e-õppe programm
UCC – ülevaade
Kursuse kõige olulisem teave
Võtame kokku, mida me selles ülevaatemoodulis õppinud oleme.

1

Õppe-eesmärgid

Selle 105-minutilise kursuse lõpuks olete õppinud alljärgnevat:
 liidu tolliseadustik (UCC);
 UCC paketi mitmesugused õigusaktid: delegeeritud õigusakt (DA), rakendusakt (IA),
üleminekuperioodi delegeeritud õigusakt (TDA) ja tööprogramm;
 UCC raamistik ja selle peamised protseduurid ning eeskirjad;
 UCC positiivne mõju tolliametnike ja ettevõtjate igapäevastele toimingutele;
 tööprogrammi ajakava.

2

Mis on UCC?

Liidu tolliseadustik (UCC):
 muudab elektroonilised tehingud kohustuslikuks;
 ühtlustab tollimenetlusi kõigi ELi liikmesriikide tolliametites;
 nõuab kõigilt asjaosalistelt (ettevõtjatelt, tollilt ja Euroopa Komisjonilt) elektroonilist
teabevahetust.
UCC-d rakendavad selle delegeeritud õigusakt (DA) ja rakendusakt (IA).
UCC jõustus 2016. aasta maikuus, kuid selle täielik rakendumine sõltub toetavate IT-süsteemide
arendamisest. Selle 2025. aastani kestva üleminekuperioodi töökorraldus on sätestatud
üleminekuperioodi delegeeritud õigusaktis (TDA).
UCC tööprogrammis on sätestatud MASP-C-l põhinev ulatuslik kava UCC õige rakendamise
tagamiseks vajalike elektrooniliste süsteemide loomiseks.
Komisjon on koostöös liikmesriikide ekspertidega välja töötanud äriprotsesside mudelid (BPMid), mis illustreerivad UCC-st, DA-st ja IA-st tulenevad nõuded äriprotsessidele. Nende BPMidega on võimalik soovi korral tutvuda.

3
3.1

UCC – peamised protseduurid ja eelised
Tolliprotseduurid ja tollideklaratsioonid

Tolliprotseduurid on: vabasse ringlusesse lubamine, eriprotseduurid ja eksport.
Kui ettevõtja soovib kohaldada kaupade suhtes üht neist UCC protseduuridest, täidab ta
tollideklaratsiooni, millele järgnevad tolliprotsessid nagu tollimaksu arvutamine.
Tollideklaratsioonid esitatakse elektrooniliselt.
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UCC eelised seoses tolliprotseduuride ja tollideklaratsioonidega on tolliametnike jaoks
järgmised:
 andmete ühtlustamine tollideklaratsioonis;
 esitamiste teatised;
 ülesannete delegeerimine kauplejatele.
UCC eelised seoses tolliprotseduuride ja tollideklaratsioonidega on ettevõtjate jaoks
järgmised:
 lihtsustatud tollideklaratsioonid võimaldavad ettevõtjal logistikat kiirendada, kuna
 mõnda tollideklaratsioonis nõutavat üksikasja ja/või tugidokumenti ei ole vaja
tollivormistuse tegemise ajal esitada;
 standarddeklaratsioon võimaldab kaupade esitamist ettevõtjate ruumides nende enda
elektroonilises süsteemis;
 enesehindamine võimaldab kauplejatel määrata impordi- ja ekspordimaksu summa;
 samuti on kauba EIDR-tollivormistamisel vaja sisestada vähem andmeid;
 keskne tollivormistus ja EIDR usaldusväärsetele ettevõtjatele;
 tollideklaratsioonid sisestatakse elektrooniliselt;
 halduskoormuse vähenemine;
 kiirem tollivormistus;
 andmete ühtlustamine;
 esitamiste teatised.

3.2

Kauba sissetoomine ja ajutine ladustamine

Kauba sissetoomine tähendab kauba toomist liidu tolliterritooriumile.
Kui kaubad saabuvad liidu tolliterritooriumile, esitavad ettevõtjad vajaliku teabe elektroonilises
sisenemise ülddeklaratsioonis (ENS). See võimaldab tollil teha turvalisuse ja julgeoleku
tagamiseks vajalikku elektroonilist riskianalüüsi ja võimalikke riskipõhiseid kontrolle, kui need
osutuvad vajalikuks.
Kõik liiduvälised kaubad on ajutisel ladustamisel alates tollile esitamisest kuni nende
tolliprotseduurile suunamise või reeksportimiseni.
Ajutisel ladustamisel olevale kaubale pääseb kauba valdaja juurde.
UCC eelised seoses kaupade sissetoomise ja ajutise ladustamisega on tolliametnike jaoks
järgmised:
parem liidu välispiiri riskihaldus turvalisuse ja ohutuse valdkonnas;
täiustatud andmete kvaliteet;
parem koostöö teiste tolliasutustega riskianalüüsi korraldamisel;
paremad kooskõlastuskontrollid tarneahelas;
tihedam koostöö muude valitsusasutuste ja institutsioonidega, kes piirivalve eest
vastutavad;
 õhutranspordi täiendav lennundusjulgestuse kiht, kehtestades laadimiseelse lennulasti
teabe (PLACI) esitamise;
 lihtsam jälgimine tänu ajutise ladustamise kestuse ühtlustamisele 90 päevani.






UCC eelised seoses kaupade sissetoomise ja ajutise ladustamisega on ettevõtjate jaoks
järgmised:
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 mitmekordne esitamine muudab tolli jaoks ENSi kuupäeva esitamise lihtsamaks;
 võimalus valida kogu ENSi esitamine ühes komplektis või mitmes erinevas
andmekomplektis erinevate tegutsejate poolt;
 ENS esitatakse lennurežiimis varem ja tarneahel ei ole tolli riskimaandamismeetmete
korral tõsiselt häiritud;
 lihtsam tolliprotseduur tänu pikendatud/ühtlustatud maksimumkestusele;
 lubatud on võimalik pikem edasilükkamine kaupade suhtes tolliprotseduuri
kohaldamisel;
 tollimaksude tasumise edasilükkamine on lubatud;
 kaupade ajutisse ladustamiskohta liigutamine ilma transiidideklaratsiooni esitamata
tagab kergema logistika.

3.3 Vabasse ringlusesse lubamine
Liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule viimiseks või kavandatud erakasutuseks või tarbimiseks liidu tolliterritooriumil, suunatakse vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile.
UCC eelised kaupade vabasse ringlusesse lubamisega seoses on tolliametnike jaoks
järgmised:
 elektrooniline tollideklaratsioon lihtsustab deklaratsioonide käitlemist;
 kiirem deklaratsioonide valideerimise protsess.
UCC eelised kaupade vabasse ringlusesse lubamisega seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 elektrooniline
tollideklaratsioon
vähendab
halduskoormust
ja
kiirendab
tollideklaratsiooni esitamist;
 enesehindamise, keskse tollivormistuse ja deklarandi arvestuskannetega (EIDR) seotud
lihtsustused vähendavad halduskoormust.

3.4 Siduv tariifiinformatsioon
STI mõiste on sätestatud tollialaste õigusaktide ja eelkõige tariifse klassifikatsiooni ühtlase
rakendumise tagamiseks.
STI otsuse väljastavad ettevõtja taotluse alusel liikmesriikide võimud ja see tagab kauba tariifse
klassifikatsiooni juriidilise kindluse. Tariifse klassifikatsiooni alusel määratakse tollimaksud,
eksporditoetused ja muud rakenduvad tollimaksud, nagu dumpinguvastased tollimaksud.
STI otsus on siduv nii kõikide liikmesriikide kui ka otsuse omaniku jaoks.
STI otsuseid saab rakendada tolliprotseduuridele. Kuna STI otsus on selle omaniku jaoks siduv,
deklareeritakse see tollideklaratsioonis.
UCC eelised STI-ga seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
Täpsem jälgimine kesksel tasandil saavutatakse suurema hulga jälgimisandmete abil;
kehtivate ja kehtetute STI-de parem kontrollimine;
STI otsus on saaja jaoks siduv;
EBTI-süsteem võimaldab tolliametite vahelist suhtlust seoses lubade andmise ja sellele
järgneva STI lubade haldamisega;
 kõik riikliku tolliasutuse väljastatud STI otsused sisestatakse Euroopa siduva
tariifiinformatsiooni andmebaasi (EBTI-süsteemi).
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UCC eelised STI-ga seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
sujuvamad ja ühtlustatud protseduurid, mis käsitlevad STI-d kui tolliotsust;
õiguskindlus seoses tariifse klassifitseerimisega;
tagatud on õiglasem konkurentsikeskkond ettevõtjatele;
regulaarsem ülevaatus, kuna STI kestus on lühem;
ELi tolli ja kaupleja portaal STI jaoks võimaldab STI taotluste ja lubade elektroonilist
töötlemist ning säilitamist;
 ELi tolli ja kaupleja portaal STI jaoks annab võimaluse esitada ja hallata STI otsuseid
ühtse ELi ühtlustatud liidese kaudu.






3.5

Kauba päritolu

Päritolu
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kauba
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Mittesooduspäritolu ja sooduspäritolu. Tollipoolne kaupade kohtlemine importimisel sõltub
nende päritolust.
Mittesooduspäritolu kasutatakse selliste toodete päritolu kindlaksmääramiseks, millele
rakenduvad igat liiki meetmed või tariifikvoodid.
Sooduspäritolu tagab teatud tariifisoodustused kaupadele, mida vahetatakse riikide vahel, kes
on sõlminud (vastastikuse) kokkuleppe või kes on taganud soodustuse autonoomselt
(ühepoolselt). Soodustused hõlmavad tavaliselt kauba vähendatud maksumääraga või
maksuvaba sissetoomist.
Kuigi kõigil kaupadel on alati mittesooduspäritolu, võib neil olla ka sooduspäritolu, kui vastav
lepe on sõlmitud. Päritolu saab tagada täielikult kättesaadud toodete või töödeldud toodete
puhul.
Selleks

et

tolliasutus

saaks

kauba

päritolustaatust

kontrollida,

rakendatakse

kaubanduspartneritest riikide vahel halduskoostööprotseduure.
UCC eelised kaupade päritoluga seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 senised seadustikuvälised sätted on nüüd UCC-sse integreeritud, mis muudab
õigusaktide rakendamise ühtlasemaks;
 SPI-otsus on saaja jaoks siduv;
 UCC-s on sätestatud senisest rohkemate toodete jaoks mittesooduspäritolu määramise
loendi eeskiri, mis lihtsustab haldusnõuete täitmist.
 siduvate mittesooduspäritolu reeglite laialdasem rakendamine DA-s hõlbustab päritolu
määramist;
 võimalus rakendada kaupade suhtes juhtumipõhist konkreetse päritolu määratlemist
tagab ELi seadusandluse ühtlase kohaldamise kõigis liikmesriikides;
 sooduspäritolu enesesertifitseerimise laiem kasutamine eksportijate poolt vähendab tolli
töökoormust.
UCC eelised kaupade päritoluga seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 sujuvamad ja ühtlustatud protseduurid, mis käsitlevad SPI-d kui tolliotsust;
 siduvate DA mittesooduspäritolu reeglite laialdasem rakendamine tagab õiguskindluse;
 mittesooduspäritolu tõendite vormi puudutavate eeskirjade puudumine (välja arvatud
teatavad tooted) pakub suuremat paindlikkust;
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 tagatakse ettevõtjate võrdne kohtlemine;
 ettevõtjatele on tagatud võrdsed võimalused, kuna SPI on omanikule siduv.

3.6

Tolliväärtuse määramine

Tolliväärtuse määramine on kauba tolliväärtuse kindlaksmääramise protsess. Tolliväärtus on
aluseks tollimaksu (väärtuseline tollimaks) ja imporditud kaupade käibemaksu arvutamisel ning
kaubandusstatistika väljatöötamisel.
Väärtuse hindamist reguleerivad ELi õigusaktid põhinevad Maailma Kaubandusorganisatsiooni
(WTO) väärtuse määramise lepingul, mis on kõigile WTO liikmetele siduv.
Kui kaubasaadetis imporditakse väljastpoolt ELi, edastab ettevõtja tolliasutustele selle väärtuse
üksikasjad otse impordideklaratsioonis. Väärtuse deklaratsioon põhineb ühisel tollitariifistikul
(CCT) ja see esitatakse ainult juhul, kui kauba väärtus ületab 20 000 eurot.
UCC eelised tolliväärtuse määramisega seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 tollivormistus on paberil põhineva väärtusdeklaratsioon (DV1) kaotamise ja peamiste
hindamisandmete elektroonilisse tollideklaratsiooni lisamise tõttu tõhusam;
 õigusakte on selgitatud ja ühtlustatud, mis toob kaasa väiksema halduskoormuse;
 samuti on vähem vaidlusi ja sarnastes juhtumites erinevate otsuste tegemise ohtu.
UCC eelised tolliväärtuse määramisega seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 väärtusdeklaratsiooni (DV1) elemendid sisestatakse otse tollideklaratsiooni;
 kauplemist lihtsustatakse ja halduskulusid vähendatakse „tolliväärtuse määramise
lihtsustuse loa“ laiendamisega, võimaldades selle määratlemist konkreetsete
kriteeriumide alusel;
 tollideklaratsioonide esitamise ajal tekkiva koguväärtuse elementide lihtsustamise loa
saamise võimalus suureneb;
 selguse ja kindluse tulemuseks on võrdsed võimalused;
 üksikasjaliku tollideklaratsiooni andmete piiri tõstetakse 20 000 euroni.

3.7

Kauba tollistaatus

Tollistaatus viitab liidu kauba või liiduvälise kauba staatusele.
Liidu kaup on järgmine: a) täielikult liidu tolliterritooriumil saadud kaup; b) liidu territooriumile
toodud ja vabasse ringlusesse lubatud kaup; ja c) ainult ülalpool märgitud kaubast liidu
tolliterritooriumil saadud või toodetud kaup.
Liiduväline kaup on kogu kaup, mis pole Euroopa Liidu oma: a) kaubad, mis ei ole täielikult
hangitud liidu tolliterritooriumil; b) kaubad, mis on sisse veetud liidu tolliterritooriumile teisest
riigist või territooriumilt ega ole lubatud vabasse ringlusesse; või c) mis on kaotanud oma liidu
kauba tollistaatuse.
UCC eelised kaupade tollistaatusega seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 elektrooniline PoUS hõlbustab ja parandab juhtimist ning kontrolli;
 vähendatakse halduskoormust.
UCC eelised kaupade tollistaatusega seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 elektrooniline PoUS vähendab halduskoormust;
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 volitatud väljastajaks saamine säästab aega ja pingutusi.

3.8

Tollivõlg

Tollivõlg on isiku kohustus tasuda kehtivate tollialaste õigusaktide kohaselt konkreetse kauba
suhtes kohaldatava impordi- või eksporditollimaksu summa.
Tollivõlg võib tekkida kas nõuete täitmise, vabasse ringlusesse lubamise, ajutise impordi või
mittevastavuse kaudu.
UCC eelised tollivõlaga seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 ebakorrapärase tollivõla tekkimise eeskirju on lihtsustatud;
 on olemas põhireegel, mille kohaselt määratakse impordi- või eksporditollimaksu
summa;
 iga isikut, kes esitab tollideklaratsiooni koostamiseks vajalikku teavet ja teadis või oleks
pidanud mõistlikult käitudes teadma, et see teave on vale, loetakse võlgnikuks, kes
vastutab tollivõla eest;
 viisid, kuidas tollivõlg võib tuleneda mittetäitmisest, on koondatud, ja asjaomased
eeskirjad on kooskõlastatud.
UCC eelised tollivõlaga seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 ebakorrapärase tollivõla tekkimisega seotud vigu saab enamikul juhtudel parandada;
 tollivõlg võib enamikul juhtudel lõppeda.

3.9

Tagatis

Tagatis on ajutiselt peatatud tollimaksude ja muude maksude rahaline kate. See on nõutav
maksude jaoks, mis võivad rakenduda või on rakendunud (nt vabasse ringlusesse lubamine).
Tagatis tuleb tagada konkreetse tolliprotseduuri kohta tollideklaratsiooni esitamise ajal.
UCC eelised tagatisega seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 tagatisi jälgitakse uue keskse tagatiste haldamise süsteemi kaudu;
 tagatiste täpsus, ühtlane ja parem jälgimine on tagatud, kuna seda tehakse
elektrooniliselt.
UCC eelised tagatisega seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:





3.10

kohustusliku tagatise kohaldamise laiendamine tagab ettevõtjate võrdse kohtlemise;
AEOC saab taotleda vähendatud üldtagatise luba;
käendajat saab akrediteerida tolliasutus, mis lihtsustab protsessi;
krediidiasutuste, finantsasutuste ja kindlustusseltside käendaja akrediteerimine ei vaja
tolliasutuste heakskiitu.

Muud eriprotseduurid, välja arvatud transiit

Liidu tolliseadustik (UCC) sätestab eriprotseduurid, mille eesmärk on edendada rahvusvahelist
konkurentsivõimet ja parandada ekspordivõimalusi.
UCC eristab järgmist nelja eriprotseduuride põhikategooriat:
 transiit (sise- ja välistransiit);
 ladustamine (tolliladustamine ja vabatsoon);
UCC – ülevaade: Kursuse olulisim teave

lk 6

 erikasutus (ajutine import ja lõppkasutus);
 töötlemine (sees- ja välistöötlemine).
UCC eelised eriprotseduuridega seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 eriprotseduuride lihtsustamine ja kooskõlastamine tolliotsustega hõlbustab igat tüüpi
eriprotseduuride haldamist;
 eriprotseduuride lubade haldamine ja jälgimine on lihtsam pärast nende muude
tolliotsustega vastavusse viimist;
 kogu eriprotseduurile suunatav kaup peab olema hõlmatud tagatisega, et tagada
võrdne kohtlemine kõigis liikmesriikides;
 IT-tööriistad toetavad lubade andmise ja töötlemisprotseduuride korrektset
rakendamist;
 imporditollimaksu summa lihtsam ja täpne elektrooniline arvutamine;
 ühtlustatud lähenemisviisi tagamine kõigis liikmesriikides, uurides majandustingimusi
liidu tasandil;
 tollilaotüüpide arvu on vähendatud;
 olemas on vaid üht tüüpi vabatsoon;
 lõppkasutust loetakse eriprotseduuriks ja eriprotseduure reguleerivad horisontaalsed
sätted kohalduvad nüüd ka lõppkasutusele.
UCC eelised eriprotseduuridega (välja arvatud transiit) seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 tavalised käitlemistoimingud ei nõua kuskil luba;
 töötlusprotseduuride standardne teabevahetus (INF) on elektrooniline;
 eriprotseduuride arvutipõhiseks muutmine ja automatiseerimine vähendab paberitöö
mahtu ning kiirendab logistikat;
 samaväärsete kaupade ulatuse laiendamisega on äritegevuse läbiviimiseks suurenenud
võimalused;
 suurenevad õiguskindlus ja läbipaistvus;
 võrdne kohtlemine, mis tuleneb majanduslike tingimuste kontrollimisest liidu tasandil.

3.11

Tollitransiit

Tollitransiit on üks eriprotseduuride neljast kategooriast. See on tolliprotseduur, mida
kasutatakse, et võimaldada kauba vedu tolliterritooriumi kahe punkti vahel mõne teise
tolliterritooriumi kaudu või kahe või enama erineva tolliterritooriumi vahel.
Kõige sagedamini kasutatavad ja sarnased transiitveod on liidu ja ühistransiidi protseduurid,
mida kohaldatakse järgmistel viisidel:
 NCTS-süsteemis (peamiselt maanteetranspordi puhul);
 volitatud ettevõtjatele raudtee-, mere- ja õhutranspordi puhul paberil;
 volitatud ettevõtjatele õhu- ja meretranspordi puhul elektrooniliste manifestide abil.
UCC eelised transiidiga seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 elektroonilise veodokumendi kasutamine hõlbustab tollide poolset valideerimist;
 lihtsam tundlike kaupade transiidi valideerimine ja kontrollimine.
UCC eelised transiidiga seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 kehtestatud elektroonilised
halduskoormust;
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 elektrooniline
veodokument
kui
tollitransiidideklaratsioon
ratsionaliseerib
transiidiprotseduure;
 lihtsam
logistika
kaupade
ajutisse
ladustamiskohta
liigutamisel
ilma
transiidideklaratsiooni esitamata;
 tundlike kaupade reeglid on ühtlustatud ja paremini mõistetavad;
 NCTS-süsteem kohaldab tundlike kaupade (mineraalõlid, sigaretid ja alkohol)
tavapäraseid reegleid, lihtsustades protseduuri.

3.12

Eksport

Ettevõtjad saavad viia kaupu väljaspoole liidu tolliterritooriumit nelja järgmise protseduuri
alusel:





eksport;
reeksport;
reeksport vabatsoonist või ajutisest ladustamiskohast;
transiidi järgnemine ekspordile.

UCC hõlbustab ka järgmisi ekspordi- ja väljumisformaalsustega seotud erijuhte: aktsiisikaup,
osasaadetis, uurimisprotseduur ja kauba ümbersuunamine.
UCC eelised ekspordiga seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 süsteemi töökindlus hõlbustab deklaratsioonide töötlemist ja kiirendab menetlust;
 jagatud saadetisi käideldakse elektrooniliselt AES-is;
 UCC määratleb selgelt ekspordi, millele järgneb sisetransiidi stsenaarium.
UCC eelised ekspordiga seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 elektrooniline süsteem vähendab halduskoormust, tagab kiirema logistika ja kiirendab
tollideklaratsiooni esitamist;
 keskne tollivormistus ja EIDR on lihtsustatud;
 täisautomaatsete elektrooniliste süsteemide suurenenud kasutamine vähendab
lõpetamata liikumiste arvu.

3.13

Tolli otsused

UCC kontekstis on otsus tolli poolt tollialaste õigusaktide alusel tehtud toiming,
 millega tehakse lahend üksikjuhu suhtes
 ning millel on õiguslikud tagajärjed asjaomase isiku või asjaomaste isikute jaoks.
UCC eelised tolli otsustega seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
 UCC on üldiselt kohaldatav kõigi tolli otsuste suhtes ja täidab kõik lüngad otsuse
elutsüklis (välja arvatud erijuhtudel);
 eeskirjade ja protseduuride ühtlustamine ja arvutipõhiseks muutmine muudab tolli
otsuste haldamise ning järelevalve palju tõhusamaks;
 CDS standardiseerib tolli otsuse taotlemise, otsuste vastuvõtmise ja otsuste haldamisega
seotud protsessid taotluste ja lubade elektroonilise haldamise teel;
 majandustingimusi kontrollitakse liidu tasandil, vähendades riiklike tolliasutuste
töökoormust ning tagades läbipaistvuse ja järjepidevuse;
 CDS võimaldab tolliametite vahelist suhtlust seoses lubade andmise ja sellele järgneva
haldamisega.
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UCC eelised tolli otsustega seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 tolli otsuseid puudutavad reeglid on ühtlustatud;
 taotluse põhjal tehtavate tolli otsuste tegemisel järgitakse kaheetapilist protseduuri –
taotluse vastuvõtmine ja otsuse tegemine;
 CDS võimaldab kõigile lubade andmise andmetele elektrooniliselt juurde pääseda ja
kogu liidus ühe liidese kaudu autentida (UUM&DS);
 võimalus kasutada õigust olla ära kuulatud, mille jaoks on tollile seatud tähtajad;
 võimalus kasutada edasikaebamise õigust;
 majandustingimused vaadatakse läbi liidu tasandil, mis tagab suurema järjepidevuse.

3.14

Volitatud ettevõtja

Volitatud ettevõtja staatus antakse ettevõtjale, kes on näidanud ennast usaldusväärse ja madala
riskitasemega ettevõtjana. Sellisele ettevõtjale annab toll teiste ettevõtjatega võrreldes teatud
soodustused. Volitatud ettevõtjate halduskoormus on sellega seoses madalam ja nad saavad
oma logistikategevust kiirendada.
AEO lube väljastatakse ühtlustatud kriteeriumite järgi ja neid tunnustatakse kõigis
liikmesriikides.
UCC eelised AEO-ga seoses on tolliametnike jaoks järgmised:
AEO protseduurid on kooskõlas teiste tolli otsustega;
AEO protsessid on integreeritud ja ühtlustatud;
lihtne jälgimine ja haldamine;
AEO eeskirjade ja protsesside ühtlustamine ning arvutipõhiseks muutmine hõlbustab
haldus- ja järelevalvetoiminguid tolliametnike jaoks oluliselt;
 turva- ja ohutusstandardeid järgitakse ettevõttes turbepoliitika eest vastutava isiku
selgesõnalise nõudega.





UCC eelised AEO-ga seoses on ettevõtjate jaoks järgmised:
 AEO loa taotlemise protseduur viiakse vastavusse muude tolli otsuste alusel antud
lubadega, järgides AEO loa andmise kaheastmelist lähenemisviisi (taotluse vastuvõtmine,
millele järgneb otsuse langetamine);
 AEO taotlemise ja volitamise protsessid on täielikult elektroonilised;
 AEO staatuse andmisel kohaldatakse kõrgemaid standardeid, tagades ettevõtjatele
võrdsed võimalused;
 pärast AEOC loa andmist muutub juurdepääs tollilihtsustustele hõlpsamaks, see
vähendab halduskoormust oluliselt;
 ELi tolli ja kaupleja portaali AEO jaoks kasutamine annab võimaluse esitada ja hallata
AEO taotlusi ning otsuseid ühtse ELi ühtlustatud liidese kaudu.

Pidagem meeles, et see on vaid kiire ja käepärane kokkuvõte kursuse olulisimast teabest.
Ametlikeks dokumentideks saab pidada üksnes Euroopa Liidu Teataja trükiversioonis avaldatud
Euroopa Liidu õigusakte. Komisjon ei vastuta koolituskursuste eest.
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