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MÕISTED JA LÜHENDID
Tegevusjuhendis kasutatakse läbivalt järgmisi mõisteid.
Mõiste

Määratlus

Luba

Tolli poolt tollialaste õigusaktide alusel tehtud toiming, millega tehakse otsus üksikjuhu
suhtes ning millel on õiguslikud tagajärjed asjaomase isiku või asjaomaste isikute jaoks
(tolliseadustiku artikli 5 punkt 39). Tolli luba nõutakse sees- või
välistöötlemisprotseduuri kasutamiseks, nagu on osutatud seadustiku artikli 211 lõike 1
punktis a.

Ettevõtja

Isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse kaudu on seotud tollialaste õigusaktidega
hõlmatud tegevustega (tolliseadustiku artikli 5 punkt 5). Selles kontekstis võidakse
ettevõtjat nimetada ka „kauplejaks“.

(Loa) omanik

Juriidiline isik (juriidilised isikud) või üksus(ed), kelle nimele otsus on tehtud. See võib
viidata ka loa omanikule esindajale (tegevusprotsesside mudelid).

Tolliasutus

Liikmesriikide tolliasutused, kes vastutavad tollialaste õigusaktide kohaldamise eest,
ning muud asutused, kes on liikmesriigi õiguse alusel volitatud kohaldama teatavaid
tollialaseid õigusakte (tolliseadustiku artikli 5 punkt 1)

Otsustuspädev tolliasutus

Tolliasutus, kes on pädev 1) otsust tegema ja 2) otsust rakendama

Järelevalve tolliasutus

Loas märgitud tolliasutus, kellel on õigus teha järelevalvet eriprotseduuri üle

Väljumistolliasutus

Tolliasutus, kes on pädev kohas, kust kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja, et
toimetada see väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta

Vabasse ringlusse lubanud
tolliasutus

Loas märgitud tolliasutus, kus tuleb täita liidu tolliterritooriumile toodud kauba vabasse
ringlusse lubamisega seotud formaalsused, ilma et see piiraks eriprotseduure käsitlevate
sätete kohaldamist

Protseduuri lõpetav tolliasutus

Eriprotseduuri loal märgitud tolliasutus, kes on volitatud vabastama kaupa järgmise
tolliprotseduuri jaoks või võtma vastu reekspordideklaratsioone või teatisi
eriprotseduuride lõpetamiseks

Eksporditolliasutus

Tolliasutus, kus tuleb Euroopa Liidu tolliterritooriumilt väljaviidava kauba puhul täita
ekspordi tollideklaratsiooniga seotud formaalsused või esitada reekspordideklaratsioon

Protseduurile suunav tolliasutus

Eriprotseduuri loal märgitud tolliasutus, kes on volitatud vabastama kaupa eriprotseduuri
jaoks

BPM

Tegevusprotsesside mudel

CCN, CCN2

Komisjoni ühine teabevõrk

CDS/CDMS

Tolliotsuste (haldamise) süsteem

CS/RD2

Tsentraliseeritud teenuste võrdlusandmete süsteem

EORI

Ettevõtjate registreerimine ja identifitseerimine

EU CTP

ELi tollialane kauplejate portaal

INF

Standarditud teabevahetus

IP, IPO

Seestöötlemine, seestöötlemistoiming

IT

Infotehnoloogia

OP, OPO

Välistöötlemine, välistöötlemistoiming

SP

Eriprotseduurid
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Mõiste

Määratlus
„INF SP“ on lühend, millega tähistatakse tolliametnikele juurdepääsetavat süsteemi.
Kauplejate eriportaal

STP
INF STP puhul on see ettevõtjatele ja teistele isikutele mõeldud kasutajaliides.
TATAFng

Tariifirakenduse tehnilise arhitektuuri raamistik, uus põlvkond

TP

Kauplejate portaal
Liidu tolliseadustik:
-

UCC ja UCC DA, IA

Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakt ja rakendusakt:
-

UUM&DS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013

komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446
komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447

Ühtne kasutajahaldus ja digitaalallkiri
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1 SISSEJUHATUS
1.1 JUHENDIST
See dokument on peamiselt mõeldud INFi kasutajatele tegevusjuhendiks. Selles kavatsetakse esitada
dokumentatsioon, mida kasutavad lõppkasutajad – tolliametnikud keskses INF SP süsteemis ja kauplejad ELi
tollialases kauplejate portaalis –, et aidata neil mõista eriprotseduuride teabelehe tegevusaspekte.
Pärast seda, kui süsteemi on sisenetud, selgitatakse eri funktsioone ja toiminguid spikrifailis või kasutusjuhendis,
millest saab vaadata, mis funktsioon konkreetsel nupul on. See konkreetne üksikasjalik kasutusjuhend on
kättesaadav süsteemi enda kaudu, kasutajatoele helistades või Europa veebisaidi INFi avalehel.

1.2 MIS ON INF?
INF on standarditud teabevahetus sees- ja välistöötlemise protseduuride jaoks loodud standarditud teabe
haldamiseks. Standarditud teabevahetusega tegeletakse eri tolliasutuste eri tegevustes (vt protsessivoo kirjeldus
allpool). Teavet hallatakse selleks, et arvutada tollivõlga, nende tollimaksude summat, mida ei tule tasuda, et
kontrollida samaväärsusnõuete täitmist või seda, kas peamist töödeldud toodet on töödeldud koos
seestöötlemisele suunatud kaubaga.
Loa omanik lisab INFi kirjele liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti lisas 71-05 kindlaks määratud
andmeelemendid. Muud selles lisas nimetatud andmeelemendid lisab asjaomane tolliasutus.
Asjaomased tolliasutused saavad asjakohase teabe abil arvutada imporditollimaksud ja tollimaksuvabastused, nt
kontrollida liidu tolliterritooriumile vabasse ringlusse lubatud liiduvälise kauba koguseid.
Taust
Enne INF-süsteemi kasutuselevõttu esitati teabelehed paberil ja tolliasutused pidid need tembeldama.
INFi lehtede kasutamise lihtsustamiseks otsustati luua infotehnoloogiline INF-süsteem, mille õiguslik alus on
sätestatud liidu tolliseadustikus ning liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktis ja rakendusaktis. See INFsüsteem loodi ka selleks, et vähendada paberitööd, tagada ettevõtjate võrdne kohtlemine, kiirendada logistikat ja
ekspordi-/imporditoiminguid ning hõlbustada tollil jälgida ja hallata erikordade rakendamist.
Kuna liidu tolliseadustikku, liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti ja rakendusakti ei kohaldatud INFi
reguleerimiseks kohe, kehtestati üleminekuperioodi delegeeritud õigusaktides kirjeldatud üleminekuperiood. Sel
perioodil sai kasutada nelja liiki INFi vorme:
-

-

IP IM/EX jaoks ette nähtud INF1, mida kasutati selleks, et anda protseduuri lõpetavale tolliasutusele
teavet tollivõla arvutamise, tagatise summa või kaubanduspoliitika meetmete kohaldamise kohta;
IP IM/EX jaoks ette nähtud INF9, mida kasutati samaväärsusnõuete täitmise kontrollimiseks või
kontrollimaks, et peamist töödeldud toodet on töödeldud koos seestöötlemisele (IP) suunatud kaubaga;
IP EX/IM jaoks ette nähtud INF5, mida kasutati kontrollimaks, et imporditava liiduvälise kauba kogus
vastab eksporditud tootele lisatud liidu kauba kogusele, ja arvutamaks nende tollimaksude summat,
mida ei tule tasuda;
OP EX/IM jaoks ette nähtud INF2, mida kasutati kontrollimaks, kas peamised töödeldud kaubad olid
eksporditud kaupadega hõlmatud, ja arvutada tollivõlg, kui välistöötlemise (OP) tulemusena saadud
kaubad imporditakse tolliliidu territooriumile.

Üleminekuperiood lõppes 1. juunil 2020 ja INF-süsteem võeti kasutusele. INF-süsteem ei kasuta enam INFi
pabervormidele omast terminoloogiat. Alates 1. juunist 2020 hõlmab INF-süsteem ühe elektroonilise vormiga
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kõiki varem eri INFi lehtedega hallatud juhtumeid: INF IP (seestöötlemine) ja INF OP (välistöötlemine), kas
IM/EXi (import, millele järgneb eksport) või EX/IMi (eksport, millele järgneb import) puhul.
(Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti) lisas 71-05 tehakse vahet alljärgmistel: „Standarditud teabevahetus
(INF) tolliasutuste vahel ei ole veel nõutav, kuid järelevalve tolliasutus teeb kättesaadavaks asjakohased
teabelehe INF andmeelemendid INFiga seotud elektroonilises süsteemis“ (A jagu) ja „Standarditud teabevahetus
(INF) tolliasutuste vahel on nõutav, kuid teabelehe INF andmeelemendid ei ole veel INFiga seotud
elektroonilises süsteemis kättesaadavad“ (B jagu).
B jaos käsitletakse (ainult) tolliasutustevahelist teabe taotlemist imporditollimaksu summa kindlaksmääramiseks
pärast IM/EX IPOt. Artikli 181 lõikes 1 on sätestatud, et üht liikmesriiki hõlmava IP IM/EXi puhul ei ole INF
kohustuslik, kuid kui tolliasutus küsib teavet ühte liikmesriiki hõlmava IP IM/EXi kohta, peab järelevalve
tolliasutus esitama teabe INF-süsteemi kasutades.
Mitut liikmesriiki hõlmava loa näide: liikmesriigis NA kehtiv IPO IM/EX luba, mille puhul tollivõlg tekib
liikmesriigis NB. NB vastutav tolliasutus võtab ühendust NA järelevalve tolliasutusega, kasutades INFi B jagu.
Seestöötlemine
Seestöötlemine tähendab, et liiduväline kaup imporditakse, et seda liidu tolliterritooriumil ühe või mitme
töötlemistoiminguga (tootmine, parandamine) töödelda. Sellise kauba importimisel ei kohaldata kauba suhtes
imporditollimaksu, muid selle impordiga seotud makse nagu käibemaks või aktsiis, ning kaubanduspoliitika
meetmeid niivõrd, kui need ei takista kauba sisenemist liidu tolliterritooriumile või kauba väljavedu liidu
tolliterritooriumilt.
Välistöötlemine
Välistöötlemine on liidu kauba töötlemine väljaspool liidu tolliterritooriumi, ja kui see tuuakse töödeldud
toodetena liitu tagasi, saab selle lubada vabasse ringlusse. Tollimaksu tuleb tasuda üksnes väljaspool liidu
tolliterritooriumi loodud lisandväärtuselt. Teatavatel asjaoludel, peamiselt garantii alusel parandamise korral, on
reimport tollimaksuvaba.

1.2.1 SÜSTEEMI EELISED
•
•
•
•

Enam ei tehta paberipõhist kontrolli
Tegelemine IPO, OPO IM/EXi ja EX/IMiga
Tegevusprotsesside mudelites kindlaks määratud kasutatavate protseduuride ja andmenõuete
ühtlustamine
Ainulaadse süsteemi ja kauplejate portaali kasutamine ettevõtjate ja muude isikute poolt

1.2.2 VIITED
1.2.2.1 Viited õigusnormidele
•
•
•
•
•
•
•

Liidu tolliseadustiku 2. peatüki 1. jao artikkel 6: „Teabe vahetamise ja säilitamise vahendid ning ühised
nõuded andmetele“
Liidu tolliseadustiku III jaotise 1. peatüki 2. jao artikkel 86: „Erieeskirjad imporditollimaksu summa
arvutamiseks“
Delegeeritud õigusakti artikkel 176: „Standarditud teabevahetus ja töötlemisprotseduuri kasutamise loa
omaniku kohustused“
Delegeeritud õigusakti artikkel 181: „Standarditud teabevahetus“
Rakendusakti artikkel 271: „Standarditud teabevahetusega seotud elektrooniline süsteem“
Delegeeritud õigusakti lisa 71-05: INFi töötlemisega seotud andmeelemendid
Liidu tolliseadustiku artikkel 88: „Volituste delegeerimine“ (punkt a)
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1.2.2.2 Viited kontekstile
•

•

Viide INF SP maandumislehele
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
o millist teavet võib leida: juhenddokumendid, tegevusprotsesside mudel, küsimused ja vastused,
viited süsteemile
viited tegevusprotsesside 4. taseme mudelitele
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee

1.3 KELLELE SEE JUHEND ON MÕELDUD?
See dokument on mõeldud INF SPga seotud süsteemivaldkonna eri tausta ja ülesannetega kasutajatele. Nendeks
võivad olla:
• ELi liikmesriikide haldusasutused,
• ELi ametnikud,
• ELi liikmesriikide tolliametnikud kui INF SP süsteemi kasutajad,
• ELi kaubandusringkonnad kui ELi CTP/INF STP süsteemi kasutajad.
Selle jaotise eesmärk on loetleda INF SP süsteemi lõppkasutajatest sidusrühmad.
Kauplejate portaali (EU CTP, INF STP) kasutajad:
•
•

kaupleja, keda nimetatakse ka ettevõtjaks, kes on asjaomases kontekstis loa omanik;
esindaja – isik, kes võib tegutseda kaupleja nimel. Vastavalt liikmesriikidele ja
kaubandusringkondadele
mõeldud
suunistele
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) võib kaupa suunata ainult loa omanik või tema otsene esindaja, nagu on selgitatud jaos „Õigused ja
kohustused“.

(Keskse) INF SP süsteemi kasutajad:
•
•

otsustuspädeva tolliasutuse tolliametnik,
mõne muu IPO/OPO loas nimetatud tolliasutuse kui otsustuspädeva tolliasutuse tolliametnik.

1.4 KUIDAS ON SÜSTEEM ÜLES EHITATUD?
INF SP süsteem on kesksüsteem, mis tähendab, et süsteem on välja töötatud liidu tasandil ja tehtud
kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele. See tähendab, et on olemas kesksüsteem, mis on tehtud kättesaadavaks
ning peab olema kauplejatele ja tolliametnikele juurdepääsetav ühest kohast.

Järgmisel joonisel on kujutatud süsteemi eri osad:

7

•
•

•
•
•
•

Ettevõtjal (kasutaja vasakul) peab olema kehtiv EORI number, mida hallatakse ettevõtjate süsteemis
(EOS). Tema mandaat ja rollid on kindlaks määratud UUM&DSis.
Ettevõtja saab UUM&DSi kaudu juurdepääsu EU CTP-le, mida kasutatakse mitme muu süsteemi ühise
juurdepääsukohana ja mille eesmärk on võimaldada lähitulevikus juurdepääsu ka muudele
süsteemidele.
INF STP, mis on EU CTP raames kindlaks määratud erimoodul või -funktsioon. INF STP-le peab alati
ligi pääsema EU CTP kaudu.
Tolliametnikust (kasutaja paremal) kasutaja on kindlaks määratud CCN2s ja tema asutuse roll on
kindlaks määratud CS/RD2s.
Tolliametnik pääseb INF SP kasutajaliidesele ligi CCN2 mandaadi kaudu.
INF SP kesksüsteem vahetab teavet tolliotsuste süsteemi ja TATAFng-ga.

Riiklikke komponente ei ole.
INF SP süsteemi strateegia on kasutada keskset süsteemi, mille korral liikmesriigid kasutavad ainult ELi
rakendust. Kui liikmesriik on valinud riikliku lähenemisviisi ja salvestab oma load riiklikku süsteemi või
hübriidsüsteemi, mille korral kasutatakse kombineeritud riiklikke ja ELi lube, ei ole tolliotsuste süsteemist pärit
teave automaatselt mõlema süsteemi vahel seotud. Sama kehtib nende riiklike impordi- ja ekspordisüsteemide
kohta, kus säilitatakse deklaratsioone. Süsteemidevahelist lähenemisviisi nende süsteemide ühendamiseks ei ole
visioonidokumendis kindlaks määratud projekti esimeses etapis ette nähtud.

1.5 PROJEKTI OLULISEMAD EDUSAMMUD
Kõrgetasemelised ja tegevusnõuded töötati välja ja avaldati tegevusprotsesside 2. ja 3. taseme mudelitena 2016.
aasta keskel.
Rakendusakti ja delegeeritud õigusakti 2015. aasta detsembris vastu võetud versiooni alusel kehtestati esialgsed
talitlusnõuded ja avaldati need 2016. aasta lõpuks tegevusprotsesside 4. taseme mudelitena.
Süsteemi väljatöötamine katseetapiks põhines neil esialgsetel talitlusnõuetel.
Algatati seitset liikmesriiki ja mitut kauplejat hõlmav katseetapp süsteemi kasutamiseks kasutuseelse etapina.
Kõik teised liikmesriigid ühinevad kasutuselevõtu kuupäeval.
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Katseetapis koostati katseosaliste soovituste ja paranduste põhjal ajakohastatud tehnilised nõuded ja
talitlusnõuded. See on kaasa toonud muutmistaotlused ja tegevusprotsesside 4. taseme mudelite skeemide
ajakohastamise ning süsteemi ajakohastamise lõplikuks kasutuselevõtmise kuupäevaks.
Kasutuselevõtt, mis lõpetab üleminekuperioodi, on kavandatud 2020. aasta juuniks.

Lisaks on mitme liikmesriigi (peamiselt need, kes osalesid katseprojektis) ja kaubanduskontaktide töörühma
liikmetega moodustatud projektirühm. Selle projektirühma eesmärk on töötada välja teabematerjalid ja täiustada
süsteemi soovitustega ning arutada taktikalisel tasandil protsessi edasiarendamist. See peab viima ka süsteemi
teise etapi väljatöötamise ja elluviimiseni, nagu on kirjeldatud visioonidokumendis.

1.6 KOHALDAMISALA
INF SP süsteemi eesmärk on hallata eriprotseduure ainulaadsel viisil, kasutades sama elektroonilist infosüsteemi.
Pärast kaupleja esitatud INFi taotlust, mida tuntakse A jaona, lisatakse järgmine teave:
•
•
•
•

seestöötlemine IM/EX, mis hõlmab rohkem kui üht liikmesriiki;
seestöötlemine EX/IM, mis hõlmab üht või rohkem kui üht liikmesriiki;
välistöötlemine EX/IM, mis hõlmab üht või rohkem kui üht liikmesriiki;
välistöötlemine IM/EX, mis hõlmab rohkem kui üht liikmesriiki.

INF SP süsteemi erifunktsioon võimaldab tolliametnikevahelist teabevahetust (ilma et kaupleja oleks esitanud
INFi taotlust), mida tuntakse B jaona:
•

seestöötlemine IM/EX, mis hõlmab ainult üht liikmesriiki.

Nagu süsteemi ülesehituse kirjelduses viidatud, on INF seotud tolliotsuste või lubadega ning võib eksisteerida ka
riiklikul tasandil.

INF SP peamised tegevusprotsessid on järgmised:
•
•
•

INFi taotlemine eriprotseduuride jälgimiseks;
INFi loomine eriprotseduuri jälgimiseks;
INFi taotlemine, et määrata kindlaks tollimaksud või kaubanduspoliitika meetmed;
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•
•
•
•
•

INFi töötlemine;
INFi muutmine;
INFi tühistamine;
loa omanikule INFi teabe andmine;
INFi vaatamine.
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2 KUIDAS SÜSTEEMILE LIGI PÄÄSEDA?
2.1 EU CTP JA INF STP
Millised nõuded on ettevõtjale süsteemi kasutamiseks kehtestatud?
Esimene eeltingimus selleks, et ettevõtja saaks INF-süsteemi kasutada, on kehtiva EORI numbri olemasolu.
EORI numbri saamiseks peab ettevõtja ühendust võtma EORI registreerimiseks pädeva asutusega riigis, kus
toimub peamine tollitegevus, näiteks sees- ja/või välistöötlemise protseduuri lubamine.
Ettevõtja identimiseks tuleb kasutada UUM&DS-süsteemi, mis on ühtne üleeuroopaline kasutajate haldamise
süsteem. Kasutajate identimise ning nende ja ettevõtjate vaheliste seoste tuvastamise eest UUM&DSis
vastutavad liikmesriigid, kes kasutavad oma riiklikku ettevõtjast kasutajate haldamise süsteemi. Ettevõtjad
pääsevad INF STP-le kui EU CTP moodulile ligi interneti kaudu.
Ettevõtjad või nende esindajad saavad üksnes sisestada, küsida, vaadata või muuta teavet, mis on seotud nende
endi INFi taotlustega, ning esitada lisateavet, kui seda nõutakse.

2.1.1 MILLISED JUURDEPÄÄSUVÕIMALUSED ON ETTEVÕTJATEL?
Ettevõtja võib süsteemis sisalduvale teabele ise juurde pääseda ja seda sisestada või delegeerida tolliformaalsuste
täitmise kellelegi teisele.
Süsteem võimaldab järgmist esindamist:
•
•

ettevõtja võib tolliformaalsuste täitmise delegeerida tolliesindajale ja sel juhul on ettevõtja ikkagi
vastutav tolliesindaja (volitatud üksus) poolt ettevõtja nimel tehtavate toimingute eest;
töötajatele tolliformaalsuste täitmise delegeerimine on alati „volitus“. Ettevõtja või tolliesindaja
vastutab siiski oma töötajate tegevuse eest.

Tolliformaalsuste täitmise delegeerimise kohta saab lisateavet veebisaidilt https://ec.europa.eu volitatud ettevõtja
(Authorised Economic Operator) lehelt tolliformaalsuste täitmise delegeerimist käsitlevast jaotisest.

2.1.2 MILLISED ON KINDLAKSMÄÄRATUD KASUTAJAROLLID?
•
•

•

Vaatamisroll
o Kirjutuskaitstud juurdepääs kauplejaga seotud teabele
Haldamisroll
o Kasutatakse kavandite ettevalmistamiseks ja haldamiseks,
o kavanditele manuste lisamiseks ja manuste kustutamiseks,
o andmete printimiseks ja
o e-posti teadete haldamiseks
Esitamisroll
o Sama nagu haldamisroll ning
o saab esitada INFi taotlusi ja teha taotlustega seotud toiminguid

2.1.3 KUIDAS SAADA ETTEVÕTJANA SÜSTEEMILE JUURDEPÄÄS?
Kui teil (kui ettevõtjal) on vaja süsteemile ligi pääseda, peaksite kõigepealt võtma ühendust oma liikmesriigi
tolliasutustega, kes saavad teile anda mandaadi juurdepääsuks EU CTP-le, kasutades UUM&DSi süsteemi.
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2.2 INF SP KESKSÜSTEEM
Tolliametnikud peavad INF SP süsteemile juurdepääsu saamiseks end CCN2 taristu abil identima. CCN2
kasutajad on seotud konkreetse liikmesriigiga. Kasutajate identimise ja nende kasutajarollide määramise eest
vastutab asjaomane liikmesriik, kes kasutab CCN2 tööriistu. Tolliametnikud saavad INF SP rakenduse
kasutajaliidest kasutada CCN2 kaudu.
INFi funktsioonidele juurdepääsu kontroll põhineb ka nende kasutajarollidel. Kasutajarollid määratakse kindlaks
organisatsiooni teenuste põhjal ja need annavad juurdepääsu funktsioonidele, mis on vajalikud konkreetsete
ülesannete täitmiseks. Kasutajaroll annab loa kogu tolliametniku liikmesriigi omanduses oleva teabe saamiseks.

2.2.1 MILLISED ON KINDLAKSMÄÄRATUD KASUTAJAROLLID?
•
•
•
•

Loo
Muuda
Tühista
Halda INFe

2.2.2 KUIDAS

HALLATA TOLLIAMETNIKULE
JUURDEPÄÄSUÕIGUSI?

KASUTAMISEKS

ANTUD

Seda tuleb teha CCN2 kaudu: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

2.3 SOOVITATAVAD VEEBIBRAUSERID
Turul on palju erinevaid veebibrausereid ning selle mitmekesisuse tõttu ei ole süsteemi alati võimalik arendada
nii, et see töötaks optimaalselt iga kasutatava veebibrauseriga, sest see ei eelda ainuüksi teabe kuvamist ekraanil,
vaid ka sisendit ja lõppkasutajaga suhtlemist.
Veebibrauserid, mida komisjon toetab ja mida seetõttu soovitatakse INF-süsteemiga kasutada, olenemata sellest,
kas soovitakse juurdepääsu kauplejate portaalile või kesksele INF SP liidesele, on järgmised:
•
•
•

Google Chrome alates versioonist 80.0,
Microsoft Edge alates versioonist 44,
Mozilla Firefox alates versioonist 73.0.

Vanemal tehnoloogial põhinevad veebibrauserid, nagu Microsoft Internet Explorer, võivad kuvada osa teabest
õigesti, kuid ei töötle ega näita töödeldud teabe tulemust alati õigesti, mistõttu neid enam ei toetata.

2.4 INFI EELTINGIMUSED
Enne INFide sisestamist on hea omada ülevaadet seotud infosüsteemidest ja seotud teabest, mida INFis
kasutatakse. INF on tihedalt seotud järgmiste elementidega:
•
•
•

teave ettevõtja kohta;
luba, mille suhtes eriprotseduuri kohaldatakse;
kui kaup või tooraine imporditakse töötlemiseks eriprotseduuri alusel või töödeldud tooted tuuakse
eriprotseduuri alusel uuesti sisse, siis tollideklaratsioonis esitatud teave.
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3 JUHEND ETTEVÕTJALE
Lihtsuse huvides nimetatakse ettevõtjat või tema volitatud isikut, töötajat või esindajat käesolevas juhendis
läbivalt „ettevõtjaks“.

3.1 SÜSTEEMI SISSELOGIMINE
Nagu jaotises 2.1 märgitud, peab ettevõtjal olema EU CTP süsteemi sisenemiseks kehtiv EORI number.
Portaalile pääseb ligi internetist järgmise lingi kaudu:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
EU CTP kodulehele on kõige parem minna Europa veebisaidilt, sest selle link võib lähitulevikus muutuda
(rakendust nimetatakse EU CTPks, kuid varem nimetati seda GTPks (üldine kauplejate portaal)).

Kuna teid autenditakse UUM&DSi kaudu, kuvatakse teile esimesena veebileht „Millisest organisatsioonist te
olete?“.

Valige domeen „Customs“ („Toll“) ja riik, kus soovite, et teid autenditakse. Osaleja liigiks valige, kas te sisenete
süsteemi ettevõtjana (Economic Operator) või on ettevõtja teid selleks delegeerinud (Employee).
Eri variandid on:
•
•

osaleja liik = ettevõtja (Economic Operator); tegutsen enda nimel;
esimese tasandi delegeerimine:
o osaleja liik = töötaja (Employee); tegutsen järgmise füüsilise/juriidilise isiku nimel koos
ettevõtjaga (otse);
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o

osaleja liik = töötaja; tegutsen järgmise füüsilise/juriidilise isiku nimel koos tolliesindajaga
(otse).

Kaupleja logib sisse EU CTP kaudu. Vasakul asuvast menüüst pääseb juurde mitmetele kauplejate
eriportaalidele, näiteks INF STP-le. Kõikide kauplejate eriportaalide kohta kuvatakse kõikidelt tugirakendustelt
saadud teated.

INF STP avaneb EU CTPs, kust saab INFi taotlusi esitada, vaadata jne.

3.2 INFI TAOTLUSE LOOMINE
Seoses jaotises 1.6 täpsustatud INFi juhtumitega võib ettevõtja sisestada INFi taotluse, milles tuleb esitada
teavet, ja järelevalve tolliasutus saab INFi edasi töödelda.

3.2.1 ÜLDTEABE SISESTAMINE
Loa viitenumbriga saab tolliotsusest kätte järgmise teabe:
•
•

see viitab otsustuspädevale tolliasutusele, kes loa andis;
luba sisaldab viiteid loa omanikule ja tema esindajale.

Kui loa viitenumber on vormi sisestatud, saab eespool nimetatud teabe automaatselt loast, kui süsteemil on
võimalik tolliotsuste süsteemiga ühenduda.
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3.2.2 KONKREETSE TEABE SISESTAMINE KAUPADE JA TOODETE KOHTA
Olenevalt (sees- või välis-)töötlemise eri juhtudest lisatakse teave kauba ja lõpuks ka töödeldud toodete kohta.
Erinevalt IP IM/EXist ja OP EX/IMist toimub IP EX/IMi ja OP IM/EXi puhul kõigepealt töödeldud toodete
eksport või import ning hiljem esitatakse sees- või välistöötlemisele suunatud kaubad. See teave tuleb sisestada
kaupade ja töödeldud toodete vormi.

3.2.3 ESITATAVAD LISAANDMED
Pärast INFi taotluse loomist avab tolliasutus taotluse ja küsib vajaduse korral lisaandmeid (kui INFi taotluses
esitatud teave ei ole jätkamiseks piisav). Kui tolliasutus selliseid lisaandmeid nõuab, ilmub EU CTPsse
lisaülesanne teatega, et tuleb esitada selle taotlusega seotud lisaandmed. Ülesande avamisega saab tegevust
jätkata kahepoolselt (tolliasutus saab ülesande, kui see on täidetud jne).

3.3 KONKREETNE TEAVE INFI LIIKIDE KAUPA
Konkreetsete INFide – IP (IM/EX), IP (EX/IM), OP (EX/IM) ja OP (IM/EX) – puhul kehtivad nõuded ja
tingimused, mille kohaselt on konkreetse teabe esitamine või konkreetsete väljade täitmine kohustuslik või
vabatahtlik. Selles jaotises on üksikasjalikult kirjeldatud igat liiki olukorra puhul vajalikku teavet.

3.4 EDUKAS REGISTREERIMINE
Kui teie INFi taotlus on edukalt registreeritud, saate teate ja esitamise viitenumbri.
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Kui INFi loob järelevalve tolliasutus, saab ettevõtja INF-numbri. See konkreetne INF-number tuleb esitada
kõigis järgnevates tollideklaratsioonides lisadokumendina (kood C710).
Mida teha, kui tollideklaratsioon ei sisalda viidet INFile, kuigi INFi on taotletud ja see on loodud?
Tollideklaratsiooni, mis peab sisaldama viidet INFile, saab täiendada hiljem, kui INF-number on teada.
Ettevõtja võib soovida teada ka seda, kas INFi saab taotleda ja luua tagasiulatuvalt, ning kui saab, siis milliseid
toiminguid ta peaks tegema seoses juba esitatud tollideklaratsiooni(de)ga, kui need on olemas, ning kui vastus on
eitav, soovib ettevõtja kindlasti teada, mis siis juhtub (kas tollideklaratsioon tunnistatakse kehtetuks või jääb see
kehtima, kuid keeldutakse andmast tollimaksusoodustust, või ei juhtu midagi). Varem kasutati koond-INFe – kas
see on endiselt võimalik (nt koondada mitu INFi hiljem üheks INFiks, näiteks koondada mitu INF OP EX/IMi
pärast kauba väljavedu üheks koond-INF OP EX/IMiks, mida saaks kasutada töödeldud toote ELis vabasse
ringlusse lubamisel)?

Üksikasjalikumat teavet süsteemis kasutatavate väljade kohta saab veebipõhisest kasutusjuhendist, mis on
kättesaadav süsteemis või INF SP veebilehel asjakohase taustteabe (relevant background material) jaotises.
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4 JUHEND TOLLIAMETNIKULE
4.1 KONTODE KONFIGUREERIMINE
Enne kui hakkate tolliametnikuna INF SPd kasutama, tuleb teie konto rakendusele juurdepääsuks ja rakenduse
kasutamiseks ette valmistada. Teie liikmesriigi haldusasutus peab olema teie konto CCN2 ja CS/RD2 tasandil
konfigureerinud.
CCN2 tasandil saab INFide haldamisega seotud pääsuõiguste alusel määrata järgmised rollid.
Roll algusega CCN2.Role.INF.
Roll

Kirjeldus

Vaatamine

See roll annab kirjutuskaitstud režiimis juurdepääsu kõikidele andmetele või
mõnele andmeelemendile, kuid redigeerimistoiminguid see ei võimalda.

INFRequestA

Kasutaja saab luua A-tüüpi INFi taotluse.

INFRequestB

Kasutaja saab luua tollimaksude arvutamiseks eri asutuste vahelise B-tüüpi INFi
taotluse.

INF

See roll oli mõeldud selleks, et lisaks taotluse alusel INFide loomisele saaks
sisestada INFe, mis põhinevad kauplejatelt saadud kehtivatel pabervormidel.

Töötlemine

Kasutaja saab INFe muuta ja töödelda.

CS/RD2s saab määrata järgmisi rolle olenevalt tolliasutuse rollist INFide protsessis.
Roll

Kirjeldus

DIS

Protseduuri lõpetav tolliasutus

EXP

Eksporditolliasutus

EXT

Väljumistolliasutus

PLA

Protseduurile suunav tolliasutus

RFC

Vabasse ringlusse lubanud tolliasutus

SCO

Järelevalve tolliasutus

Tolliasutuse rollidel puudub hierarhiline struktuur. Pöörake tähelepanu sellele, et EXT ja EXP rollid on samad
mis ekspordikontrollisüsteemis (ECS), nii et kõik INF SP puhul tehtud muudatused asutuse rollides EXT ja EXP
mõjutavad ka ECSi.

Tolliasutustele on INF SP süsteemi kasutamiseks loodud eraldi rakendus, mis on kättesaadav järgmisel
veebiaadressil:
https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp
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4.2 ÜLEVAADE
INFi haldamise eri tolliasutustes võib INFi liikide kaupa kokku võtta järgmiselt:

Järgmises tabelis on kirjeldatud eri asutuste rolli INF-süsteemis:
Järelevalve tolliasutus (SCO) on loal märgitud tolliasutus, kellel on õigus
teha järelevalvet eriprotseduuri üle. Praktikas võib selleks olla tolliasutus,
kes on loal märgitud kui otsuse teinud tolliasutus (loa andnud tolliasutus).
See asutus ilmneb INFis järelevalve tolliasutusena. SCO vastutab
esimeses astmes järgmiste ülesannete täitmise eest:

Järelevalve
tolliasutus

•
•
•

INFi taotluse töötlemine ja selle valideerimise lõpetamine;
INFi kriteeriumide muutmise kontrollimine, kuigi seda võib
olenevalt kriteeriumidest teha ükskõik millises tolliasutuse rollis;
INFi tühistamine.

SCO on loal märgitud andmeelemendina 4/13 vastavalt liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti A lisale.

Protseduurile
suunav
tolliasutus

Protseduuri
lõpetav
tolliasutus

Protseduurile suunav tolliasutus (COoP) on volitatud vabastama kaupa
eriprotseduuri jaoks.
COoP on loal märgitud andmeelemendina 4/10 vastavalt liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti A lisale.
IP IM/EXi puhul on protseduuri lõpetav tolliasutus (COod) volitatud
vabastama kaupa järgnevaks tolliprotseduuriks või vastu võtma
reekspordideklaratsiooni/teatist. Tolliasutus kontrollib, kas
tollideklaratsioon hõlmab muutmata kujul kaupa ja/või vahesaadusi, ning
teeb kindlaks, kas kaubaartiklite ja töödeldud toodete kogused on
saavutatud.
COoD on loal märgitud andmeelemendina 4/11 vastavalt liidu
tolliseadustiku delegeeritud õigusakti A lisale.

Väljumistollias
utus

Väljumistolliasutus (COoE) on koht, kus kaup väljub EList ja kus
registreeritakse väljaviimise tulemused.
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Eksporditollias
utus

Vabasse
ringlusse
lubanud

Eksporditolliasutus (COoExp) on tolliasutus, mis täidab EList
väljaviidava kauba ekspordideklaratsioonidega seotud formaalsusi.
Ekspordi tollideklaratsioonis esitatud kogused kinnitatakse INFi andmetes
esitatud koguste alusel.
Vabasse ringlusse lubanud tolliasutus (COfR) täidab ELi toodud ja
vabasse ringlusse lubatud kaubaga seotud formaalsusi.

4.3 INFI TAOTLUSE LOOMINE LOA OMANIKU NIMEL
Süsteem võimaldab tolliametnikul luua INFi taotlust loa omaniku nimel. Seda saab teha, kui kauplejate portaal ei
ole ligipääsetav ja teave saadetakse tolliasutusele muul viisil. Iga liikmesriik määrab kindlaks täpse korra, mida
tuleb järgida, kui tolliametnik peab looma INFi taotluse loa omaniku nimel.
Esitatakse järgmine teave, mis sarnaneb sellega, mille loa omanik sisestaks, kui ta taotleks INFi EU CTP (ja selle
INF STP komponendi) kaudu:

-

-

vormi täitmiseks kasutatav keel;
taotluse esitamise kuupäev;
loa number või deklaratsiooni number, kui luba ei ole veel kättesaadav, sest seda kohaldatakse hiljem,
lisades tollideklaratsioonile täiendavad andmeelemendid. Vt spetsiaalne jaotis 5.4 „Tollideklaratsiooni
kasutamine loataotlusena“, milles on selgitatud, kuidas viiteid tollideklaratsioonis ja/või INFis
kasutada;
loa omanik ja/või tema esindaja EORI number.
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Pärast EORI täitmist otsib teabe loa omaniku ja tema esindaja kohta süsteem. Pärast loa numbri sisestamist
eeltäidab süsteem taotluse teabega loa omaniku kohta, kui luba on võimalik tolliotsuste süsteemist (CDS) leida.
Kui loa numbrit ei ole võimalik tolliotsuste süsteemist leida, tuleb EORI teave käsitsi sisestada. Kui luba on
antud tollideklaratsiooni kaudu, tuleb EORI teave samuti lisada käsitsi (kuna seda teavet ei ole võimalik
riiklikest süsteemidest saada).

Lisaks peab tolliametnik lisama INFi taotlusega hõlmatud kauba ja töödeldud tooted ning nende kogused ja
väärtused.
Saadaval on hulgiüleslaadimise mallid, mis võimaldavad laadida üles mitu välisfailis sisalduvat kaubaartiklit ja
importida need INF SP rakendusse. Need Exceli mallid on kättesaadavad süsteemi kaudu ja sisaldavad oma
esimesel lehel selgitavat teksti selle kohta, kuidas hulgiüleslaadimise lehti täita: kuidas täita vorm ning kuidas
importida ja eksportida andmeid CSV-faili. Need mallid sisaldavad järgmisi välju, mis tuleb täita iga konkreetse
kaubaartikli kohta:
•
•
•
•

kaubakood (kuni 14kohaline);
kauba kirjeldus;
kauba kogus ja asjaomane mõõtühik;
kauba väärtus (summa ja vääring)

ning soovi korral:
•
•

kaubanduspoliitika meetmete kohaldamiseks vajalikud andmed;
ekvivalentkaup.

Kui teave on esitatud, tuleb fail konverteerida (ekspordifunktsioon) CSV-failiks (Comma Separated Values File
– fail, kus väljade eraldajana kasutatakse koma), et selle saaks süsteemi üles laadida.
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4.4 INFI TAOTLUSE HEAKSKIITMINE JA INFI LOOMINE
Saadud INFi taotlus sisaldab konkreetset ülesannet INFi loomine heaks kiita. Tolliametnik saab jätkata ja INFi
luua, valides taotlusvormi allservas olevast valikust „Yes“ („Jah“). Enne INFi loomise kohta otsuse tegemist
saab tolliametnik vaadata INFi taotluse sisu, klõpsates vahekaardil „INF Data“ („INFi andmed“). Asjakohane
teade selle kohta, et järelevalve tolliasutus on INFi taotluse heaks kiitnud, saadetakse süsteemi kaudu loa
omanikule.
„No“ („Ei“) valimise korral lükatakse INFi taotlus tagasi. Loa omanik saab INF-süsteemi kaudu vastavasisulise
teate, et järelevalve tolliasutus on INFi taotluse tagasi lükanud.

Enne INFi taotluse A valideerimist IP EX/IM või OP IM/EX puhul peab tolliametnik kontrollima, kas ettevõtja
on lisanud taotlusesse teabe ekvivalentkauba kohta. Teabe vaatamisel on ekvivalentkaupa hõlmava rea ette
märgitud linnuke „√“ ja ekvivalentkaupa mitte hõlmava rea ette rist „x“.
Kui INF hõlmab ekvivalentkaupa, täidetakse INFi töötlemise järgmistes etappides mõned andmeväljad
automaatselt. Kui INFis puudub teave ekvivalentkauba kohta, võib järelevalve tolliasutus INFi hiljem
muutmisprotsessi abil muuta.

4.5 IP IM/EX
IP IM/EX on tolliprotseduur, mille puhul suunatakse liiduväline kaup seestöötlemisprotseduurile, seejärel
töödeldakse ja hiljem lõpetatakse seestöötlemisprotseduur kauba muutmata kujul, vahesaadustena või töödeldud
toodetena reeksportimisega. Seestöötlemise võib lõpetada ka kauba muutmata kujul, vahesaadustena või
töödeldud toodetena järgmisele tolliprotseduurile suunamisega (seda konkreetset võimalust ei ole veel
rakendatud).
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Rohkem kui üht liikmesriiki hõlmava seestöötlemise IM/EXi puhul on vaja INF IP IM/EXi. Pärast INFi loomist
järelevalve tolliasutuse poolt toimub INFi töötlemine INF-süsteemis järgmiselt:

-

Kõik konkreetse tolliasutuse toimingud on kättesaadavad ekraani paremas ülanurgas. IP IM/EXi
protsessi raames on võimalikud järgmised toimingud.

4.5.1 INFI TÖÖTLEMINE PROTSEDUURILE SUUNAVAS TOLLIASUTUSES
Kui kauba seestöötlemisprotseduurile suunamise tollideklaratsioonis (taotletud tolliprotseduuri kood 51) on
viidatud INFile lisadokumendi koodiga C710, millele on lisatud INF-number, logib tolliametnik INF SP
süsteemi sisse ja teeb otsingu, kasutades vasakul asuva menüü valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida
deklareeritud INF-numbrile vastav INF.

Kui INFi staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis protseduurile
suunamise protsessiga, klõpsates toimingunupul „Place goods“ („Suuna kaubad“).
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Lisatakse järgmised tollideklaratsioonist pärit andmed:
-

MRN (tolli viitenumber),
deklaratsiooni liik,
taotletud protseduuri kood,
eelmise protseduuri kood.

Lisatakse ka järgmine teave:
-

seestöötlemisprotseduurile suunatav liiduväline kaup, asjaomane kaubakood, kauba kirjeldus, kauba
kogus ja väärtus. Eespool sisestatud MRN kantakse automaatselt ka sellele väljale;
kauba protseduurile suunamise tegelik kuupäev ja protseduuri lõpetamise viimane kuupäev. Kauba
protseduurile suunamise tegelik kuupäev võib olla jooksev kuupäev või mis tahes varasem kuupäev.

4.5.2 INFI TÖÖTLEMINE PROTSEDUURI LÕPETAVAS TOLLIASUTUSES
Kui seestöötlemisprotseduurile suunatud kauba reekspordi tollideklaratsioonis on viidatud INFile lisadokumendi
koodiga C710, millele on lisatud INF-number, logib protseduuri lõpetava tolliasutuse tolliametnik INF SP
süsteemi sisse ja teeb otsingu, kasutades vasakul asuva menüü valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida
deklareeritud INF-numbrile vastav INF.

Kui INFi staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis protseduuri lõpetamise
protsessiga. Protseduuri lõpetava tolliasutuse tolliametnik peaks valima toimingunupu „Discharge“ („Lõpeta
protseduur“), et ta suunataks järgmiste ülesannete täitmiseks järgmisele lehele.

Sisestage protseduuri lõpetamise tegelik kuupäev. Kui eelmise etapi lõpetamise tähtaeg on möödunud,
suunatakse tolliametnik ümber lehele, kus ta otsustab, kas jätkata lõpetamistoimingut tähtaja möödumisest
hoolimata. Järgmisesse versiooniuuendusesse lisatakse täiendav väli põhjenduse jaoks.
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Positiivne otsus võimaldab protseduuri lõpetamise protsessi INF-süsteemis jätkata.
Järgmiseks toiminguks on konkreetsete andmete tegelik esitamine:

-

tollideklaratsiooni viitenumber (MRN);
seestöötlemisel saadud tegelikud töödeldud tooted (asjaomane kaubakood, toodete kirjeldus, toodete
kogus ja mõõtühik, toodete väärtus ja vääring);
soovi korral täidetav lahter muutmata kujul kauba ja/või vahesaaduste teabe lisamiseks. Kui üks neist
võimalustest valitakse, sisestatakse INF-süsteemi vastav täiendav teave.

Märkus
Pärast INFi töötlemist protseduuri lõpetavas tolliasutuses saab INFi edasi töödelda väljumistolliasutuses. Võib
esineda juhtumeid, kus INFi väljumistolliasutuses edasi ei töödelda.

4.5.3 INFI TÖÖTLEMINE VÄLJUMISTOLLIASUTUSES
Väljumistolliasutuse tolliametnik logib tollideklaratsioonis esitatud INF-numbri põhjal INF SP
süsteemi sisse ja teeb otsingu, et leida INF-numbrile vastav INF. Kui INFi staatus on „Available“
(„Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis väljaviimisprotsessiga. Ta peaks valima
toimingunupu „Exit“ („Väljaviimine“), et jätkata väljaviimise tulemuse registreerimist. Ta suunatakse
järgmisele lehele, kus ta võib registreerida konkreetse MRNiga seotud väljaviimise tulemuse punktis 4.5.2
osutatud etapist.
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Väljaviimisprotseduuri valimise korral tuleb esitada järgmine teave:
-

tolli viitenumber (MRN) rippväljalt, mis sisaldab eelmistest protseduuri lõpetamise toimingutest saadud
tolli viitenumbreid;
kontrolli tulemuse kood;
rahuldava tulemuse korral väljaviimise kuupäev;
mitterahuldava tulemuse korral väljaviimise peatamise kuupäev;
soovi korral tollitõkendite seisukord.

4.6 IP EX/IM
IP EX/IM on tolliprotseduur, mille korral suunatakse ekvivalentkaubana kasutatud liidu kaubast valmistatud
töödeldud tooted kõigepealt eelnevale ekspordiprotseduurile ja hiljem deklareeritakse seestöötlemisprotseduuri
jaoks liiduväline kaup, mille asemel liidu kaupa ekvivalentkaubana kasutati.
Seestöötlemise EX/IMi korral on INF IP EX/IM alati vajalik. Pärast INFi loomist järelevalve tolliasutuse poolt
toimub INFi töötlemine INF-süsteemis järgmiselt:

Kõik konkreetse tolliasutuse toimingud on kättesaadavad ekraani paremas ülanurgas. IP EX/IMi protsessi raames
on võimalikud järgmised toimingud:
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4.6.1 INFI TÖÖTLEMINE EKSPORDITOLLIASUTUSES
Kui seestöötlemisprotseduuri alusel saadud töödeldud toodetega seotud tollideklaratsioonis (taotletud
tolliprotseduuri kood 11) on viidatud INF IP EX/IMile lisadokumendi koodiga C710, millele on
lisatud INF-number, logib tolliametnik INF SP süsteemi sisse ja teeb otsingu, kasutades vasakul asuva
menüü valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida deklareeritud INF-numbrile vastav INF. Kui
INFi staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib COoExpi tolliametnik INF-süsteemis protsessi
jätkata.

Lisatakse järgmised tollideklaratsioonist pärit andmed:
•
•
•
•

seestöötlemisel saadud tegelikud töödeldud tooted, mis on eelnevalt eksporditud (kaubakood,
toodete kirjeldus, toodete kogus ja mõõtühik, toodete väärtus ja vääring);
IP EX/IMi alusel tollideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev;
tollideklaratsiooni viitenumber (MRN);
lisatakse ka teave liiduvälise kauba kohta, mida võib suunata seestöötlemisprotseduurile IP
EX/IM:
o ekvivalentkauba kaubakood;
o ekvivalentkauba kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad;
o kauba identifitseerimisandmed;
o märge selle kohta, kas liiduvälise kauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid,
tasakaalustavaid või kaitsetollimakse või muid kontsessioonide peatamisest tulenevaid
tollimakse;
o sellise liiduvälise kauba kaubakood, mida võib suunata seestöötlemisprotseduurile IP
EX/IM sellise tollideklaratsiooni alusel, millele on märgitud tolli viitenumber (MRN),
kauba kirjeldus, kogus koos mõõtühikuga ja väärtus koos vääringuga;
o viimane kuupäev ekvivalentkaubaga asendatava liiduvälise kauba suunamiseks
seestöötlemisele.
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Ekvivalentkaup ja muu kaup
IP EX/IMi protsessi käigus viiakse välja liidus töödeldud tooted, mille tootmisel kasutati ekvivalentkaubana liidu
kaupa, ning hiljem toimub liiduvälise kauba import. IP IM/EXi käigus suunatakse liiduväline kaup
seestöötlemisele, kuid teatavatel juhtudel ootab tootja liiduvälise kauba töötlemist. Logistilistel ja majanduslikel
põhjustel võib liidu kaupa kas osaliselt või täielikult kasutada liiduvälise kauba asemel ekvivalentkaubana, et
jätkata toodete töötlemist tehases ja hiljem tasakaalustada seda ekvivalentkaubana kasutatud liidu kaupa,
suunates protseduurile samaväärse koguse liiduvälist kaupa.

4.6.2 INFI TÖÖTLEMINE VÄLJUMISTOLLIASUTUSES
Väljumistolliasutuse tolliametnik logib tollideklaratsioonis esitatud INF-numbri põhjal INF SP
süsteemi sisse ja teeb otsingu, et leida INF-numbrile vastav INF. Kui INFi staatus on „Available“
(„Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis väljaviimisprotsessiga. Ta peaks valima
toimingunupu „Exit“ („Väljaviimine“), et jätkata väljaviimise tulemuse registreerimist. Ta suunatakse
järgmisele lehele, kus ta võib registreerida konkreetse MRNiga seotud väljaviimise tulemuse punktis 4.6.1
osutatud etapist.

Väljaviimisprotseduuri valimise korral tuleb esitada järgmine teave:
• tolli viitenumber (MRN) rippväljalt, mis sisaldab eelmistest eksporditoimingutest saadud tolli
viitenumbreid;
• kontrolli tulemuse kood;
• rahuldava tulemuse korral väljaviimise kuupäev;
• mitterahuldava tulemuse korral väljaviimise peatamise kuupäev;
• soovi korral tollitõkendite seisukord.

4.6.3 INFI TÖÖTLEMINE PROTSEDUURILE SUUNAVAS TOLLIASUTUSES
Kui (liiduvälise) kauba seestöötlemisprotseduurile suunamise tollideklaratsioonis (taotletud
tolliprotseduuri kood 5111) on viidatud INFile lisadokumendi koodiga C710, millele on lisatud INFnumber, logib tolliametnik INF SP süsteemi sisse ja teeb otsingu, kasutades vasakul asuva menüü
valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida deklareeritud INF-numbrile vastav INF. Kui INFi
staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis protseduurile
suunamise protsessiga, klõpsates toimingunupul „Place goods“ („Suuna kaubad“).
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Lisatakse järgmised tollideklaratsioonist pärit andmed:
•

tollideklaratsiooni esitamise kuupäev,

•

tollideklaratsiooni viitenumber (MRN),

•

deklaratsiooni liik,

•

taotletud protseduuri kood,

•

eelmise protseduuri kood.

Lisatakse ka järgmine teave seestöötlemisprotseduurile IP EX/IM suunatava liiduvälise kauba kohta:
•

ekvivalentkauba kaubakood;

•

ekvivalentkauba kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad;

•

kauba identifitseerimisandmed;

•

märge selle kohta, kas liiduvälise kauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid,
tasakaalustavaid või kaitsetollimakse või muid kontsessioonide peatamisest tulenevaid
tollimakse;

•

sellise liiduvälise kauba kaubakood, mis suunatakse seestöötlemisprotseduurile IP EX/IM
sellise tollideklaratsiooni alusel, millele on märgitud tolli viitenumber (MRN), kauba
kirjeldus, kogus koos mõõtühikuga ja väärtus koos vääringuga.
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4.7 OP EX/IM
OP EX/IM on tolliprotseduur, mille korral vabastatakse liidu kaup välistöötlemisprotseduuri alusel töötlemiseks
kolmandas riigis väljaspool liidu tolliterritooriumi ning tuuakse seejärel tagasi ja lubatakse vabasse ringlusse
koos täieliku või osalise imporditollimaksust vabastamisega.
OP EX/IM hõlmab nii tavapärast töötlemist ja parandamist kui ka asendustootega asendamist
standardvahetussüsteemi raames. (Märkus: INF-süsteemis ei arvestata juhtumeid, kui oma tooteid lasevad
parandada üksikisikud.)
Välistöötlemise EX/IMi korral on INF OP EX/IM alati vajalik. Pärast INFi loomist järelevalve tolliasutuse poolt
toimub INFi töötlemine INF-süsteemis järgmiselt:

Kõik konkreetse tolliasutuse toimingud on kättesaadavad ekraani paremas ülanurgas. OP EX/IMi protsessi
raames on võimalikud järgmised tegevused:

29

4.7.1 INFI TÖÖTLEMINE PROTSEDUURILE SUUNAVAS TOLLIASUTUSES
Kui kauba välistöötlemisprotseduurile suunamise tollideklaratsioonis (taotletud tolliprotseduuri kood 21) on
viidatud INFile lisadokumendi koodiga C710, millele on lisatud INF-number, logib tolliametnik INF SP
süsteemi sisse ja teeb otsingu, kasutades vasakul asuva menüü valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida
deklareeritud INF-numbrile vastav INF. Kui INFi staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib tolliametnik
jätkata INF-süsteemis protseduurile suunamise protsessiga, klõpsates toimingunupul „Place goods“ („Suuna
kaubad“).

Lisatakse järgmised tollideklaratsioonist pärit andmed:
-

tollideklaratsiooni viitenumber (MRN),
deklaratsiooni liik,
taotletud protseduuri kood,
eelmise protseduuri kood.

Lisatakse ka järgmine teave:
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-

andmed liidu kauba kohta, mis suunatakse välistöötlemisprotseduurile: kaubakood, kauba kirjeldus,
kauba kogus koos mõõtühikuga ja kauba väärtus koos vääringuga;
valitakse saadud töödeldud toodete reimportimise viimane kuupäev.

4.7.2 INFI TÖÖTLEMINE VÄLJUMISTOLLIASUTUSES
Väljumistolliasutuse tolliametnik logib tollideklaratsioonis esitatud INF-numbri põhjal INF SP
süsteemi sisse ja teeb otsingu, et leida INF-numbrile vastav INF. Kui INFi staatus on „Available“
(„Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis väljaviimisprotsessiga. Ta peaks valima
toimingunupu „Exit“ („Väljaviimine“), et jätkata väljaviimise tulemuse registreerimist. Ta suunatakse
järgmisele lehele, kus ta võib registreerida konkreetse MRNiga seotud väljaviimise tulemuse punktis 4.7.1
osutatud etapist.

Väljaviimisprotseduuri valimise korral tuleb esitada järgmine teave:
-

tolli viitenumber (MRN) rippväljalt, mis sisaldab eelmistest protseduurile suunamise toimingutest
saadud tolli viitenumbreid;
kontrolli tulemuse kood;
rahuldava tulemuse korral väljaviimise kuupäev;
mitterahuldava tulemuse korral väljaviimise peatamise kuupäev;
soovi korral tollitõkendite seisukord.

4.7.3 INFI TÖÖTLEMINE VABASSE RINGLUSESSE LUBANUD TOLLIASUTUSES
Kui välistöötlemisprotseduuri käigus saadud töödeldud toodete reimpordi tollideklaratsioonis
(taotletud tolliprotseduuri kood 6121) on viidatud INFile lisadokumendi koodiga C710, millele on
lisatud INF-number, logib vabasse ringlusse lubanud tolliasutuse tolliametnik INF SP süsteemi sisse ja
teeb otsingu, kasutades vasakul asuva menüü valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida
deklareeritud INF-numbrile vastav INF. Kui INFi staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib
tolliametnik jätkata INF-süsteemis vabasse ringlusse lubamise protsessiga. Tolliametnik peaks valima
toimingunupu „Release“ („Luba vabasse ringlusse“), et ta suunataks järgmiste ülesannete täitmiseks
järgmisele lehele.
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Tolliametnik sisestab töödeldud toodete reimportimise tegeliku kuupäeva.

Kui eelmises etapis töödeldud toodete reimportimise tähtaeg on möödunud, suunatakse tolliametnik ümber
lehele, kus ta otsustab, kas jätkata vabasse ringlusse lubamist tähtaja möödumisest hoolimata. Peatses
versiooniuuenduses tuleb esitada põhjendus.
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Järgmiseks sammuks on toodete registreerimine vabasse ringlusse lubamiseks.
Lisatakse järgmised tollideklaratsioonist pärit andmed:
-

tollideklaratsiooni viitenumber (MRN),
deklaratsiooni liik,
taotletud protseduuri kood,
eelmise protseduuri kood.
Reimportimise kuupäev on märgitud kirjutuskaitstult vastavalt INF-süsteemis vabasse ringlusse
lubamise protseduuri esimeses etapis valitule.

Lisatakse järgmine teave:
-

teave reimporditavate töödeldud toodete kohta: töödeldud toodete kaubakood, kirjeldus, kogus (ja
mõõtühik) ning väärtus (ja vääring).

4.8 OP IM/EX
OP IM/EX on tolliprotseduur, mille puhul lubatakse väljaspool liidu tolliterritooriumi
ekvivalentkaubast toodetud liiduvälise staatusega töödeldud tooted esimest korda liidu
tolliterritooriumil vabasse ringlusse. Liidu kaup, mille asemel kasutati ekvivalentkaupa, suunatakse
protseduuri lõpetamise tähtaja jooksul välistöötlemisprotseduurile, et see liidu tolliterritooriumilt välja
viia. Töödeldud toodete vabasse ringlusse lubamisel võib nõuda tagatist. Tagatise summa määratakse
kindlaks tavalise erga omnes tollimaksu alusel toimuva impordi ja välistöötlemisprotseduuri alusel
toimuva impordi vahena.
OP IM/EX hõlmab ainult juhtumeid, mil kasutatakse ekvivalentkaupa. OP IM/EX ei hõlma
asendustoodete eelnevat importi standardvahetussüsteemi raames.
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Rohkem kui üht liikmesriiki hõlmava välistöötlemise IM/EXi puhul on alati vaja INF OP IM/EXi.
Pärast INFi loomist järelevalve tolliasutuse poolt toimub INFi töötlemine INF-süsteemis järgmiselt:

INFi töötlemine vabasse ringlusesse lubanud tolliasutuses

Kui välistöötlemisprotseduuri käigus saadud töödeldud toodetega seotud tollideklaratsioonis (taotletud
tolliprotseduuri kood 46 või kuni riiklike impordisüsteemide ajakohastamiseni vastavalt liidu
tolliseadustikule 48 B07) on viidatud INFile lisadokumendi koodiga C710, millele on lisatud INFnumber, logib tolliametnik INF SP süsteemi sisse ja teeb otsingu, kasutades vasakul asuva menüü
valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida deklareeritud INF-numbrile vastav INF. Kui INFi
staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib vabasse ringlusse lubanud tolliasutuse tolliametnik INFsüsteemis protsessiga jätkata, klõpsates toimingunupul „Release“ („Luba vabasse ringlusse“).

Lisatakse järgmised tollideklaratsioonist pärit andmed:
-

tollideklaratsiooni viitenumber (MRN),
deklaratsiooni liik,
taotletud protseduuri kood,
eelmise protseduuri kood.
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Lisatakse järgmine teave:
-

välistöötlemisel saadud tegelikud töödeldud tooted, mis on eelnevalt imporditud (kaubakood, toodete
kirjeldus, toodete kogus ja mõõtühik, toodete väärtus ja vääring);

-

välistöötlemisprotseduuri alusel töödeldud toodete tootmisel liiduvälise ekvivalentkaubaga asendatud
liidu kauba protseduurile suunamise viimane kuupäev.

-

Tagatise nõudmise korral märgistatakse asjakohane märkeruut ja esitatakse järgmine teave:
o tagatise viitenumber (GRN),
o tagatise summa,
o vääring.
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4.8.1 INFI TÖÖTLEMINE PROTSEDUURILE SUUNAVAS TOLLIASUTUSES
Kui liidu kauba välistöötlemisprotseduurile IM/EX suunamise tollideklaratsioonis (taotletud
tolliprotseduuri kood 2146 või kuni riiklike impordisüsteemide ajakohastamiseni vastavalt liidu
tolliseadustikule 2148) on viidatud INFile lisadokumendi koodiga C710, millele on lisatud INFnumber, logib tolliametnik INF SP süsteemi sisse ja teeb otsingu, kasutades vasakul asuva menüü
valikut „Search for INF“ („Otsi INFi“), et leida deklareeritud INF-numbrile vastav INF. Kui INFi
staatus on „Available“ („Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis protseduurile
suunamise protsessiga, klõpsates toimingunupul „Place goods“ („Suuna kaubad“).

Kõigepealt peab tolliametnik valima liidu kauba protseduurile suunamise tegeliku kuupäeva.

Lisatakse järgmised tollideklaratsioonist pärit andmed:
-

tollideklaratsiooni viitenumber (MRN),
deklaratsiooni liik,
taotletud protseduuri kood,
eelmise protseduuri kood.
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Valige see variant, kui kasutati ekvivalentkaupa, ja esitage vastavad andmed.

Lisatakse ka järgmine teave:
-

välistöötlemisprotseduurile suunatav liidu kaup koos deklaratsiooni viitenumbri, kaubakoodi, kauba
kirjelduse, koguse ja väärtusega.

4.8.2 INFI TÖÖTLEMINE VÄLJUMISTOLLIASUTUSES
Väljumistolliasutuse tolliametnik logib tollideklaratsioonis esitatud INF-numbri põhjal INF SP
süsteemi sisse ja teeb otsingu, et leida INF-numbrile vastav INF. Kui INFi staatus on „Available“
(„Kättesaadav“), võib tolliametnik jätkata INF-süsteemis väljaviimisprotsessiga. Ta peaks valima
toimingunupu „Exit“ („Väljaviimine“), et jätkata väljaviimise tulemuse registreerimist. Ta suunatakse
järgmisele lehele, kus ta võib registreerida konkreetse MRNiga seotud väljaviimise tulemuse punktis 4.8.1
osutatud etapist.
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Väljaviimise valimise korral tuleb esitada järgmine teave:
-

tolli viitenumber (MRN) rippväljalt, mis sisaldab eelmistest protseduurile suunamise toimingutest
saadud tolli viitenumbreid;
kontrolli tulemuse kood;
rahuldava tulemuse korral väljaviimise kuupäev;
mitterahuldava tulemuse korral väljaviimise peatamise kuupäev;
soovi korral tollitõkendite seisukord.
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5 ERIJUHTUMID
5.1 TOLLITÕKENDITE KASUTAMINE
Tollitõkendite seisukorra kontrollimine on muu hulgas andmeelement, mis on üks tegevusprotsesside 4. taseme
mudelites kindlaks määratud väljaviimise tulemustest. Väljaviimise tulemusse tuleb sisestada väljaviimise
kuupäev ja väljaviimise tulemus ning tollitõkendi(te) seisukord on mittekohustuslik element, sest tollitõkendid
on põhimõtteliselt seotud ekspordieeskirjadega, mitte INFiga.
Teatavatel asjaoludel võib lähtetolliasutus otsustada panna toodetele (mis on suure väärtusega, pakuvad suurt
maksualast huvi (nt kõrge tollimaksumääraga maksustatavad või suure kaitsevajadusega kaubad, nagu
kunstiteosed või riskantsed materjalid)) tollitõkendid: EList väljaviimise kohas kontrollitakse neid tollitõkendeid
füüsiliselt. Selle kontrolli tulemus sisestatakse süsteemi.
Kui kõik on nõuetekohane, toimub eksport ja INF valideeritakse.
Vastasel juhul eksport tühistatakse ja INFi ei võimaldata.
Kui ekspordiprotseduuril kasutatakse tollitõkendeid, näiteks seestöötlemisel, kui protseduuri lõpetav tolliasutus
(ja eksporditolliasutus) võib panna töödeldud kaubale mõned tollitõkendid, sest see kaup võidakse väljumiskohta
vedamise käigus varastada, sisestatakse tollitõkendite seisukord süsteemi. Kui tollitõkendid on rikutud,
kontrollib toll selle põhjust ja kui see põhjus on õigustatud (nt liiklusõnnetus), võib ta tollitõkendid taastada ja
lubada reekspordil toimuda.
Kuigi ettevõtja saab/võib kasutada oma tõkendeid, võib toll siiski otsustada panna saadetisele oma tõkendid.
Kui ekspordipartiile on pandud ettevõtja enda tõkendid, siis nende seisukord INFi ei puutu.

5.2 VABASSE RINGLUSSE LUBAMISEL TEHTAV ERAND
Järgmise juhtumi näitel: kaup suunati IP IM/EXi protseduurile eesmärgiga reeksportida see töödeldud toodetena,
kuid plaanid muutusid ning töödeldud tooted või vahesaadused lubatakse vabasse ringlusse. INFi taotlus on
esitatud ja seda on protseduurile suunavas tolliasutuses töödeldud, kuid protseduuri lõpetamisel tuleb INFi
vastavalt muuta. Deklarant märgib INF-numbri vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni ja pädevad
tolliasutused muudavad INFi vastavalt.

Märkus: see on kooskõlas järgmiste sätetega:
•
•

liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 176 lõike 1 punkti c alapunkt iv: töötlemisprotseduuri
lõpetamise tollideklaratsioonide esitamise korral osutatakse asjakohasele INF-numbrile ning
liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 181 lõige 3: „Kui tollideklaratsioonis [...] osutatakse
standarditud teabevahetusele, teeb pädev tolliasutus lisa 71-05 A jaos esitatud konkreetsed
andmeelemendid kättesaadavaks standarditud teabevahetuseks (INF) tolliseadustiku artikli 16 lõike 1
kohaselt loodud elektroonilises süsteemis.“

5.3 VÄLJAVIIMIST EI OLE INF SP SÜSTEEMIS KINNITATUD
Mis saab näiteks IP EX/IMi puhul, kui kauba protseduurile suunamisel märgatakse, et väljaviimist ei ole INF SP
süsteemis kinnitatud, kuid väljaviimise saab kinnitada tegeliku tollideklaratsiooni alusel?
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Selle juhtumi lahendamine on pädeva tolliasutuse ülesanne.
Deklarant täitis kõik INFi loomise tingimused ja esitas kõik vajalikud andmed. Tolliasutus peab pärast kauba
väljaviimise kinnitamist või kinnitamata jätmist otsustama, kas INFi ajakohastada või mitte. Selle lahtri peab
alati täitma tolliasutus, mitte INFis märgitud omanik.

5.4 TOLLIDEKLARATSIOONI KASUTAMINE LOATAOTLUSENA
See on harv juhtum ja tolliasutused tegelevad sellega enamasti riiklikul tasandil. Sellist deklaratsiooni saaks
loana lubada ainult OP EX/IMi korral (see võimalus on selgelt erand, kui mõelda liidu tolliseadustiku
delegeeritud õigusakti artikli 163 lõike 2 punktidele e ja d).
Kui tollideklaratsiooni kasutatakse loataotlusena ja tuleb viidata deklaratsioonile, on kaks võimalikku lahendust.
1.
2.

Tollideklaratsiooni number esitatakse INFi taotluses esmalt lahtris „Loa/deklaratsiooni number“. Pärast
seda tuleb tollideklaratsiooni hiljem muuta, et lisada lahtrisse 44 INF-süsteemi loodud INF-viitenumber.
Kaupleja sisestab LRNi (kohalik viitenumber) tollideklaratsiooni lahtrist 7 lahtrisse „Loa/deklaratsiooni
number“, lisades nullid, kui see on lühem kui 18 märki. Pärast INFi taotluse heakskiitmist sisestab
kaupleja INF-numbri tollideklaratsiooni lahtrisse 44. Pärast INFi andmete ja tollideklaratsiooni
vastavuse kontrollimist sisestab tolliametnik tollideklaratsiooni numbri väljale „MRN“.

Neid lahendusi on arutatud ja iga liikmesriik võib valida ühe kahest võimalusest, kuni IT-süsteemis võetakse
kasutusele lõplik lahendus.

5.5 FUNKTSIOON „SISESTA INF“
Seda funktsiooni kasutatakse B jao kohaseks standarditud teabevahetuseks tolliasutuste vahel, kui INFi
andmeelemendid ei ole veel INFiga seotud elektroonilises süsteemis kättesaadavad.

5.6 INFI TÜHISTAMINE
INFi tühistamise näiteid tuleb täpsustada.
Praegu ei ole loa omanikul võimalik INFi taotlust muuta ja registreerida tuleb uus INFi taotlus.
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6 VIITED PROTSESSIDELE
Ettevõtja
-

loo INFi taotlus: L4-INF-01-01

Tolliametnik
-

muuda INFi: L4-INF-01-03
tühista: L4-INF-01-10
töötle INFi COoP-is: L4-INF-01-04
töötle INFi COoE-s: L4-INF-01-05
töötle INFi COfR-is: L4-INF-01-06
töötle INFi COoD-is: L4-INF-01-07
töötle INFi COoExp-is: L4-INF-01-08
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