi (nt. volituse) 
esitamise tollile viimase nõudmisel; 

3.5. allkirjastama tolliväärtuse deklaratsiooni Tolliagentuuri nõudmisel; 
3.6. tasuma Tolliagentuurile tollivormistuse eest Tolliagentuuri poolt väljastatud arve alusel selles märgitud summas ja 

tähtajaks; 
3.7. tasuma tähtaegselt impordi- ja ekspordimaksud; 
3.8. mitte kasutama ega käsutama (sealhulgas võõrandama ega asjaõigusega koormama) üle tollipiiri sisseveetud kaupa enne 

tollieeskirjades sätestatud ajahetke; 
3.9. tasuma Tolliagentuurile Kliendi poolt põhjustatud tollieeskirjade ja/või teiste õigusaktide rikkumise eest riiklike organite, 

s.h. tolli määratud trahvid ja ettekirjutused, mida esitatakse Tolliagentuuri nimele. Samuti kohustub Klient tasuma 
Tolliagentuurile määratud trahvidelt, intressidelt ja sunnirahadelt maksukohustused (ettevõtlusega mitteseotud kulutused).  

4. Tolliformaalsuste teostamiseks Tolliagentuurile Kliendi poolt esitatavate Dokumentide ja andmete nimekiri : 
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 volikiri Tolliagentuurile järgneva sisuga: 

• kes volitab, 
• keda volitatakse, 
• volitatakse vormistama ja allkirjastama tollidokumente, 
• volitatakse täitma ja allkirjastama tollideklaratsioone, 
• volitatakse esindama Klienti Tolli ees; 

4.3. esitama litsentsi seda nõudvate kaupade sisse- ja väljaveoks; 
4.4. Kauba kogust tõendavad dokumendid – kaubaarve (invoice) ja/või kaubasaateleht kaubagrupi täpsusega, koguste 

mõõtmisel tolli poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi mõõtmistulemused; 
4.5. Kauba tolliväärtust tõendavad dokumendid – kaubaarve (invoice) ja/või muud tolliväärtust tõendavad dokumendid; 
4.6. Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel eriluba kauba toimetamiseks üle tollipiiri; 
4.7. Kauba saatedokumendid, s.h. rahvusvahelise kaubaveo dokumendid: 

• mereveo korral – lasti manifest ja konossement, 
• õhuveo korral – lasti loetelu ja kaubasaateleht, 
• raudteeveo korral – vagunite koosseisu üleande kaaluleht ja kaubaveo saatedokumendid (SMGS-või CIM saateleht), 
• maanteeveo korral – sisenemise ülddeklaratsioon ja kaubaveo saatedokumendid; 
 

4.8. Esitatavad dokumendid peavad kajastama õigusaktides nõutavaid andmeid. 
4.9. Tolliformaalsuste teostamiseks lisatakse dokumente vajadusel juurde muud dokumendid, olenevalt tolliprotseduurist. 
 


