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Palume informeerida kõiki kolmandates riikides võistlustel osalejaid, et hobustega piiriületus sujuks
tõrgeteta. Tolliformaalsus, mis tuleb täita enne piiriületust, on hobuste deklareerimine ajutise väljaveo
tolliprotseduurile. Täiendavaid tolliformaalsusi ei tule täita, kui hobust tagasi ei tooda, siis
loetakse hobused lõplikult ekspordituks. Senise praktika kohaselt täitsid võistlejad reisijana piiripunktis
hobuste suhtes reisija deklaratsiooni, kuid see ei olnud korrektne. Seega puudutab muudatus vaid ühe
deklaratsiooni liigi asendamist teisega.

Tollideklaratsiooni saab nii väljuval kui ka siseneval suunal oma hobusele (hobustele) iga
võistlushobuse omanik (deklaratsiooni esitaja) esitada ise tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis
Complex, mis on tasuta kättesaadav veebipõhine tollideklaratsioonide töötlemise süsteem.
Andmetöötlussüsteemi sisenetakse Maksu- ja Tolliameti veebilehe või internetipanga kaudu
http://www.emta.ee/index.php?id=12223. Suunised tollideklaratsiooni esitamiseks on kättesaadavad:
http://www.emta.ee/index.php?id=3361. Tollideklaratsiooni täitmisel tekkivate küsimuste korral on
võimalik saada nõu ja abi tolliinfolt telefonil 880 0814. Tollideklaratsiooni esitamiseks on võimalik
kasutada ka tolliagentide teenust (tolliagentuurid: http://www.emta.ee/index.php?id=1005), kuid siis on
tegemist tolliagentide poolt tasulise tolliteenuse osutamisega.

Ekspordideklaratsioonid kehtivad 90 päeva. Kuna võistluste toimumise ajad on ilmselt teada
võistlejatele tunduvalt varem, kui toimub tegelik piiriületus, on mõistlik deklareerida hobused juba
varakult ajutise väljaveo tolliprotseduurile. See tähendab, et kui hobuste suhtes on deklaratsioon
esitatud ja tollideklaratsiooni staatuseks on „kaup vabastatud“, jääb aega 3 kuud tegelikuks
piiriületuseks. Piiril esitatakse varem e-keskkonda (e-maksuamet/e-toll) esitatud tollideklaratsioonist
ekspordi saatedokumendi väljatrükk. See omakorda tähendab, et aega hobuste deklareerimisele piiril
enam ei kulu. Piiril toimub ainult ekspordiformaalsuste lõpetamine so piiriületuse fikseerimine.
Ekspordimakse tolliformaalsuste teostamisel st riiklikke või ühenduse eksporditollimakse tasuda ei
tule. Ekspordi suunised on kättesaadavad siit: http://www.emta.ee/index.php?id=21287.

Kui pärast võistlusi hobused tuuakse tagasi st reimporditakse, deklareeritakse hobused taassisseveo
tolliprotseduurile ja viidatakse eelnevale ekspordideklaratsioonile. Sellega tõendatakse, et tegemist ei
ole kolmandast riigist soetatud hobustega. Täita tuleb ainult impordiformaalsus, imporditollimakse
tasuma ei pea, kuid reimpordi deklaratsiooni esitaja peab olema sama isik, kes oli
ekspordideklaratsiooni esitaja. Suunised õige tolliprotseduuri rakendamiseks saab tolliprotseduuri
passidest: http://www.emta.ee/index.php?id=21079. Sisenevale suunale võib taassisseveo
deklaratsioonid teha ette valmis ja need säilivad salvestatuna 30 päeva. Kui hobused on füüsiliselt
toodud tagasi, saab piiripunktis asuvas kliendiarvutis salvestatud deklaratsioonid esitada. Selleks peab
igal deklaratsiooni esitajal olema kaasas oma ID-kaart, samuti peab ta teadma oma ID-kaardi PIN
koode, et e- keskkonda siseneda (sarnane internetipanga kasutamisele).
Senini hobuste piiriületusel kasutatud reisija deklaratsioon esitatakse tegelikult tolliseaduse § 47 lõike
1 kohaselt ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki siirduva reisija pagasis
olevale kaubale. Isiklikud asjad peavad olema vastavuses reisi kestuse ja eesmärgiga ning ei kuulu
deklareerimisele, välja arvatud juhul, kui nende importimise või eksportimise suhtes on kehtestatud
piirang.
Tolliseaduse § 37 lõike 6 kohaselt võib füüsiline isik tollideklaratsiooni asemel esitada reisija
deklaratsiooni, kui kaubasaadetise kogus ega väärtus ei ületa ühenduse õigusaktis sätestatud statistilist
läve so ei ületa 1000 eurot või 1000 kg. Kaubasaadetise kohta, milles sisalduva kauba suhtes on
kehtestatud piirang, esitatakse tolliseaduse § 37 lõike 5 kohaselt tollideklaratsioon.
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Hobused, isegi kui nad on isiklikud, ei sisaldu reisija isiklikus pagasis, nende suhtes tuleb täita
eriformaalsus (veterinaarsertifikaadid st kehtib piirang), lisaks on võistlushobuste väärtus selline, mis
ilmselgelt ületab statistilise läve.
Palume informeerida ka kolmandate riikide võistlejaid, kes tulevad hobustega võistlema Eestisse või
mõnda teise Euroopa Liidu riiki Eestis asuva piiripunkti kaudu. Saabumisel piiripunkti tuleb täita
sisenemisformaalsused vastavalt rahandusministri määruse nr 38 § 9 lõikele 1
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012011033?. Tavapäraselt rakendatakse tollitransiiti, seejärel
deklareeritakse hobune (hobused) ajutise impordi tolliprotseduurile. Ajutise impordi tolliprotseduuril
on nõutud impordimaksude tagamiseks tagatise esitamine, mis pärast reeksportimist st taasväljaveo
toimumist tagastatakse. Ajutise importimise suunised: http://www.emta.ee/index.php?id=958. Ekspordi
deklaratsioon hobuste taasväljaveoks esitatakse sarnaselt eelpool kirjeldatule ja vastavalt protseduuri
passile http://www.emta.ee/index.php?id=21062.

Täiendavate küsimuste tekkimisel võtke ühendust telefonil 676 2550 (Katrin Õunpuu, Maksu- ja
Tolliameti tollikorralduse osakonna tollitalituse vanemspetsialist)
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