Collade Tolliagentuuri LUHAMAA TERMINAL ja KOIDULA TERMINAL asuvad Euroopa
Liidu idapiiril paiknevate rahvusvaheliste maanteepiiripunktide Luhamaa (Лухамаa) - Šumilkino
(МАПП Шумилкино), maantee E77 ja Koidula (Койдула) - Kunitšina Gora (МАПП
Куничина гора), maantee 63/А212, vahetus naabruses ja on avatud tollivormistusteks
ööpäevaringselt.
Collade Tolliagentuuri tegevuse eesmärgiks on pakkuda rahvusvahelistele autovedajatele,
ekspedeerijatele ning väliskaubandusega tegelevatele ettevõtetele kvaliteetset ja professionaalset
tolliagentuuri teenuseid, samuti kaupade käitlemise ja ladustamise teenust, koos tolliterminali ja
tollilao poolt pakutavate võimalustega.
Lisaks kaupade füüsilisele käitlemisele kuulub meie teenustepaketti tollidokumentide koostamine,
informatsiooni ja konsultatsioonide edastamine vedajatele või nende klientidele.
Collade Tolliagentuuri Tolliagentide kogenud ja professionaalne meeskond tagab klientidele kiire
ja tõrgeteta tolliteenuste osutamise. Aitame teid praktiliste nõuannetega kaupade klassifitseerimisel,
tollimaksude arvutamisel, kui ka nõutavate tollidokumentide nõuetekohasel koostamisel. Viime
läbi tolliprotseduure import-, eksport- ja transiitkaupadele, samas pakume ka tollimaakleriteenuseid,
võimaldades klientidele ajapikendust tollimaksude tasumisel (käibemaks ja riigilõivud).
Kokkuleppe korral tasume Maksu- ja Tolliametile kliendi nimele saabunud kaubalt tasutavad
tollimaksud, mis kindlustab kauba liikumise kiiruse, väldib asjatuid kauba seisakuid ning
optimeerib igakülgselt tekkida võivaid kulusid.

Teenused
Collade tolliagentuuri teenused:











Korraldab tolliformaalsusi ja –protseduure ning vormistab piiriülese kauba veoks kogu
vajaliku dokumentatsiooni
Transiidideklaratsioonid (T1)
Impordi- ja ekspordideklaratsioonid
Import 42 protseduurid (kolmandatest riikidest saabuva, EL-is tollimaksuga maksustatava
kauba vormistamine vabasse ringlusse või toimetamisega läbi Eesti mõnda teise EL-i riiki)
TIR Carneti vormistamine
CMR-i vormistamine
Kaupade klassifitseerimine (kaubakoodide määramine, maksude arvutamine)
Kauba-saatedokumentide vormistamine saatmiseks Venemaale, Euroopa ja SRÜ riikidesse.
Venemaa ja Tolliliidu (Kasahstan, Valgevene, Kõrgõzstan) tolliorganite poolt nõutava
tolligarantii elektrooniline vormistus ja tagamine

Tollilao ja -terminali teenused:





Kaupade vastuvõtt, koguse ja kvaliteedi kontroll
Kauba ost-müük tollilaos. Saate oma kauba müüa otse meie tollilaos, ostja deklareerib kauba
vabasse ringlusesse ja maksab tollimaksud.
Kaupade alustele paigutamine või nende ümberpakendamine vastavalt kliendi soovile ja
vajadusele
Erinevate kasutusjuhendite ja muu vajaliku info lisamine, kaupade markeerimine







Kaupade ladustamine ja hoiustamine limiteerimata aja jooksul. Teil on võimalik kaup
ringlusesse saata osade kaupa, mis võimaldab tollimaksude tasumist hiljem, vastavalt
ringlusesse deklareeritud kauba hulgale.
Kaupade komplekteerimine vastavalt tellimusele (aluse, kasti või tükikaupa)
Kaupade kaalumine
Kaupade väljastamine tollilaost

Luhamaa Terminalis pakutavad lisateenused:










Kohvik , valuutavahetus
Autojuhtide olmeruumid ( dušš, WC)
60-tonnine digitaalne platvormkaal, alustekaal
Autoparkla veo- ja sõiduautodele
Internet, paljundamine, faks, e-post
Tõstuki kasutamise teenus
Transpordi korraldamine kaupade veol laost kliendile
Trahvide ja muude maksude vastuvõtmine ja tasumine kliendi eest
Läti Vabariigi poose raskeveokite teemaksu kogumine
Väljastatud järgmised load ja õigused
Collade Tolliagentuurile TA/0196/EE1000EE on Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud järgmised
load ja õigused;











Tollilao pidamise luba CT/0199/EE1000EE
Tolliterminali pidamise luba YT/0120/EE800EE
Volitatud kaubasaatja luba transiidil
Printsipaali tegevusluba tollitransiidil T1 (tolliprotseduuri pidaja)
Volitatud kaubasaaja luba transiidil
Volitatud kaubasaaja luba TIR-vedudel
Väljumise kinnitamise luba
Maksude tasumise tähtaja pikendamise luba
Õigus kasutada ja paigaldada tolli poolt heakskiidetud COLLADE enda tollitõkendeid;

Viited & info?:











Elektrooniline piirijärjekord
Informatsioon Leningradi ja Pihkva oblasti piiriületuspunktides toimuvast
KMKR NR kehtivuse kontrollimine
Maksu- ja Tolliamet
Maksuvõlglaste otsing
Piiriületuse ooteajad Eestis
Piiriületuse ooteajad Lätis
Piiriületuse ooteajad Soomes
Venemaa piiriületuspunktide on-line kaamerad
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Juhi mittetöötamise EESTI keelne tõendamise vorm (DOC formaadis)
Juhi mittetöötamise INGLISE keelne tõendamise vorm (DOC formaadis)
Juhi mittetöötamise INGLISE-VENE keelne tõendamise vorm (DOC formaadis)

1. VIITED
https://www.riigiteataja.ee/akt/201504 Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri
http://www.etslogistika.ee/uudised/mis-on-adr-ja-adr-kaubaveo-tingimused
http://www.emta.ee/et
https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql Maksuvõlglaste otsing
https://apps.emta.ee/e-service/doc/a0003.xsql KMKR numbri otsing
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=et EORI numbri kontroll
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.htm Tolliametid mujal
maailmas
http://www.tks.ru
http://www.tamplat.ru

Reisijaga kaasasolevat kaupa puudutavad piirangud ja keelud
1. PIIRANGUD
a) Toiduained
*Liha- ja piimatooted
Euroopa Liitu ei tohi kolmandatest riikidest tuua ega saata ühtegi inimtarbimiseks või
lemmikloomade toitmiseks mõeldud liha- ega piimatoodet, välja arvatud:
1.tooted Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimalt, Islandilt kuni 10 kg inimese kohta;
2.väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja inimeste või lemmikloomade eriotstarbelised
ravitoidud kogukaaluga kuni 2 kg inimese ja/või lemmiklooma kohta (tingimusel, et need on
originaalpakendis margitooted ja neid ei pea enne tarbimist jahutama).
*Kalatooted
Euroopa Liitu võib tuua või saata isiklikuks tarbimiseks ette nähtud kalatooteid (värsket, kuivatatud,
küpsetatud, soolatud või suitsutatud kala; töödeldud krevette ja vähke; mitteelusaid rannakarpe ja
austreid) tingimusel, et:
1.värske kala on roogitud;
2.ühe kala või kalatoodete kogukaal ei ületa 20 kg inimese kohta (v.a must kalamari);
3.Fääri saartelt ja Islandilt pärit kalatoodete puhul piiranguid ei kohaldata.
b) Muud inimtoiduks mõeldud loomsete saaduste kogused
1.Euroopa Liitu võib tuua või saata muid loomseid saadusi, nagu mesi, elusad austrid, rannakarbid
ja teod, kogukaaluga kuni 2 kg inimese kohta.

2.Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimalt või Islandilt võib tuua või saata samu saadusi kogukaaluga
kuni 10 kg inimese kohta.
3.Igal reisijal on lubatud kaasa tuua 125 g tuuraliste kaaviari ilma CITESi loata.
Euroopa Liidu liikmesriikidest, Šveitsist, Norrast, Andorrast ja San Marionst on kõiki toiduaineid
lubatud tuua isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses.
Lisainfo Veterinaar- ja Toiduametist, tel 605 1710.
c) Tubakatooted
Euroopa Liidu liikmesriikidest võib maksuvabalt isiklikuks kasutamiseks tuua:
800 sigaretti
400 sigarillot
200 sigarit
1 kg suitsetamistubakat
1 kg närimistubakat
ELi välistest riikidest:
40 sigaretti* või
100 sigarillot* või
50 sigarit* või
50 grammi suitsetamistubakat* või
50 grammi närimistubakat*
d) Alkohol
ELi liikmesriikidest võib maksuvabalt isiklikuks kasutamiseks tuua:
kuni 90 liitrit veini, mille hulgas võib olla kuni 60 liitrit vahuveini
kuni 110 liitrit õlut
kuni 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke (alkoholisisaldus üle 22%)
20 liitrit muid eelnevalt nimetamata alkohoolseid jooke (alkoholisisaldusega alla 22%)
ELi välistest riikidest võib maksuvabalt isiklikuks kasutamiseks tuua:
veini kuni 4 liitrit (v.a vahuveini, liköörveini)
õlut kuni 16 liitrit
2 liitrit alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22% (sh vahuveini, liköörveini) või 1 liitri
kanget alkohoolset jooki (alkoholisisaldusega üle 22%)*


Koguseid on lubatud ka kombineerida, arvestusega, et iga kogus on 100% ja kokku saab
tuua 100%. Kombineerimise näited: 20 sigaretti (50% 40-st) ja lisaks 25 sigarit (50% 50-st);
1,5 l kuni 22%-list jooki (75% 2 liitrist) ja lisaks 0,25 l üle 22%-list jooki (25% 1 liitrist)
jne.

e) Mootorikütus
Reisija ja tema mootorsõiduki saabumisel Eestisse on lubatud maksuvabalt kaasa tuua
mootorikütust:
mis on on mootorsõiduki standardses kütusepaagis (sh veemootorsõiduki standardses kulutankis ja paagis), samas mootorsõidukis tarbimiseks
ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel lisaks paagis olevale kütusele kuni 10 liitrit
kütust mootorsõiduki kohta

f) Lemmikloomad (koer, kass, valgetuhkur)
Lemmikloomadega Eestisse reisides peab loomadel olema:
mikrokiip või tätoveering
lemmikloomapass või sertifikaat
vaktsineering marutaudi vastu (teatud riikidest saabudes lisandub vereproovi nõue)
Üle viie lemmiklooma loetakse kaubanduslikuks koguseks, mistõttu tuleb Euroopa Liidu välistest
riikidest saabudes esitada kirjalik deklaratsioon, loomad peavad sisenema tunnustatud piiripunktist,
olema varustatud veterinaarsertifikaadiga ning läbima veterinaarkontrolli.
Lisainfo Veterinaar- ja Toiduametist, tel 605 1710.
g) Taimed ja taimsed saadused
Reisija võib Eestisse tulles kaasa võtta:
5 taime (k.a puud ja põõsad)
3 kg tsitruselisi
5 kg puu- ja köögivilju
20 lõikelille või -oksa või nendest valmistatud 1 kimbu või pärja
5 toalille
2 kg lillesibulaid või -mugulaid
5 viiegrammist müügipakendit seemneid
Ilma fütosanitaarsertifikaadita ei ole lubatud kaasa tuua kartulit ja mulda ning järgmisi taimi:
toompihlakas, ebaküdoonia, tuhkpuu, viirpuu, küdoonia, villpööris, õunapuu, astelpihlakas,
tuliastel, pirnipuu, pihlakas, Davidi fotiinia, tsitrus, kinkanipuu, pontsirus, viinapuu. Lisaks ei ole
lubatud kaasa tuua krüsanteemi, nelgi ja orhidee lõikeõisi ning potitaimi.
Euroopa Liidu liikmesriikidest saabumisel koguselised piirangud puuduvad.
Lisainfo Põllumajandusametist, tel 671 2602.
h) Ohustatud looma- ja taimeliigid
Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikide hulka kuuluvaid isendeid, samuti nende osi ja
neist valmistatud tooteid on lubatud tuua ainult CITESi lubade olemasolul.
Loa nõudest on vabastatud reisija pagasi hulgas kaasa toodavad järgmised isendid:
kaaviar (must kalamari) (Acipenseriformes spp) – 125 g inimese kohta
kaktuselistest (Cactaceae spp) valmistatud vihmakepid – 3 tükki inimese kohta
surnud ja töödeldud krokodilliliste (Crocodylia spp.) isendid (välja arvatud liha ja jahitrofeed) – 4
surnud isendit, nende osa või nendest valmistatud toodet inimese kohta
suur tiibkodalane (Strombus Gigas) – 3 tükki inimese kohta
rõõneskarp (Tridacnidae spp) – 3 tükki või 3 kg inimese kohta
merihobuke (Hippocampus spp) – 3 surnud isendit inimese kohta
Nimetatud erandit kohaldatakse üksnes neile isenditele, mis on kolmandast riigist saabuva reisija
pagasis.
Lisainfo Keskkonnaministeeriumist, tel 626 2882.
i) Ravimid

Ravimiameti loata võib isiklikuks tarbeks kaasa võtta kuni kümme erineva nimetusega
ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni viis jaemüügipakendit ning kaasasolevate loomade
tarbeks kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni kolm
jaemüügipakendit. Jaemüügipakendi suurus on tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut, pulbritel
lahuse valmistamiseks 500 g, homöopaatilistel graanulitel 50 g, infusioonilahustel ja suukaudsetel
lahustel 500 ml, süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali, välispidistel ravimitel 200 ml või
200 g, droogidel 100 g. Ravimid peavad olema tootja pakendis.
Ilma Ravimiameti loata võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta ühe
jaemüügipakendi, suurusega kuni 20 ühikut ning ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel
kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimi vajaduse kohta või retsepti koopia.
Narkootilisi või psühhotroopseid aineid võib reisi jaoks kaasa võtta kuni 30-päevaseks raviks
vajalikus koguses. Juhul kui isik, kelle püsiv elukoht on Eestis, soovib sõita teise Schengeni
konventsiooniosalise riigi territooriumile, peab iga kaasasoleva arsti retseptijärgse narkootilise või
psühhotroopse aine kohta kaasas olema Ravimiameti poolt väljastatud tunnistus. Isikul, kelle püsiv
elukoht on teises Schengeni konventsiooniosalises riigis, peab iga kaasasoleva narkootilise või
psühhotroopse aine kohta olema oma elukohariigis välja antud Schengeni konventsiooni artikli 75
vormi kohane tunnistus.
Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab eelnimetatud koguseid, tuleb Ravimiameti luba taotleda
kõikide kaasavõetavate ravimite jaoks.
Lisainfo Ravimiametist, tel 737 4140.
j) Väärismetalltooted
Lubatud on tuua isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses.
Lisainfo Tarbijakaitseametist, tel 620 1707
k) Relvad ja laskemoon
Väljastpoolt ELi on oma tarbeks relvi ja laskemoona lubatud vedada relva soetamisloa ning
Politseiameti ühekordse eriloa olemasolul.
Liikmesriikide vaheliselt annab õiguse relva ja laskemoonaga liikuda tulirelvapass, kuhu on kantud
riigi pädeva asutuse luba. Kui reisi eesmärgiks on laskesport või jahindus, on vajalikud tulirelvapass
ja kutse.
Lisainfo Politsei- ja Piirivalveametist, tel 612 3300.
l) Strateegilised kaubad
Sõjaliste kaupade sisse- ja väljaveo puhul on vajalik Strateegilise Kauba Komisjoni eriluba, kahese
kasutusega (kaubad, mida on võimalik kasutada nii sõjalisel kui tsiviilotstarbel) kaupade puhul on
luba vajalik kauba ELi territooriumilt väljaviimisel.
Lisainfo Välisministeeriumist, tel 637 7200.
m) Kultuuriväärtused
Kultuuriväärtuste Eestist väljaviimisel on vajalik Muinsuskaitseameti väljaveoluba. Kui ese ületab
teatud vanuse- ja väärtusepiiri, on kultuuriväärtuste EList väljaviimiseks vaja ELi ühtset
väljaveoluba. Arheoloogilisi mälestisi võib välja viia restaureerimiseks ainult ajutiselt.
Lisainfo Muinsuskaitseametist, tel 640 3018.
n) Lõhkeained ja pürotehnilised tooted

Reisija võib Euroopa Majanduspiirkonnast Eestisse tuua Tehnilise Järelevalve Ameti registris
registreeritud I ja II klassi pürotehnikat kuni 2 kilogrammi.
Lisainfo Tehnilise Järelevalve Ametist, tel 667 2000.
o) Sularaha
Iga Euroopa Liitu sisenev või ühendusest lahkuv reisija, kellel on kaasas 10 000 euro väärtuses või
rohkem sularaha, peab tollile esitama sellekohase deklaratsiooni. Sularahaks loetakse sularaha ja
münte, tšekke (sh reisitšekke), võlakirju, rahakaarte, aktsiaid.
2. KEELUD
Reisijal on keelatud üle tollipiiri toimetada:
tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi,
kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
võltsitud kaupa, need on võltsitud kaubamärgiga tähistatud mitmesugused tarbekaubad, nagu riided,
jalanõud, kellad jms
piraatkaupa, sh piraatkoopiaid CD- ja DVD-plaatidel, video- ja helikassettidel jms
NB! Soovitame alles hoida plaatide, kassettide jms ostutšekid!
narkootikume ja nende töötlemisprodukte (LSD-d, oopiumi, amfetamiini, heroiini, kanepit, hašišit,
marihuaanat, kokapõõsa lehti, unimaguna ürte, kupraid, nendest kodusel teel valmistatud produkte
jms)
erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike
Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv
või arest.
Kaup kuulub deklareerimisele, kui kauba kogus või väärtus ületab õigusaktides sätestatud läve.
Juhul kui kaupa ei saa deklareerida suuliselt või punase tollikoridori valiku kaudu, tuleb esitada
kauba kohta kirjalik tollideklaratsioon.
Tollil on õigus deklareerimata kaup konfiskeerida!
TÄHELEPANU! Keelatud ja piiratud kaupade nimekiri ei ole täielik.
Arusaamatuste vältimiseks on juba enne reisi mõistlik tutvuda sihtriigi nõudmistega ning küsida
lisainfot kohalikust tolliasutusest, tolliinfost või tolliformaalsusi teostavalt tolliametnikult.
Täiendavat informatsiooni saab:
tolliinfo tel (+372) 880 0814, e-post tolliinfo@emta.ee
E–N 8.30–16.30
R 8.30–15.30
ELi liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka,
Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia,
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik.
Schengeni konventsiooniosalised riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia,
Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa,
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

Collade OÜ
Misso vald, 65018 Võrumaa
Tel/fax: +372 782 8790
GSM: +372 53964146;
MTC (RUS):+791 1377 9151
E-mail: collade@collade.ee

