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Valga vabatsooni esimese kontrolltüübi vabatsooniks ümberkujundamise analüüs. 
 
 
Sissejuhatus 
 
Käesoleva töö peamiseks eesmärgis on analüüsida Valga  vabatsooni tööd majanduslikust, 
sotsiaalsest ja regionaalpoliitilisest aspektidest, anda ülevaade analoogilisest toimiva 
vabatsooni tegevusest ( EL maas), tuginedes nende  analüüsile  ja  parima praktika 
kogemustele.  
Konsultant  töötab välja Valga vabatsooni  arendamise   strateegia, ärimudeli põhiseisukohad, 
hindab võimalikke poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid riske seoses vabatsooni  arenduse 
rakendamise või mitterakendamisega. 
Konsultandid on valmis sooritama töö järgmises mahus: 

• Ülevaade vabatsoone puudutavatest EU ja Eesti seasutest selles osas, mis seondub 
Valga vabatsooni arenduse probleemistikuga;  

• Teostab Valga Maa- ja linnavalitsuselt ning AS ERTS saadud andmete põhjal 
analüüsi vabatsooni praeguse tegevuse efektiivsusest ja regionaalmajanduslikest 
mõjudest;  

• Tuginedes avalikule teabele annab ülevaate ühe Eestis ja ühe Soome (Lappeenranta 
Freezone) vabatsooni ärilisest tegevusest, regionaalpoliitilistest ja majanduslikest 
mõjudest (lähtudes Valga vabatsooni toimimise kontekstist); 

• Esitab Valga esimest kontrollitüüpi vabatsooni arendamise strateegia lähtudes Eesti 
piiriäärse regioonide jätkusuutlikkusest, ettevõtete majandusliku ja piirkonna 
sotsiaalse arengu aspektidest, koostab tehnilise valmisoleku analüüsi Valga 
vabatsooni esimese kontrolltüübi vabatsooniks ümberkujundamiseks 

• Lähtudes väljatöötatud strateegiast esitab Valga  vabatsooni   kontseptsiooni  koos 
riskide hindamise ja järeldustega.  

Käesoleva töö teostasid professorid Enno Lend ja Wladimir Segercrantz 
 

1. Mõistete selgitused 

Vabatsoonid ja  vabalaod  on ühenduse tolliterritooriumi osad või tolliterritooriumil 
asetsevad rajatised, mis on ülejäänud tolliterritooriumist eraldatud ja kus: 

• ühendusevälist kaupa loetakse imporditollimaksude ja kaubanduspoliitiliste 
impordimeetmete kohaldamisel väljaspool ühenduse tolliterritooriumi olevaks, kui 
see kaup ei ole lubatud vabasse ringlusse, suunatud mõnele muule tolliprotseduurile 
ega kasutatud või tarbitud muudel kui tollialaste õigusaktidega ettenähtud tingimustel; 

Ühenduse kauba suhtes võib selle vabatsooni või -lattu paigutamise tõttu rakendada 
meetmeid, mida tavaliselt rakendatakse kauba ekspordil, juhul kui see on konkreetseid 
valdkondi reguleerivate ühenduse õigusaktidega ette nähtud (Allikas MTA) 
 
Vabatsoonis või vabalaos tegutsemiseks peab isikul olema tegutsemise luba (edaspidi luba) 
ühenduse tolliseadustiku artikli 172 lõike 1 kohase tööstus-, kaubandus- või 
teenindustegevuse teostamiseks, mille toll väljastab tähtajaliselt isiku taotluse alusel. Loa 
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kehtivuse tähtaeg ei või ületada vabatsooni või vabalao lõppemise tähtaega. Praeguse 
regulatsiooni järgi vabatsoonid võivad olla I ja II kontrolltüüpi ning neile kohaldatavad sätted 
on erinevad. Uue, ajakohastatud tolliseadustiku järgi I ja II kontrollitüüpi vabatsoonide 
eristamine kaob, tulevikus võib toimuda tolliladustamisprotseduurile suunatud kaup 
tolliladudes või vabatsoonis (kontrollitüüpide alusel enam ei struktureerita).  
 
I kontrollitüübile vastavate vabatsoonide ja vabaladude suhtes kohaldatavad sätted  
 
Vabatsooni territooriumi ja vabalao ehitise seadusliku valdaja kohustused. I kontrollitüüpi  
vabatsooni peamiseks tunnuseks on tegutsemine suletud, tollijärelvalvega territooriumil, 
mille ümber on püsiv piire.  
Vabatsooni territooriumi ja vabalao ehitise seaduslik valdaja: � 
1) koostab ja kooskõlastab Maksu- ja Tolliametiga või tema poolt volitatud tolliasutusega 
(edaspidi toll) vabatsooni töökorralduse;  
2) vastutab vabatsooni piiri ning vabatsooni sisse- ja väljapääsude valve korraldamise eest; � 
3) informeerib vabatsoonis tegutsevaid isikuid vabatsooni töökorraldusest ja muudest 
vabatsooni territooriumil kehtivatest eeskirjadest. 
 
Kauba sisenemine ja väljumine I kontrollitüüpi vabatsoonist 
Kauba sisenemisel vabatsooni ja vabalattu mööda maismaad muult Eesti territooriumilt ning 
kauba väljumisel vabatsoonist ja vabalaost mööda maismaad mujale Eesti territooriumile 
esitatakse tollile lisaks muudele tollieeskirjades ettenähtud dokumentidele ka kaubaveo 
saatedokument, millele toll teeb märke vabatsooni ja vabalattu sisenemise ning vabatsoonist 
ja vabalaost väljumise kohta. 
 
Kauba omanikuvahetuse korral lisatakse laoarvestusse järgmised andmed:  
1) andmed kauba uue omaniku kohta;  
2) arve number ja kuupäev; � 
3) kauba kogus; 
�4) kauba väärtus. 
 
Kauba lühiajaline ladustamine 
Ühenduse tolliseadustiku artikli 176 lõikes 2 nimetatud kauba ümberlaadimisega seotud 
ladustamist loetakse lühiajaliseks, kui see ei ületa kolme päeva. Kauba lühiajalisel 
ladustamisel ei pea seda kaupa laoarvestusse kandma. 
 
II kontrollitüüpi vabatsoon, mille aluseks on tolliformaalsuste täitmine vastavalt 
tolliladustamise tolliprotseduuri nõuetele st tolli kohalolek pole nõutav ja tollikontroll  
põhineb laoarvestusel. II kontrollitüübi vabatsooni ladustamisekohtadele kehtivad nõuded on 
samad tolliladude kehtivatele nõuetele ja vabatsoonis tegutsevatelt isikutelt nõutakse üldjuhul 
tagatist.  
 

Vabaladu - on ühenduse tolliterritooriumil paiknev rajatis, mis on ülejäänud territooriumist 
eraldatud. Eestis vabaladusid pole asutatud, vabalao asemel  kasutatakse vabatsooni või 
tolliladu. Vabalattu ühendusevälisest riigist  saabunud kaubale tollikäitlusviisi ei rakendata 
(kaubale tollideklaratsiooni ei esitata) ja kaup on impordimaksudest vabastatud.  Seega 
vabalattu paigutatud ühendusevälist kaupa loetakse imporditollimaksude ja 
kaubanduspoliitiliste impordimeetmete kohaldamisel väljaspool ühenduse tolliterritooriumi 
olevaks. Vabalaos olevaid tooteid võib töödelda tollialaste õigusaktidega ettenähtud 
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tingimustel. Erinevalt teistest ladudest on vabalao piirid ning sisse- ja väljapääsud 
tollijärelevalve all.   

Eesti I ja II kontrollitüübi vabatsoonide  kaubakäibed  2010 ja 2011 a olid alljärgnevad:  
 

II kontrollitüüpi vabatsoon                                    I kontrollitüüpi vabatsoon       
2010 -  14,4 mln EUR                                             2010 - 79,9 mln EUR 
2011 - 18,3 mln EUR                                             2011 - 77,2 mln EUR 

Tolliladu, tolliterminal ja hoiukoht – on kaupade hoidmiseks kuni järgmise 
tolliprotseduurini (näiteks transiit, import jm). Tollilao pidamise  peamine  eesmärk on  
maksude ajatamises, ka omaniku vahetamist või teha kaupadele tollilaos käitlemistoiminguid. 

Niisiis, tolliladu, tolliterminal ja hoiukoht on nende pidaja kasutusesolev tolli poolt tollilaona, 
tolliterminalina või hoiukohana aktsepteeritud hoone, ruum või tolli poolt aktsepteeritud viisil 
selgelt märgistatud ruumi osa, taraga piiratud või tolli poolt aktsepteeritud viisil selgelt 
märgistatud valvatav territoorium või vedelike ladustamiseks ettenähtud statsionaarne 
mahuti. Tollilao, tolliterminali ja hoiukoha sisse- ja väljapääsud ning mahutid peavad 
võimaldama tollitõkendi panemist. Tara ei tohi võimaldada transpordivahendi läbisõitu ilma 
sissemurdmisjälgi jätmata või tollitõkendit rikkumata. Hoiukoht ei tohi asuda tollikontrolli 
tsoonis. 

 (Allikas:  Rahandusministri määrus 27.04.2004 Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja 

hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse 

peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord 

 Rahandusministri 23.04.04. a määrus nr 92 „Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos 

tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks 

tunnistamise kord.) 

Eestis kehtivad õigusaktid ja juhendid, mis sätestavad tollikäitlusprotseduurid  kauba 
paigutamisel  vabatsooni või vabalattu: 
   

• EL tolliseadustik (EMÜ nr 2913/92), art-d 1–17,37,38,58,105,109,166–181; 

• EL tolliseadustiku rakendussätted (EMÜ nr 2454/93,) art-d 799–814; 

• Tolliseadus (RT I 2004, 28, 188); 

• Rahandusministri 23.04.04. a määrus nr 92 „Täiendavad juhised vabatsoonis ja 
vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja 
kehtetuks tunnistamise kord” 

• „I kontrollitüüpi vabatsooni tegutsemise põhimõtted” (seisuga 26.04.2011) 

 
Vabatsooni loomiseks ja vabalao asutamiseks esitab huvitatud isik taotluse Maksu- ja 
Tolliametile. Vabatsoon luuakse ja vabaladu asutatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega 
ettepaneku alusel, mille Maksu- ja Tolliamet on edastanud Rahandusministeeriumile. 
Vabatsoon luuakse ja vabaladu asutatakse tähtajaliselt.  

• I kontrollitüüpi vabatsoon, mille aluseks on püsiva piirde olemasolu; 

• II kontrollitüüpi vabatsoon, mille aluseks on tolliformaalsuste täitmine vastavalt 
tolliladustamise tolliprotseduuri nõuetele. 
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I ja II kontrollitüüpi peamiste regulatsioonide erinevused: 

 
 
Vabatsoonis tegutsemiseks peab isikul olema tegutsemise luba tööstus-, kaubandus- või 
teenindustegevuse teostamiseks. Tegutsemise loa saamiseks esitab isik kirjaliku taotluse 
tolliinspektuurile, kelle piirkonnas vabatsoon või vabaladu asub. 
Vabatsooni või -lattu võib paigutada nii ühenduse kui ka ühendusevälist kaupa. Toll võib 
nõuda, et ohtlik või muu kaup, mis nõuab eritingimusi, paigutataks kohta, mis on spetsiaalselt 
selleks mõeldud ja vastavalt varustatud. Ühenduse kauba ja ühendusevälise kauba 
koosladustamiseks peab olema tolli luba. 
Kauba hoidmine vabatsoonides või -ladudes ei ole ajaliselt piiratud. Konkreetsed kauba 
hoidmise tähtajad võib määrata ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate kaupade puhul. 
Isik, kelle kaupa tegutsemise loa omaniku valduses olevas ehitises või muus kauba 
hoidmiseks või ladustamiseks ettenähtud kohas hoitakse, ei pea selliseks tegevuseks tollilt 
eraldi luba taotlema. 
Ühenduse ja ühendusevälise kauba võõrandamisest vabatsoonis tekib nullmääraga maksustav 
käive.�0% käibemaksumäära rakendatakse: 

• vabatsoonis või vabalaos olevale ühendusevälisele kaubale (ühenduse 
tolliseadustiku tähenduses), kui seda kaupa ei ole suunatud ühelegi 
tolliprotseduurile ning seda ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui 
tollieeskirjades ettenähtud juhtudel; 

• ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatavale ühenduse kaubale 
ja vabatsoonis või vabalaos olevale ühenduse kaubale, mis eksporditakse kahe 
kuu  jooksul vabatsooni või vabalattu toimetamisest (Allikas: Maksu-ja 

Tolliamet) 

I kontrollitüüp II kontrollitüüp 
üldjuhul vabatsooni toimetatud kauba kohta ei 
pea tollideklaratsiooni esitama, vaid kaup 
kantakse üksnes laoarvestusse 

andmed kauba kohta 
esitatakse tollile 
tollideklaratsioonil 

vabatsoonist kauba väljatoimetamisel mujale 
ühenduse territooriumile tuleb iga kord tõendada 
tollile, kas kaubal on ühenduse staatus või tuleb 
teostada mitteühenduse kaubale ettenähtud 
tolliformaalsused 

kauba staatust tõendavaid 
dokumente kasutatakse vajadusel 

vabatsoon tuleb ümbritseda püsiva piirdega, mis 
peab vastama tollieeskirjades kehtestatud 
nõuetele (nt olema vähemalt 2 m kõrge, täies 
pikkuses ligipääsetav ja valgustatud jne) 

vabatsooni kauba 
ladustamiskohad peavad vastama 
tolliladude suhtes kehtivatele 
nõuetele 

vabatsoonis tegutsevatelt isikult üldjuhul tagatist 
ei nõuta 

vabatsoonis tegutsevatelt isikutelt 
nõutakse üldjuhul tagatist 

toll teostab tollikontrolli vabatsooni piiril, sisse- 
ja väljapääsudel ning ka vabatsooni sees 

tollikontroll põhineb laoarvestuse 
kontrollil 

toll on ööpäevaringselt kohal tolli kohalolek ei ole vajalik 
I kontrollitüüpi vabatsoon ei saa olla 
regulaarsete laevaliinide lähte- ja sihtpunktiks 

randuda võivad ühenduse 
tolliterritooriumil regulaarreise 
tegevad laevad 
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Vabatsoonid Euroopa Liidus1 
 
 
Puuduvad  Kuni 2 

vabatsooni 
Kuni 2-5 vabatsooni Rohkem kui 5 

vabatsooni 
Austria Holland Eesti (3) Bulgaaria (12) 
Belgia Iirimaa Hispaania (4) Tsehhi (10) 
Luksemburg Küpros Itaalia (3) Poola (7) 
Rootsi Leedu Kreeka (3) Rumeenia (6) 
Slovakkia Malta Läti(4)  
Ungari Portugal Saksa(5)  
 Prantsusmaa Soome (4)  
 Sloveenia   
 Taani   
 UK   
Tabelist nähtub: 

1. Rohkem kui 5 vabatsooni riigis on erandlik nähtus. Suure vabatsoonide arvuga 
paistavad Bulgaaria ja Tsehhi.  

2. Eesti kuulub mõõdukalt vabatsoone rakendanud riikide rühma. Seetõttu  ei tohiks olla 
põhjust arvukuse kriteeriumist lähtudes neid uue seadustiku rakendumisel sulgeda. 
 

Tolliladu ja vabatsoon ajakohastatud tolliseadustiku alusel  
(Euroopa Parlamendi ka Nõukogu Määrus (EÜ) nr 450/2008, 23. aprill 2008, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik) 
 
Eelpool nimetatud dokument sätestab vabatsoonide (artikkel 155 ja 156)  ja tolliladude 
toimimise põhimõtted (artikkel 153). Ajakohastatud tolliseadustiku järgi võib Ühenduse 
kauba suunata tolliladustamis-või vabatsooniprotseduurile  kooskõlas tollialaste 
õigusaktidega või konkreetseid valdkondi reguleerivate ühenduse õigusaktidega  
või selleks, et see saaks kasu imporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise otsusest. 
Seega edaspidi kaob vabatsoonide klassifitseerimine I ja II kontrollitüübi järgi ja kasutatakse 
ainult vabatsooni mõistet ja see vastab pigem praeguse I kontrolltüübi vabatsooni nõuetele.  
 
Vabatsoonide loomise põhimõtted: 
 

• Liikmesriigid võivad määrata osa ühenduse tolliterritooriumist vabatsoonideks. 
Liikmesriik määrab kindlaks iga vabatsooni piirid ning sisse-ja väljapääsud; 

• Vabatsoonid ümbritsetakse piirdega.  Vabatsoonide piirid ning sisse- ja väljapääsud 
kuuluvad tollijärelevalve alla. Toll võib kontrollida vabatsooni sisenevaid või sealt 
väljuvaid isikuid, kaupu ja transpordivahendeid; 

• Ehitiste rajamiseks vabatsoonis peab olema tolli eelnev luba; 

• Kui tollialased õigusaktid ei sätesta teisiti, on vabatsoonis lubatud tööstuse, kaubanduse 
või teenustega seotud tegevused. Sellistest tegevustest tuleb tollile eelnevalt teatada; 

                                                        
1 Tabel on koostatud dokumendi ” Free zones in existence and in operation in the Community, 
as notified by the Member States to the Commission , Sept. 2011”. Maa nimetuse järel sulgudes vabatsoonide 
arv kui on märgitud. 
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• Võttes arvesse asjaomase kauba liiki ning tollijärelevalve, turvalisus- või 
ohutusnõudeid, võib toll lõikes 2 nimetatud tegevuste suhtes kehtestada keelde või 
piiranguid. 

Vabatsooni toimetud kaup tuleb esitada tollile ning see peab läbima ettenähtud 
tolliformaalsused järgmistel juhtudel:  

• kui kaup on toodud vabatsooni vahetult väljastpoolt ühenduse tolliterritooriumi; 

• kui kaup on suunatud tolliprotseduurile, mis lõpeb või lõpetatakse kauba suunamisel 
vabatsooniprotseduurile; 

• kui kaup suunatakse vabatsooniprotseduurile, et selle suhtes tehtaks 
imporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise otsus; 

• kui sellised formaalsused on sätestatud muudes kui tollialastes õigusaktides. 
Kaupa, mis paigutatakse vabatsooni muudel kui lõikes 1 nimetatud tingimustel, ei pea 
tollile esitama. 
 
Ilma et see piiraks artikli 158 kohaldamist, loetakse vabatsooni toodud kaup 

vabatsooniprotseduurile suunatuks: 

• kauba vabatsooni saabumise hetkel, välja arvatud juhul, kui kaup on juba suunatud 
muule tolliprotseduurile; 

• transiitprotseduuri lõppemise hetkel, välja arvatud juhul, kui kaup suunatakse 
viivitamata järgmisele tolliprotseduurile. 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 450/2008 (Ajakohastatud tolliseadustik) on 
toodud lisas 6.  
(Allikas: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008) 
 

 
2. Valga vabatsooni tegevuse ülevaade 

 
Valga vabatsoon loodi 1999 a Vabariigi Valituse korralduse nr 312-k alusel ja selle suuruseks 
määrati 86 ha. Täna töötab Valga vabatsoon Vabariigi Valitsuse 10 septembri 2004 
korralduse nr 710-k alusel. Nimetaud korralduse kohaselt on see II kontrollitüüpi vabatsoon 
ja sama dokumendi alusel vabatsooni tähtaega 31.03.2011. Vabariigi Valituse  Alates 
vabatsooni loomisest on seal tegutsenud üks ettevõte – AS Erts, kes on vabatsooni maaala 
valdaja. Kasutuses oleva vabatsooni maaala on 2.1 ha, laoplatside pindala – 5200 m2 ja 
raudtee haruteede pikkus 1.48 km. Valga vabatsooni arengut on ka varem analüüsitud ning 
soovitud vabatsoon sulgeda, kuna tegevus ei vasta vabatsooni peamistele kriteeriumitele. 
(Maksus-ja Tolliameti 19.03.2010). Viimati pikendati Valga vabatsooni tegutsemise tähtaega 
võttes aluseks asjaolu, et kahe aasta jooksul pole võimalik adekvaatselt hinnata vabatsooni 
arengut ning loodetavasti meelitab vabatsooni uusi investoreid raudteevõrgustiku areng. 
Eeldatakse,  et töökohtade arv kasvab 15-lt 100-le. Johtuvalt Valga vabatsooni tollialasest 
töökoormusest on seal osaajaga koormatud kaks tollitöötajat. 
Valga vabatsooni läbivad kaubakogused on toodud joonisel 1. Võrreldes 2007a  on 
olulisematest kaubagruppidest vähenenud metalltoodete veomahud toodud kaubamahud (ca 
5.6 korda). Kaupade kogumaht on vaadeldaval perioodil vähenenud 3.3 korda. 
 



 
 
Valga vabatsoonis pakutavad peamised teenused: 

• Tolliladustamine kolmandate riikide kaupadele;
• Kauba omaniku vahetus (ostu

maadesse; 
• Transiitkaupade käsitlemine;
• Tolliagendi teenused. 

Joonis 1. Valga vabatsooni läbinud kaubakogused, tonni
 

Valga vabatsooni toimimise nõrkused
intervjuude andmeil) : 

• Kaubamahtude märkimisväärne vähenemine alates 2007a kriisist alates;
• Vabatsoon on ühe ettevõtte keskne;
• Vabatsooni arendamise

omavalitsuse roll vabatsooni arendusel pole identifitseeritav (ettevõtluskeskkonna 
edendamine);  

• Vähene lisandväärtuse andmine;
• Valga vabatsooni nõrk kaubamärk;
• Vabatsoon arendustegevus

logistilise eeliste kasutamist 
loodud lisandväärtust.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele, mis on v
kehtestada, et Valga vabatsoon on loodud kuni E
määruse (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik 
(ajakohastatud tolliseadustik), kohalduma hakkamise päevani vastavalt artikli
lõikele 2. 
 

Metall Koks
Kalatoot

ed

2007 103593, 22564,9 13006,8

2008 1990,4 20593,0 12837,0

2009 1545,8 14565,3 6777,5

2010 15954,6 13392,6 4507,9

2011 18380,9 18049,4 4721
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Vabatsooni kaubakogused, tonni

pakutavad peamised teenused:  
Tolliladustamine kolmandate riikide kaupadele; 

u vahetus (ostu-müügi tehingud) ja eksportimine kolmandatesse 

Transiitkaupade käsitlemine; 

Joonis 1. Valga vabatsooni läbinud kaubakogused, tonni 

Valga vabatsooni toimimise nõrkused ( Maksu-ja Tolliameti ja Rahandusministeeriumi 

Kaubamahtude märkimisväärne vähenemine alates 2007a kriisist alates;
batsoon on ühe ettevõtte keskne;  

Vabatsooni arendamisel strateegiliste partnerite puudumine, kohaliku 
omavalitsuse roll vabatsooni arendusel pole identifitseeritav (ettevõtluskeskkonna 

Vähene lisandväärtuse andmine; 
Valga vabatsooni nõrk kaubamärk; 

tegevus peab arvestama vähemealt kahte aspekti
logistilise eeliste kasutamist  (transpordi sõlmpunktide olemasolu) ja va
loodud lisandväärtust. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele, mis on vastu võetud 03.03.2011 nr 96, 
kehtestada, et Valga vabatsoon on loodud kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik 
(ajakohastatud tolliseadustik), kohalduma hakkamise päevani vastavalt artikli

Kalatoot Seadme
d

Raudtee
veerem

Õmblust
ooted

Varuosa
d

Värvid, 
segud

Muud 
tooted

13006,8 1623,1 6044,2 2517,4 3792,8 4122,2 3218,8

12837,0 909,0 9499,0 2313,0 1623,0 2032,0 264,0

6777,5 852,6 1008,4 1470,1 1256,9 456,7 597,6

4507,9 1551,7 289,5 847,2 506,1 313,9 1580,9

4721 1257,2 824,3 1038,6 545,2 3333,6

Vabatsooni kaubakogused, tonni
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tehingud) ja eksportimine kolmandatesse 

 

ja Tolliameti ja Rahandusministeeriumi 

Kaubamahtude märkimisväärne vähenemine alates 2007a kriisist alates; 

teegiliste partnerite puudumine, kohaliku 
omavalitsuse roll vabatsooni arendusel pole identifitseeritav (ettevõtluskeskkonna 

te aspekti – asukoha 
(transpordi sõlmpunktide olemasolu) ja vabatsoonis 

astu võetud 03.03.2011 nr 96, 
uroopa Parlamendi ja nõukogu 

450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik 
(ajakohastatud tolliseadustik), kohalduma hakkamise päevani vastavalt artikli 188 

Muud 
tooted

Kokku

3218,8 160483,

264,0 52060,4

597,6 28530,9

1580,9 38944,4

3333,6 48150,2
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2.1 Sillamäe, Paldiski ja Muuga, vabatsoonide ülevaade 

Sillamäe  vabatsoon. 
 
Sillamäe vabatsooni pindala on 600 ha ja see paikneb sadamaga liituval tagamaal.  Vastavalt 
Eesti Vabariigi seadustele mingeid tollimakse ja  käibemaksu (VAT) ei rakendata kaupadele, 
mis on deklareeritud transiidiks  ja on ladustatud  Sillamäe vabatsooni kuni 3 aastaks. 
Sillamäe sadam SILPORT on arendatud ”landlord” tüüpi sadamaks, kus on investeeritud  
infrastruktuuri arendusse  rentides selle kaupa käitlevatele ettevõtetele pika-ajaliseks  
kasutamiseks. 

 
 
Sillamäe sadama infrastruktuur võimaldab käsitleda: 
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� Üld- ja tükikaupa (general and conventional cargo), peamiselt  puit, metallid ja 
vanametall (scarp), paber, toiduained jne. 

� poolvalmis- ja suuregabariidilesed kaubad 
� ro-ro veod 
� konteinerid 
� vedel ja kuiv last (dry and liquid bulk) – naftasaadused, vedelkemikaalid, LPG 

Hetkel  tegutseb Sillamäe  sadamas  4 terminaali: 

• Alexela Sillamäe – naftasaadused ja punkerdamine; 
• Tankchem –  vedelad naftakeemia tooted; liquid petrochemicals; 
• Silsteve – üld- ja tükikaubad (General and conventional) ja suuregabariidilised 

veosed; 
• Baltic Chemical Terminal – vedelväetised. 

Valga vabatsooni vaatepunktist lähtuvalt võiks  arvestada  vabatsooni arendamisel  Sillamäe 
kogemusest alljärgnevat : 

� Infrastruktuuri jõulist arendamist; 
� Õnnestunud äriplaani ja selle rakendust; 
� Sadamas toimib 4 peamist  operaatorit, esindatud on nii rahvuslikud ja 

rahvusvahelised operaatorid; 
� Mitmekesine kaupade nomenklatuur; 
� Sillamäel pakutakse järgmisi tugiteenuseid  tegevuse alustamiseks: 

o Infrastruktuuri  kasutamine:  terminalide raudtee-ja maanteeühendused; 
o Tugiteenused:  energia- ja vesivarustus, kommunikatsioonid, jäätmete 

käsitlemine (ka heitveed); 
o Ärikontaktide loomine  Venemaa ettevõtetega: erineva profiiliga  logistika 

operaatorid, kauba tarnijad ja importijad 
o Finantsteenuste pakkumine:  näiteks EU toetuste saamine; 
o Tugiteenused  alustavatele ettevõtetele ning  personali  valikul ja koolitamisel. 

 
 
Paldiski vabatsoon Põhjasadamas. 
 
16. 12.  2010 a. otsustas Vabariigi Valitsus luua Paldiski vabatsooni.  Peamisi tegevusi 
alustati vabatsoonis 2011a. Vabatsooni keskne klient on Daimler AG. Perspektiivis on võtta 
vastu kuni 17000 autot aastas.  Töötajate arv vabatsoonis võib suureneda kuni 300-ni.  
Paldiski Põhjasadamas paiknev vabatsoon tegeleb peamiselt alljärgnevate kaubaliikide 
käitlemisega:  
 

• Üld- ja puistekaubad  

• veeremkaubad, sh uued autod 

• konteinerkaubad 

• suuremõõtmelised kaubad 

Lisaks kuuluvad sadama klientide hulka: 
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� Hydro 
� Hyundai 
� Honda 
� Toyota 
� Lexus 
� Mitsubishi 
� Pharmadule Emtunga 
� Kalmar 
� K – Line 
� Wallenius Wilhelmsen 
� Uecc 
� Eucor 

Sadamasse saabuvatel laevadel võimalik täiendada joogivee varusid, punkerdada, kasutada 
kalda vooluvõrku, anda ära fekaal- ja pilsivett ning prügi.  
Stividoriteenuseid osutab OÜ Palsteve. Lisaks tegeleb Palsteve kaupade pakkimise ja 
ekspedeerimisega ning tolliladude ja –terminalide teenuste osutamisega. Palsteve 
professionaalne, neljas vahetuses töötav meeskond ja kaasaegne sadamatehnika tagavad 
ööpäevaringselt kiire ja kvaliteetse teeninduse.  

Vaadeldes Paldiski Põhjasadama ja sinna rajatud vabatsooni Valga seisukohalt tuleb märkida: 

� Mastaapsust ja sadamaga seotud firmade laiahaardelist tegevust;  
� Vabatsoonile  iseloomulike   kaubagruppide käsitlemine ja vabatsooni 

konkurentsieeliste edukas rakendamine  nn turuosade ümberjagamine teiste 
sadamatega (sõiduautod, põllumajandusmasinad) 

� Tugiteenuste pakkumine 

Muuga vabatsoon 
Muuga vabatsoon käivitus 1997 aastal ja haaras  kogu aiaga piiratud sadama ala.  
Arendusprojektiga on laiendatud vabatsooni ida suunas olemasoleva konteinerterminali ning 
söeterminali vahelisel alal. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud Muuga 
sadama idaosa laienduse I etapi käigus arendati välja 70 ha maad, millest ca 23 ha on merest 
hõivatud. Projekti raames pikendati 100 m võrra olemasolevat kaid nr. 16 ning rajati uus kai 
nr. 17 pikkusega 378 m ja sügavusega 14,5. Samuti luuakse kuni 27 ha suurusele 
terminalialale valmidus superstruktuuri arendamiseks. 
Ühtlasi rajati kogu sadama idaosa jaoks vajalik üldinfrastruktuur : ühendusteed ja 
kommunikatsioonide põhivõrgustik. Uus terminal ja infrastruktuur kahekordistab senise 
Muuga sadama konteinerite käitlemisvõimsuse. 
Muuga sadamas paikneb ka tööstuspark, mis kuulub vabatsooni piiridesse.  Seega saavad 
vabatsooni võimalusi kasutada kõik operaatorfirmad ja tööstuspargi ettevõtted.  
Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis oma sügavuse ja 
kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas.  
Muuga sadama akvatooriumi sügavus ulatub 18 meetrini, mis võimaldab teenindada kõiki 
Taani väinu läbivaid laevu. 
Muuga sadamas on võimalik lastida-lossida ja ladustada toornaftat ja naftasaadusi, sega- ja 
puistlasti ning külmutust nõudvaid kaupu, teenindada konteiner- ja ro-ro tüüpi laevu. 
Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sadama tagamaaga 
etendab ta olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Muuga sadama kaubakäive moodustab 
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kolmveerandi ASi Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 90% kogu Eestit läbivate 
transiitkaupade mahust. 
Lähiaastate mahukaimad arendusprojektid Muuga sadamas on seotud transiitkaupade 
teenindamise, kaubavoogude mitmekesistamise ja kaupade vääristamisega: tööstuspargi ja 
sadama idaosa arendamine, uute kaide ja terminalide rajamine. 
Info: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminalid: 

• 6 vedellasti terminali 
• 2 multiotstarbelist terminali (ühes terminalis ka külmkompleks) 
• konteinerterminal ja ro-ro kaupade terminal 
• puistlasti terminal 
• viljaterminal 
• teraseterminal 
• söeterminal 

Ladustamisvõimalused: 

• Laopinnad: 151 000 m² 
• Laoplatsid: 670 000 m² 
• Külmlaod: 11 500 m² 
• Mahutipark vedellasti ladustamiseks: 1 100 000 m³ 
• Elevaator: 300 000 t 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoorium 524,2 ha 
Akvatoorium 752 ha 
Kaide arv 29 
Kaide kogupikkus 6.4 km 
Suurim sügavus kai ääres 18 m 
Suurim laeva pikkus 300 m 
Suurim laeva laius 48 m 
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3. Lappeenranta vabatsooni ülevaade 

 
Lappeenranta vabatsoon on II kontrolltüübi õigustega tollivaba piirkond, mis paikneb Soome 
kagunurgas ja tegevus on orienteeritud teenuste pakkumisele Venemaa suunas. 
 

 
Joonis 2. Lappeenranta  vabatsooni strateegiline paiknemine  
 
Kaugused Venemaa piiriületuskohtadesse: 

• Nuijamaa piiripunkt 27 km ja piirist 215 km Peterburgi 
• Vaalimaa piiriületuspunkt 64 km 
• Vainikkala raudteepiiriületus  25 km 
• Helsingi 220 km, Imatra2 37 km  

Hetkel on kasutusel  Mustola sadama piirkonnas paiknev vabatsooni osa, mille kaugus linna 
keskusest on ca 7 km. Tulenevalt piirkonna taristust on juurdepääs vabatsoonile  
multimodaalne: 

• Raudteetransport  
• Maanteetransport 
• Saima kanali ja järvistu sadam  (Soome suurim siseveevõrgustik) 

                                                        
2 Vene raudteed, selleks et vabastada Viiburi – Buslovskaja – Vainikkala raudtee lõik reisiliiklusele , on 
siirdamas Soome ja Venemaa vahelised raudteekaubaveod peamiselt Svetogorsk – Imatra kaudu 
toimivaks. 
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• Lappeenrantas on rahvusvaheline lennujaam, millest lennud Milanosse, Düsseldorfi ja 
Brüsselisse. 

Vabatsooni kõrval paikneb Soome Tolli idapiirkonna keskus. Vabatsoonis opereerivad 
mitmed olulised operaatorid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Joonis3. Lappeenranta vabatsooni asukoht  

 Lappeen
ranta  
City 

Lappeenra
nta  
Free Zone 

  Railway 
Station 

Airport 

Appr. 7 
km 
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Lappeenranta vabatsooni ladude suurused: 
 

• Vabatsooni pindala 280000 m2, tulevikus laiendamise võimalus; 
• 120000 m2 kaetud laopinda; 
• 1500 m2  tootmispinda mitmesugusteks kauba käsitlemise operatsioonideks; 
• 1500 m2 kontori tarbeks; 
• 600000 m2 konteinerite paigutusala 
• Mustola sadamas 7 kaid, millest kahel raudtee 

 
 
Lappeenranta vabatsooni poolt pakutavad teenused: 
 

• Deklareerimata kaupade ladustamine ja käsitlemine; 
• Kaupade efektiivne käsitlemine ja väiksemahuline töötlemine lisaväärtuse; 

andmiseks, näiteks jaapani autode talverehvidele naastude paigaldamine (kauba 
kood ei tohi muutuda); 

• Kaubasaate dokumentide ja sertifikaatide vormistamise teenused; 
• Käbemaksuvabastusest (VAT) tulenevad eelised. 

Vabatsoonist saadakse eeliseid VAT- ja tollimaksude osas: 
 

• Kaubad, mis on tulnud Soomest või mõnest teisest EU maast ning lähetatakse 
vabatsooni kaudu: 

o Ekspordideklaratsioon on tehtud saatjariigis; 
o Saatjariigi käibemaks (VAT) makstakse tagasi kui kaup on vabatsoonis ja 

operaator on informeerinud sellest saatjariigi  tolli; 
o Eksportöör maksab  käibemaksu kauba sihtkoha riigis; 
o Kaubad, mis tulevad väljastpoolt EU:d ning on toimetatud mitte EU maadesse 

vabatsooni kaudu,  on vabad kõigist EU maksudest; 
• Tollimaksud: 

o Tollimaksu  ei maksta kui kaubad saabuvad Soome; 
o Tollmaks makstakse kui kaubad lähetatakse laost ja eksporditakse Soome 

kaudu; 
o Kuna Soome Tolli Idakeskus on vabatsooni piirkonnas on võimalik 

lahtitollimine teha kohapeal; 
o Tollilaost lähetataval kaubal on arvestuslik maks 7-11€, vabatsooni puhul see 

puudub.  



     
17 

 

 

 

 
 
Joonis 4.Vabatsooni laiendamise võimalused 
 

 
Joonis 5. Lappeenranta vabatsooni vaade õhust 
 
Tuleviku arendused:  Soome Tolli Idakeskuse andmetel EU-st  on tulemas juhised II 
kontrollitüübi vabatsoonide reorganiseerimise kohta. II kontrollitüübiga vabatsoonide 
asemele tulevad  tollilaod. Tolli andmetel Lappeenranta praegune vabatsoon kujundatakse 
ümber tolliladude võrgustikuks. Lappeenranta linn säilitab vabatsooni piirkonna koos 
taristutega. Samas on Soome Tolli ja ka  vabatsooni arusaam, et ümberkorraldus ei mõjuta 
Vabatsooni seniseid funktsioone ega piira operaatorite edasist tegevust vabatsoonis. 
Lappeenranta vabatsooni võrdlus Valga vabatsooniga : 
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• Paiknemine EU välispiiri lähedal  
• Multimodaalne transpordi juurdepääs (autotransport, raudtee) 
• Vahetus läheduses Pihkva regioon  ja linnad.  

 
Soome tolli määratlus tolliladudest 
 

• Tolliladu on Tolli poolt heaks kiidetud ja tollijärelvalve all olev koht, kus toimub 
tolliladustamine ( kaupa, mida ei ole tollitud). 

• Tollilao käsitluses olevad kaubale võib hiljem määrata impordi tollimaksu või re-
eksportida EU:st. 

• Kauba ladustamisele tollilaos ei ole ajalist piirangut. 
• Tolliladu on mõeldud näiteks maaletoojale, kes impordib kaupu EU:sse ja ei vaja 

hetkel kohe neid kaupu, või toob maale transiitkaupa. 
• Tollilao operaator võib ladustada oma ja teiste omanike  kaupa. 
• Tollilaod võivad olla avalikud  või eratollilaod (yksityinen) 

o Avalik tolliladu (Yleinen tullivarasto): 
� ettenähtud kaupade (yleiseen) ladustamiseks kõigilt seda soovivatelt 

firmadelt; 
� lao operaator on vastutav tollimaksu võlast; 
� tollideklaratsiooni esitab laooperaator või keegi muu, näiteks 

maaletooja; 
o Eratolliladu 

� laooperaator on alati ladustaja ja vastutab tollivõlgadest 
• Soomes kasutatavad tollilao tüübid: 

o Avalik tolliladu:  
�  A-tüüpi 

o Eratolliladu: 
� C-tüüpi tavaline tolliladu 
� D-tüüpi tolliladu, millest kaupade pääs vabasse ringlusse toimub ”kodu 

tollimise meetodil” 
� E-tüüpi –teatud aadressil paiknev tolliladu. 

• Tollilao pidamine võimaldab: 
o Kaup võib oodata ilma tollikäsitluseta  impordi lubasid ja sertifikaate; 
o Tolli- ja muude maksude tasumist võib siirdada hiljemaks; 
o Lõpliku tollimise meetodi võib valida hiljem; 
o Kaubad võib re-eksportida hiljem , impordi tollimaksusid ja muid maksusid ei 

ole vaja siis maksta; 
o Tollilaos olevaid kaupu võib käsitleda või neile lisaväärtust anda, juhul kui 

selleks on saadud Soome Tolli  luba. 

 
Mida tasuks Lappeenranta vabatsooni kogemusest eeskujuks võtta: 
 

• Lappeenranta linna ja vabatsooni koostöö. Linna arengukavades on ettenähtud 
vabatsooni arendus  nii territooriumi kui taristu osas. On tuntav linna 
igakülgne toetus vabatsooni arenguks ja koostegutsemiseks. 

• Soome tolli piirkondliku keskuse paiknemine vabatsooni vahetus läheduses. 
On tuntav tolli ja vabatsooni koostöö. 
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• Vabatsoonis on loodud paljudele firmadele tegutsemise võimalused.  
Lappeenranta vabatsoonis teostatakse kaupadele lisandväärtust andvaid 
tegevusi. Hea näide on talverehvidele  naastude paigaldamine. 

• Intermodaalsed transpordiahelad välja arendatud.  Tugevusena on esile toodud  
hea ühendus Venemaa Euroopa – Aasia transportkoridoridega. 

• On loodud võimalused Venemaal opereerivate firmadele piiriüleste 
tugiteenuste pakkumiseks (Kontorid, vahelaod, majutus) 

• Lappeenranta vabatsooni tegevuse vastavusse viimisel EU uue vabatsoone 
puudutava regulatsioonidega ei välistada  üleminekut  praeguselt II 
kontrollitüübilt  vabatsoonilt avaliku tollilao staatusse, kui praegused 
tegevused saavad jätkuda. 

 
 

4. Järeldused ja ettepanekud 

 
• Ühenduse tolliseadustikust johtuvalt  võivad liikmeriigid osa tolliterritooriumist 

määratleda vabatsoonina. Uue, ajakohastatud tolliseaduse alusel liikmesriik määrab 
kindlaks iga vabatsooni piirid ning sisse- ja väljapääsud. Ühenduse kaupa võib 
vabatsooni tuua, seal ladustada, edasi toimetada, kasutada, töödelda ja tarbida. 
Sellistel juhtudel ei loeta kaupa vabatsooniprotseduurile suunatuks (Artikkel 155-158) 

• II kontrollitüüpi vabatsoonide tegevus teatavasti lõpetatakse  koos ajakohastatud 
tolliseaduse jõustumisega, õigupoolest kaob ära vabatsoonide eristamine I ja II 
kontrollitüübi alusel.  Eesti Rahandusministeeriumi hinnangul uue seadustiku 
jõustumise realistlik aeg on ajavahemikus 2016 – 2017.  

• Enne uue seadustiku kinnitamist mingeid muudatusi Eestis toimivate vabatsoonidega 
ei juhtu. Vabariigi Valitsuse korralduse 03.03.2011 nr 96 sätestab, et Valga vabatsoon 
on loodud kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 450/2008, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), kohalduma 
hakkamise päevani vastavalt artikli 188 lõikele 2. 

• Intervjuud Maksu-ja Tolliameti ja rahandusministeeriumi spetsialistidega andsid 
arusaama, et Valga II kontrollitüüpi vabatsoonil on võimalik kujuneda vabatsooniks 

ajakohastatud tolliseaduse mõistes või muutuda tollilaoks. Niinimetatud II 
kontrollitüüpi vabatsoon praeguses mõistes kujundatakse ümber tollilaoks  vastavalt 
ajakohastatud tolliseadusele. Tolliladusid võivad kauba tolliladustamiseks kasutada 
kõik juriidilised isikud (avalik tolliladu) või tohib  kaupa ladustada tollilao pidamise 
loa omanik (eratolliladu).  

• Praeguse Valga  vabatsooni kujundamisel tollilaoks kaob ära võimalus edaspidi 
muutuda uut tüüpi vabatsooniks, kuna tal puudub multimodaalse transpordi sh 
merevedude võimalus (merepiir loetakse välispiiriks). 

• Praeguse II kontrollitüüpi vabatsooni kujunemisel ajakohastatud tolliseaduse mõistes  
vabatsooniks on vajalik koos kohaliku omavalistusega koostada strateegia ja asuda 
seda ellu viima.  Valga linnavalistus ja ka maavalitsus peaks omaltpoolt panustama 
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strateegia väljatöötamiseks ja rakendamiseks, vajalik on koospanustamine uute 
ettevõtete kaasamiseks vabatsooni ja lisandväärtuse andmiseks. 

• Vabatsooni staatuse saamine  ajakohastatud tolliseaduse alusel on võimalik, kuid  
eeldab kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete panustamist ja kiiret otsustamist -  
ümberkujundamiseks on aega  tõenäoliselt 3-4 aastat. 

• Vabatsooni majandusliku põhjenduse hindamisel vaadatakse eelkõige, kas loodetav 
majanduslik kasu soovitud tegevusest tuleneb otseselt selle tegevuse läbiviimisest 
vabatsoonis. Vabatsoone ei käsitleta üldiselt regionaalpoliitiliste instrumentidena. 
Vabatsooni loomine annab teatud soodustused ettevõtetele piirüleseks koostööks, kui 
ettevõtete tegevuses on vajalik tolliprotseduuride edasilükkamine (näiteks 
kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise edasilükkamine, ladustada transiidina 
ühenduseväliseid kaupu, lükata edasi impordimaksude tasumist jm). Valga vabatsooni 
tugevuseks  on juurdepääs logistika-ja transpordisõlmedele, intermodaalse transpordi 
kättesaadavus ja piirkonna detailplaneering (vt lisa 1). 

• Üldjuhul ei pea Maksu-ja Tolliamet  vabatsooni taotlust põhjendatuks, kui soovitud 
tegevust on võimalik teha ka väljaspool vabatsooni või vabaladu ja vabatsoon ei anta  
kaupadele täiendavat lisandväärtust. 

• Toimunud tegevuste põhjal soovitame asuda teekaardi koostamisele eesmärgiga 
saavutada õigeaegne üleminek uut tüüpi vabatsoonile.  
 

 
4.1 Teekaart 
 
AS ERTS Valga Vaba Terminaal on deklareerinud investeerimis- ja laienemisplaane: 

• On võimalik laiendada territooriumi (AS Estreftransservice) kõrval asuva maa 
ostmisega või hoonestusõiguse andmine uutele operaatoritele. Selles protsessis peaks 
olema kaastaud linna- ja maavalitsused. 

• On vajalik  pakkuda teistele operaatoritele võimalust vabatsooni tegevustesse 
kaasamiseks, vabatsooni profiili laiendamiseks. Kaaluda tuleb vabatsooni piiride 
laiendamise vajalikkust ja võimalikkust ning lisandväärtuse andmist.  

• On olnud kava arendada välja  konteinerterminal, on peetud läbirääkimisi Liepaja ja 
Klaipeda sadama operaatoritega, Ukraina Raudteega. 

Kahjuks on senine tegevus olnud Rahandusministeeriumi  maksu-ja tolliametiaktsiisipoliitika 
osakonna ning  tollikorralduse osakonna hinnangul olnud ikkagi tagasihoidlik võrreldes 
Muuga ja Sillamäe vabatsoonidega. 
Rahandusministeeriumis toimunud kohtumisel deklareeriti Tolli ja aktsiisipoliitika osakonna 
seisukoht: 
 
Uue EU tolliseadustiku ja selle rakendussätete jõustumise  realistlik vahemikus 2016 – 2017. 

Enne uue seadustiku kinnitamist mingeid muudatusi Eestis toimivate vabatsoonidega 

kaasaarvatud Valga vabatsoon ei juhtu
3
. Seega praegune olukord – Valga Vabatsoon II 

kontrollitüübi vabatsoonina  saab jätkuda kuni viis aastat. Samas on rõhutanud nii EMTA 

                                                        
3 Täpsemini aruande lisas 
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tollikorralduse osakond kui ka Rahandusministeeriumi Tolli ja aktsiisipoliitika osakond, et 

Valga vabatsoonijätkumine Vabatsoonina (I kontrollitüüpi)  eeldab realistliku äriplaani 

olemasolu. Ei piisa senisest tegevusest  tuleviku kavandamiseks.  

Toimunud nõupidamiste tulemuste ja Lappeenranta vabatsooni näite alusel  on vajalik 
koheselt alustada järgmiste tegevustega: 

• Moodustada Maavalitsuse, linna ja Valga vabatsooni operaatori ERTS ekspertide  
töörühm (Task Force), kes seab kokku I kontrollitüüpi vabatsooni (ajakohastatud 
tolliseaduse mõistes vabatsooni) arengu teekaardi. 

• Teekaart peaks sisaldama järgmisi tegevusi: 
o Määratleda nimekiri piirkondadest ja ettevõtetest, kellega võiks alustada tööd 

vabatsooni võimaluste alusel äriliseks tegevuseks. Analüüsitakse ja 
kaardistatakse nende ettevõtete potentsiaal Valga vabatsooni teenuste 
kasutamise seisukohalt. Valga vabatsooni geograafilisest paiknemisest ja 
Koidula piirijaama lähedusest lähtudes tuleb keskenduda kõigepealt Pihkva 
oblasti ja linnale, Põhja Lätile, Valgevenele ning seejärel muudele SRÜ 
riikidele. EU poolelt tuleb analüüsida toiduainete, tarbekaupade, 
koduelektroonika ja varuosade toimetamise võimalusi. Ülalmainitud tegevus 
on peamiselt nn desk-top töö. 

o Kasutades tekkinud võrgustikku tuleb korraldada läbirääkimised, mille käigus 
selgitatakse vabatsooni teenuseid nende ekspordi-impordi korraldamiseks, 
vormistada kavatsuste protokollid ja tegevuskavad. 

o Kõige atraktiivsemate partnerite osas tuleks jõuda äriplaanide ja nende 
rakenduskavade koostamisele.  

Selline tegevuskava ei ole valitsusasutuste esindajate arvates ebarealistlik. On muidugi 
võimalik, et äriplaani rakendamisel on määramatusel teatud osa, eriti Venemaaga suhtlemisel.   
Kui Valgas oleks võimalik  välja arendada uue EU tolliseadustiku kohaselt  vabatsoon (mitte 
tollilaod) siis oleks lisaks praegusele operaatorile leida  vähemalt kaks kuni kolm uut 
partnerit. Ka vabatsoonis kauba käsitlemine võiks sisaldada lisandväärtust andvaid tegevusi. 
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Lisa 2 
 
Kohtumine Eesti Maksu- ja Tolliametis (EMTA) 
 
Kohtumine toimus 5.12.2011 
Kohtumisest võtsid osa: 
EMTA poolelt: 
Vladimir Iljushin - Tollikorralduse osakonna tollitalituse peaspetsialist juhataja ülesannetes; 
Evi Lavrentsov - tollitalituse peaspetsialist; 
Inna Hendla – tollitalituse spetsialist vabatsoonide alal. 
 
Tallinna Tehnikakõrgkooli Arengukeskuse  poolt: 
Enno Lend -  professor 
Wladimir Segercrantz – tehnikadoktor 
 
Kohtumise teema: 

 
Arutlus arendustest, mis oleksid kooskõlas EU:st tulevate uuendustega tollitegevuse 
korraldamiseks, EMTA nägemusega ja Valgamaa ettevõtluse  
ja regiooni arenguga ning piirkonna geograafilisest paiknemisest tulenevast. 
 
EMTA informatsioon: 
 
EMTA tollitalituse esindajad  informeerisid, millised muutused on tulemas johtuvalt 2013 
jõustuvatest seaduse muudatustest. Selle nn konsolideeritud seadustiku jõustumisel kaoksid 
ära teist kontrollitüüpi vabatsoonid. Samas märgiti, et seaduse rakendamine võib edasi 
lükkuda. 
 
Uue seadustiku järgi praegusele teist tüüpi vabatsoonile on väga lähedane avalik tolliladu.  
 
Valga praeguse vabatsooni tegevuse osas EMTA näeb puudusena, tegevuse ulatust ja 
piirdumist ühe ettevõtte tegevusega. Rõhutati, et EMTA:l on ülesanne oma tegevust ja 
tolliteenuste osutamise põhjendamist analüüsida ka tolliteenuste kulude-tulude põhiselt. 
 
Järgneva arutelu käigus EMTA deklareeris: 
 
Põhimõtteliselt ei olda vastu EU uue konsolideeritud seadustiku rakendumisel ka esimest 
kontrollitüüpi vabatsooni arenduseks Valgas järgmiste eelduste olemasolul: 
 

• On olemas realistlik äriplaan, millest selgub tulevane äriline tegevus vabatsoonis. 
EMTA arvestab, et on nii mahtusid kui ka operaatoreid, mis tulude kulude põhiselt 
õigustab EMTA tollitalituse permanentset kohalolu. Selle avalduse kinnitas 
tollitalituse nimel Vladimir Iljushin. 

 
Kohtumisel toimunud arutlusel märgiti veel, et avalike tolliladude puhul on ladustustoimingu, 
lisaväärtust andvate operatsioonide ning kaubandustehingute puhul riiklike ja tollimaksude 
süsteem operaatorile raskem võrreldes vabatsoonis  rakenduva korraga. 
 
EMTA oli teadlik Valga ääreala asendist, lähedusest EU välispiiriga ja suhtus positiivselt 
tulevastes arendustes sellega arvestamisega.  
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TKK pool andis ülevaate  Lappeenranta vabatsooni külastusest.  Lisaks mastaabi erinevustele 
rõhutati Lappeenranta ja Valga vabatsoonide asukohaspetsiifilisi sarnasusi  ning leti, et 
asjaliku tegevusstrateegia realiseerimisel on Valgas  võimalus jätkata vabatsoonina.  
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Lisa 3 
 
Kohtumine EV Rahandusministeeriumis 
 
Nõupidamine Rahandusministeeriumi Tolli- ja aktsiisipoliitika osakonnas 
Nõupidamine toimus 12.12.2011 
 
Osalesid: 
Rahandusministeeriumist: 
Marek Uusküla, osakonnajuhataja, Tolli ja aktsiisipoliitika osakond; 
Maret Mets, peaspetsialist, Tolli ja aktsiisipoliitika osakond. 
 
Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskuse  poolt: 
Enno Lend -  professor, 
Wladimir Segercrantz – tehnikadoktor; 
 
Nõupidamisel käsitleti: 
 
 
1. EL regulatsioonid ja võimalikud  muudatused   I ja II kontrollitüüpi vabatsoonide osas. 
2. Ministeeriumi nägemus I ja II kontrollitüübi vabatsoonide  arengu osas:  tegevused, 

mahud, paiknemine.  
3. Valga vabatsooni jätkamise võimalikkus ja otstarbekus, millised on mõistlikud 
alternatiivid? 
4. Vabatsoon, vabaladu, tolliladu - ministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse ning ettevõtete 

vaatepunktide kokkulangevused ja erinevused. 
 
Marek Uusküla informeeris: 
     24. juunil 2013 peaks jõustuma uus tolliseadustik ja selle rakendussätted. Kuna Lissaboni 

leppe jõustumine suurendas Euroopa Parlamendi volitusi, tuli ettevalmistatud uus 
tolliseadustik ja rakendusdokument jagada kahte ossa: Parlamendi poolt kinnitatavaks ja 
EU Komisjoni poolt kinnitatavaks dokumentideks.  Protseduuri muutus suurendab 
oluliselt uue seaduse rakendumiseks kuluvat aega. Teine suur probleem on selles, et 
liikmesriigid (Eriti suured) ei suuda saada valmis uue seadustikuga e-tollile üleminekuks 
vajalikke IT rakendusi. Seega on Eesti Rahandusministeeriumi hinnangul uue seadustiku 
jõustumise realistlik aeg vahemikus 2016 – 2017. Enne uue seadustiku kinnitamist 
mingeid muudatusi Eestis toimivate vabatsoonidega ei juhtu. 
Samas kinnitati, et kui uus tolliseadustik jõustub kaovad ära teist tüüpi kontrolliga 
vabatsoonid. Põhjuseks on, et II tüüpi vabatsoonid on olemuselt lähedased avalikele 
tolliladudele.  
Vabatsoonidel on võrreldes tolliladudega siiski eeliseid, mis eriti ilmnevad sadamaga koos 
paiknevate vabatsoonide puhul. Näiteks EU:st meritsi saabuv kaup loetakse Muuga ja 
Sillamäe puhul üle välispiiri saabunuks. Valga puhul seda ei ole. Vabatsoonide puhul tekib 
ka logistilisi eeliseid kui on tegu intermodaalsete operatsioonidega. Eeliseid on ka 
dokumentatsiooni vormistamisel tollimaksudes ja tagatistes. 
Puudutades Valga vabatsooni märgiti, et selle aluseks olevad seadused on sellised, et enne 
uue tolliseadustiku jõustumist mingid muudatused selle staatuses ei ole võimalikud. 
Hetkel Valga vabatsooni sulgemine ei ole  päevakorral. Muutmine tollilaoks võib tekitada 
probleeme territooriumi staatuses ja toimimise üksikasjades. 
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Võrreldes Eesti teiste vabatsoonidega, on Valga osas areng olnud oluliselt väiksem. 
Tsoonis tegutseb üks firma, kauba kogused on vähenenud mitmel aastal järjestikku. 
Võrreldes Muuga ja Sillamäega on kaup Valga vabatsoonis oluliselt lühemat aega – üks 
kuni poolteist päeva. Samal ajal Sillamäel ja Muugal on see aeg oluliselt pikem, 18 -29 
päeva.  
Valga vabatsooni tuleviku arengute seisukohalt on oluline, et oleks olemas visioon ja 
tõeline plaan tegevusele. Selline plaan ei saa olla näiline, peab olema väljund 
äritegevusele. Oluline on juurde  saada vabatsooni teisi ettevõtjaid. 
 
Enno Lend 
Wladimir Segercrantz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
30 

 

 

Lisa 4. Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa 
väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord 
 
Vastu võetud 23.04.2004 nr 92�RTL 2004, 50, 872�jõustumine 01.05.2004 
Redaktsiooni jõustumise kp   01.02.2008 
 
 
Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 54 lõike 9 alusel. 
 
1. peatükk 
ÜLDSÄTTED  
§ 1. Kauba staatuse kohta sertifikaadi väljastamine 
Vastavalt «Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik» (Euroopa Liidu Teataja L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse 

tolliseadustik ), artikli 170 lõikele 4 esitatud taotluse korral kinnitab toll kauba staatust 
tõendava sertifikaadi viivitamatult. 
§ 2. Majandustegevus vabatsoonis ja vabalaos 
(1) Vabatsoonis või vabalaos tegutsemiseks peab isikul olema tegutsemise luba 
(edaspidi luba) ühenduse tolliseadustiku artikli 172 lõike 1 kohase tööstus-, kaubandus- või 
teenindustegevuse teostamiseks, mille toll väljastab tähtajaliselt isiku taotluse alusel. Loa 
kehtivuse tähtaeg ei või ületada vabatsooni või vabalao lõppemise tähtaega. 
(2) Isik, kelle kaupa loa omaniku valduses olevas ehitises või muus kauba hoidmiseks või 
ladustamiseks ettenähtud kohas hoitakse, ei pea selliseks tegevuseks tollilt eraldi luba 
taotlema. 
§ 3. Loa taotlemine 
(1) Loa saamiseks esitab isik taotluse maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonnas vabatsoon või 
vabaladu asub (edaspidi järelevalve tolliasutus). Taotlusele märgitakse:�1) loa taotleja nimi, 
isiku- või registrikood ja aadress;�2) majanduslik põhjendus ja kavandatava tegevuse 
kirjeldus;�3) toimingute loetelu, mida kavatsetakse teha;�4) taotlusele lisatavate 
dokumentide loetelu. 
(2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:�1) vabatsooni territooriumi asendiplaan, 
kuhu on märgitud loa taotleja valduses oleva territooriumi ja ehitise pindalad ning 
juurdepääsuteed;�2) vedelike hoiustamiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeemid 
koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega ning loetelu § 13 lõikes 1 nimetatud mõõtmisteks 
sobivatest mõõtevahenditest ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni teatis metroloogilise 
kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutitest ja neid laadimissõlmedega ühendatavatest 
torustikest;�3) mõõtevahendite taatlustunnistused või vastavusdeklaratsioonid. Kui pädeval 
mõõtjal puudub võimalus kasutada mõõtevahendit, mis kuulub „Mõõteseaduse” § 7 lõike 3 
alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud metroloogilisele kontrollile 
kuuluvate mõõtevahendite nimistusse, siis kalibreerimistunnistus;�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 
01.02.2008] �4) laoarvestuse sise-eeskirjad ja aruande vormi näidised;�5) töökorralduse 
eeskirja (edaspidi töökorraldus) projekt;�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008] �6) 
paragrahv 13 lõikes 1 nimetatud mõõtmisi teostava mõõtja pädevust tõendavad 
andmed.�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008] 
(3) Tollil on õigus nõuda taotluses esitatud andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks 
täiendavaid dokumente. 
(4) Paberkandjal esitatavale taotlusele märgitakse selle esitamise kuupäev ning loa taotleja 
esindaja allkiri. Taotluse esitamisel elektroonilisel teel peab see olema allkirjastatud 
digitaalallkirjaga “Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras või esitatud elektroonilise 
andmetöötlussüsteemi kaudu.�[RTL 2006, 37, 641 - jõust. 01.05.2006] 
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§ 4. Töökorraldus 
(1) Taotluse menetlemise käigus täiendavad loa taotleja ja järelevalve tolliasutus koostöös 
töökorralduse projekti, kajastades selles:�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008] �1) loa 
taotleja ja tolli tööajad;�2) osapoolte kontaktandmed;�3) laoarvestuse aruannete vormid ja 
nende esitamise viis ja tähtpäevad;�4) vabatsoonis või vabalaos lubatud tegevuste 
kirjeldus;�5) laoarvestuse eest vastutav isik;�6) inventuuride teostamise sagedus ja 
tähtajad;�7) loa omaniku tööks vajaliku vabatsoonis või vabalaos kasutatava inventari ja 
seadmete nimekiri;�8) tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded.�[RTL 2008, 3, 32 - 
jõust. 01.02.2008] 
(11) Puistematerjalide hoiustamise või ladustamise korral esitab loa taotleja järelevalve 
tolliasutusele tolli rahuldavalt põhjendatud puistematerjalide iseärasustest või loomulikest 
looduslikest protsessidest tingitud kaaluliste muutuste piirnormid. Puistematerjalide 
kaaluliste muutuste piirnormid nähakse ette töökorralduses.�[RTL 2006, 91, 1687 - jõust. 
01.01.2007] 
(2) Järelevalve tolliasutus kooskõlastab loa taotleja allkirjastatud töökorralduse, mis on 
väljastatava loa lahutamatuks osaks.�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008] 
(3) Tolli nõudmisel muudetakse kooskõlastatud töökorraldust, kui muutmise vajadus on 
tingitud õigusaktidega kehtestatud või tollijärelevalvega seotud nõuetest.�[RTL 2008, 3, 32 - 
jõust. 01.02.2008] 
§ 5. Majandusliku põhjenduse hindamine 
«Tolliseaduse» § 54 lõikes 5 nimetatud tolli rahuldava põhjenduse hindamisel vaadatakse 
eelkõige, kas loodetav majanduslik kasu soovitud tegevusest tuleneb otseselt selle tegevuse 
läbiviimisest vabatsoonis või vabalaos. Toll ei pea taotlust põhjendatuks, kui soovitud 
tegevust on võimalik teha ka väljaspool vabatsooni või vabaladu ja vabatsoon või vabaladu ei 
lisa sellele tegevusele täiendavat lisaväärtust. 
§ 6. Loa väljastamine 
(1) Toll vaatab taotluse läbi ning teeb loa väljastamiseks vajalike andmete saamiseks päringu 
äriregistri keskandmebaasi. 
(2) Täiendavate andmete esitamise vajadusest teavitab toll loa taotlejat kirjalikult. Loa 
väljastamise või väljastamisest keeldumise otsuse toimetab toll loa taotlejale kätte 30 päeva 
jooksul taotluse või täiendavate andmete tollile esitamise päevast arvates. 
§ 7. Loale märgitavad andmed 
(1) Loale märgitakse järgmised andmed:�1) vabatsooni või vabalao nimetus ja loa liik;�2) 
loa omaniku nimi, isiku- või registrikood ja vabatsoonis tegutsemiskoha aadress. Isikukoodi 
asemel võib märkida isiku sünniaja;�3) loa registreerimisnumber;�4) järelevalve 
tolliasutuse nimetus;�5) loa kehtivusaeg;�6) loa väljastanud maksu- ja tollikeskuse nimetus 
ning paberkandjal väljastatud loa korral täiendavalt pitsati jäljend, tolliasutuse juhataja nimi 
ja allkiri;�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008] �7) loa väljastamise kuupäev. 
(2) Kehtetu –�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008] 
§ 8. Loal olevate andmete muutmine 
(1) Loal olevate andmete muutmiseks esitatakse taotlus hiljemalt 15 päeva jooksul 
muudatuste tekkimisest arvates. Kavandatavatest muutustest käesoleva määruse § 3 lõike 2 
punktides 1 ja 2 loetletud dokumentides või loa kehtetuks tunnistamiseks tuleb taotlus esitada 
15 päeva enne kavandatavaid muudatusi. 
(2) Toll võib lisaks taotlusele nõuda täiendavate andmete esitamist. 
(3) Maksu- ja tollikeskus väljastab uue loa või muudab andmeid kehtival loal, tehes otsuse 
loa muutmise kohta kümne päeva jooksul nimetatud taotluse saamise päevast arvates.�[RTL 
2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005] 
§ 9. Loa kehtivuse peatamine 
(1) Vastavalt «Tolliseaduse» § 54 lõikele 7 peatab toll loa kehtivuse kuni kaheks 
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kalendrikuuks. 
(2) Loa kehtivuse peatamise otsuse toimetab toll loa omanikule kätte vähemalt 10 päeva enne 
loa kehtivuse peatamist. 
(3) Ajal, mil loa kehtivus on peatatud, ei ole lubatud kaupa loa omaniku valduses olevale 
territooriumile või ehitisse (edaspidi loa omaniku territoorium) toimetada. Loa omaniku 
valduses olevalt territooriumilt võib loa kehtivuse peatamise jooksul kaupa väljastada. 
§ 10. Loa kehtetuks tunnistamine 
(1) Tolli algatusel loa kehtetuks tunnistamisel vastavalt «Tolliseaduse» § 54 lõikele 8 
toimetab toll vastava otsuse loa omanikule viivitamatult kätte. 
(2) Loa omaniku territooriumile jäänud ühendusevälisele kaubale tuleb enne loa kehtetuks 
tunnistamist kohaldada mõnda tollikäitlusviisi või anda kaup üle teisele samas vabatsoonis 
tegutsevale loa omanikule. Ühenduse tolliseadustiku artikli 166 punktis b nimetatud 
ühenduse kaup tuleb vabatsoonis hoidmise tähtaja jooksul ühenduse tolliterritooriumilt välja 
vedada või anda üle teisele samas vabatsoonis tegutsevale loa omanikule. 
§ 11. Nõuded kauba hoidmisele 
(1) Ühendusevälist kaupa, vabas ringluses olevat ühenduse kaupa ning ühenduse kaupa, mille 
suhtes rakendatakse ekspordi tolliprotseduuriga kaasnevaid meetmeid, võib hoida samal 
territooriumil, samas ruumis ja identseid kaupu samas mahutis, kui töökorralduses on nii ette 
nähtud. 
(2) Ühtse põllumajanduspoliitika alla kuuluvat kaupa peab hoidma eraldi tähistatuna ja ei tohi 
ladustada koos lõikes 1 nimetatud kaubaga. 
(3) Kaupa, v.a vedelikud statsionaarsetes mahutites ja puistekaubad, hoitakse viisil, mis 
võimaldab teostada üksikute kaubasaadetiste tolliläbivaatust. 
§ 12. Laoarvestuse pidamine 
(1) Ühenduse tolliseadustiku artikli 176 lõikes 1 nimetatud laoarvestus peab andma ülevaate 
ladustatud kauba arvelevõtmisest, kauba paiknemisest ja kaubaga tehtud toimingutest 
vabatsoonis ja vabalaos, kauba arvelt mahakandmisest ja vabatsoonist või vabalaost 
väljastamisest. Laoarvestust peetakse elektrooniliselt. 
(2) Loa omanik peab säilitama dokumente, mille alusel kaup arvestusse kanti või omanik 
vahetus, ja tolli nõudmisel need esitama. Dokumente võib säilitada ka elektrooniliselt. 
(3) Tollil on õigus igal ajal nõuda laoarvestuse ning täiendavate aruannete esitamist, samuti 
täiendava inventuuri tegemist. 
(4) Tollile laoarvestuse aruannete esitamisel peab paberkandjal olema loa omaniku esindaja 
allkiri ning esitamise kuupäev. Aruannete esitamisel elektroonilisel teel peavad need olema 
allkirjastatud digitaalallkirjaga “Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras või esitatud 
elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.�[RTL 2006, 37, 641 - jõust. 01.05.2006] 
§ 13. Kauba kandmine laoarvestusse 
(1) Kõik vabatsooni või vabalattu vastuvõetud kütuseaktsiisiga maksustatavad pakendamata 
vedelikud (v.a masuut ja põlevkiviõli) tuleb mõõta üle vabatsooni või vabalao statsionaarses 
mahutis kauba vastuvõtmisel või vähemalt üks kord nädalas. Kõikide pakendamata vedelike 
mõõtmisperiood märgitakse töökorraldusse.�[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008] 
(2) Kui aktsepteeritud tollideklaratsioonil või kaubaveo saatedokumentidel märgitud ja 
tegelikult vastuvõetava kauba vahel ilmnevad mõõtemääramatusest suuremad erinevused või 
kui inventuuri käigus avastatakse erinevus laoarvestuses kajastatud ja tegeliku laoseisu vahel, 
koostavad loa omanik ja kauba veo eest vastutav isik erinevuste kohta akti kahes eksemplaris 
ja allkirjastavad selle. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti alusel 
laoarvestusse. 
(3) Akti koostamisest tuleb viivitamatult teavitada töökorralduses määratud tollipunkti. Toll 
märgistab akti juhul, kui ta on kaupa kontrollinud. 
(4) Kui lõikes 1 nimetatud kauba esmakordselmõõtmisel avastatakse erinevus dokumentides 
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või laoarvestuses märgitud ja kauba tegeliku koguse vahel (k.a. juhul kui erinevus jääb 
mõõtemääramatuse piiridesse), korrigeeritakse laoarvestust. Kauba mõõtmisel inventuuri 
käigus korrigeeritakse laoarvestust, kui laoarvestuses kajastatud ja kauba tegeliku koguse 
vahel avastatud erinevus ületab mõõtemääramatust.�[RTL 2005, 14, 135 - jõust. 01.02.2005] 
§ 14. Kauba laoarvestusest mahakandmine 
Kaup kantakse laoarvestusest maha kohe pärast kauba vabatsoonist või vabalaost 
väljatoimetamist, pärast seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise rakendamist 
vabatsoonis või vabalaos või pärast vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamist 
vabatsoonis. Laoarvestuses peab pidevalt kajastuma ladustatava kauba tegelik laoseis. 
§ 15. Kauba puudu- või ülejäägid 
(1) Loa omanik peab avastatud kahjustunud kaupade ning mõõtemääramatust ületavate kauba 
puudu- või ülejääkide kohta, sh lõikes 2 nimetatud juhul koostama akti ja sellest viivitamatult 
teavitama järelevalve tolliasutust. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti 
alusellaoarvestusse. 
(2) Kui kaubakoguse kaaluline muutus on tingitud loomulikest looduslikest protsessidest 
(kuivamine, aurustumine, niiskumine jmt) või kauba iseärasustest (nt vedelikud ja 
puistematerjalid) tingimusel, et ei ole rikutud kauba hoiutingimusi ning muutus on tolli 
rahuldavalt põhjendatud, ei loeta erinevust puudu- või ülejäägiks. 
(3) Kui loa omanik tõendab tollile rahuldavalt, et puudujäägid on tekkinud enne kauba 
vabatsooni või vabalattu toimetamist ning kui kaup ei saabunud vabatsooni või vabalattu 
vahetult ühenduseväliselt territooriumilt, vastutab puudujäägi eest eelmise tollikäitlusviisi või 
kauba veo eest vastutav isik. Loa omanik vastutab puudujääkide eest ise, kui ta ei suuda 
tollile rahuldavalt tõendada, et puudujäägid või kahjustused on tekkinud ettenägematu 
olukorra tõttu või enne kauba vabatsooni või vabalattu toimetamist. 
(4) Kaubakoguste mõõtmisel vastavalt käesoleva määruse § 13 lõikele 1 arvestatakse 
puudujääke mõõtmisperioodi või ühe tollideklaratsiooni või kaubaveo saatedokumendi alusel 
vastuvõetava kauba kohta eraldi kaupade lõikes, millel on sama kombineeritud 
nomenklatuuri alamrubriik, kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad. 
(5) Kauba ülejäägi korral rakendab loa omanik või kauba omanik kaubale tollikäitlusviisi. I 
kontrollitüüpi vabatsooni või vabalattu paigutatud ühendusevälise kauba, mille suhtes ei ole 
eelnevalt tolliprotseduuri rakendatud, võib loa omanik vahetult ühendusevälisesse riiki 
lähetada kaubale tollikäitlusviisi rakendamata.�[RTL 2005, 14, 135 - jõust. 01.02.2005] 
§ 16. Toimingud kaubaga vabatsooni või vabalao tegevuse lõpetamisel 
(1) Vabatsooni või vabalao tegevuse lõpetamisel peatatakse kauba toimetamine vabatsooni 
või vabalattu ning tehakse kauba inventuur. 
(2) Vabatsooni või vabalattu jäänud ühendusevälisele kaubale kohaldatakse 30 päeva jooksul 
vabatsooni või vabalao lõpetamise otsuse tegemise päevast arvates tollikäitlusviisi. Ühenduse 
tolliseadustiku artikli 166 punktis b nimetatud ühenduse kaup tuleb vabatsoonis hoidmise 
tähtaja jooksul ühenduse tolliterritooriumilt välja vedada või anda üle teises vabatsoonis või 
vabalaos tegutsevale loa omanikule. 
2. peatükk 
I KONTROLLITÜÜBILE VASTAVATE VABATSOONIDE JA VABALADUDE 
SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED  
§ 17. Vabatsooni territooriumi ja vabalao ehitise seadusliku valdaja kohustused 
Vabatsooni territooriumi ja vabalao ehitise seaduslik valdaja:�1) koostab ja kooskõlastab 
Maksu- ja Tolliametiga või tema poolt volitatud tolliasutusega (edaspidi toll) vabatsooni 
töökorralduse;�2) vastutab vabatsooni piiri ning vabatsooni sisse- ja väljapääsude valve 
korraldamise eest;�3) informeerib vabatsoonis tegutsevaid isikuid vabatsooni 
töökorraldusest ja muudest vabatsooni territooriumil kehtivatest eeskirjadest. 
§ 18. Nõuded vabatsooni territooriumile ja piirdele 
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(1) I kontrollitüüpi vabatsooni piire ei tohi olla ilma abivahenditeta kergesti lahtimonteeritav. 
Piire peab:�1) olema täies pikkuses ligipääsetav ja valgustatud;�2) võimaldama jalgsi 
liikumist mööda piirde või piirdeks oleva rajatise serva;�3) välistama transpordivahendi 
läbisõidu ilma jälgi jätmata;�4) olema vähemalt kaks meetrit kõrge. 
(2) Vahetult piirde taha jääv ala peab olema selline, et tollil on seda võimalik jälgida. 
(3) Piir ning vabatsooni sisse- ja väljapääsud peavad olema tähistatud. Piire peab olema 
tähistatud siltidega, mis teavitavad ilma loata sisenemise keelust. 
§ 19. Kauba sisenemine ja väljumine I kontrollitüüpi vabatsoonist 
Kauba sisenemisel vabatsooni ja vabalattu mööda maismaad muult Eesti territooriumilt ning 
kauba väljumisel vabatsoonist ja vabalaost mööda maismaad mujale Eesti territooriumile 
esitatakse tollile lisaks muudele tollieeskirjades ettenähtud dokumentidele ka kaubaveo 
saatedokument, millele toll teeb märke vabatsooni ja vabalattu sisenemise ning vabatsoonist 
ja vabalaost väljumise kohta. 
§ 20. Laoarvestuses kajastatavad andmed 
(1) Laoarvestuses peavad kajastuma «Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, 
millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik» (Euroopa Liidu Teataja L 253, 11.10.1993, lk 1–766) 
artiklis 806 loetletud andmed. Sama artikli punktis b nimetatud teave peab üldjuhul sisaldama 
järgmisi andmeid:�1) kauba laoarvestuse kandenumber kalendriaasta algusest arvates;�2) 
kauba vabatsooni või vabalattu paigutamise ja sealt väljastamise kuupäev;�3) 
tollideklaratsiooni või kaubaveo saatedokumendi number ja kuupäev, mille alusel kaubale 
ühenduse tolliseadustiku artiklis 173 nimetatud tollikäitlusviise või muid toiminguid 
tehakse;�4) kauba paiknemise koht;�5) kauba päritolu;�6) kauba omaniku nimi ja 
käibemaksukohustuslasena registreerimise number või selle puudumisel isiku- või 
registrikood, ühendusevälise isiku korral isiku nimi ja isiku- või registreerimiskood või selle 
puudumisel aadress. 
(11) Kauba omanikuvahetuse korral lisatakse laoarvestusse järgmised andmed:�1) lõike 1 
punktis 6 nimetatud andmed kauba uue omaniku kohta;�2) arve number ja kuupäev;�3) 
kauba kogus;�4) kauba väärtus. 
(2) Toll võib loobuda valikuliselt lõigetes 1 ja 11 nimetatud andmete nõudmisest, kui see ei 
mõjuta tolli järelevalve teostamist. 
(3) Laoarvestuse alusel koostab loa omanik aruande töökorralduses kokkulepitud vormis ja 
esitab need järelevalve tolliasutusele töökorralduses sätestatud tähtpäeval ja viisil.�[RTL 
2005, 14, 135 - jõust. 01.02.2005] 
§ 21. Kauba lühiajaline ladustamine 
Ühenduse tolliseadustiku artikli 176 lõikes 2 nimetatud kauba ümberlaadimisega seotud 
ladustamist loetakse lühiajaliseks, kui see ei ületa kolme päeva. Kauba lühiajalisel 
ladustamisel ei pea seda kaupa laoarvestusse kandma. 
3. peatükk 
II KONTROLLITÜÜBILE VASTAVATE VABATSOONIDE SUHTES 
KOHALDATAVAD SÄTTED  
§ 22. Vabatsooni territooriumi seadusliku valdaja kohustused 
Vabatsooni seaduslik valdaja:�1) koostab ja kooskõlastab tolliga vabatsooni 
töökorralduse;�2) informeerib vabatsoonis tegutsevaid isikuid vabatsooni töökorraldusest ja 
muudest vabatsooni territooriumil kehtivatest eeskirjadest. 
§ 23. Nõuded vabatsooni territooriumile ja piirdele 
Vabatsooni kauba ladustamiskohad peavad vastama tolliladude suhtes kehtivatele nõuetele. 
§ 24. Laoarvestuses kajastatavad andmed 
Laoarvestus peab sisaldama tollilao laoarvestuses kajastatavaid andmeid. 
§ 241. Piirnormide esitamise tähtpäev 
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Isik, kellele toll on väljastanud vabatsoonis või vabalaos tegutsemise loa enne 1. jaanuari 
2007. a, peab oma töökorralduse eeskirja viima vastavusse määruse § 4 lõikes 11 sätestatud 
nõudega 1. juuliks 2007.�[RTL 2006, 91, 1687 - jõust. 01.01.2007] 
§ 25. Määruse jõustumine 
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007 a.�[RTL 2006, 91, 1687 - jõust. 01.01.2007] 
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LISA 5.  Tolliseaduse muutmise seadus 
 

EELNÕU 

84 SE I 
TOLLISEADUSE MUUTMISE SEADUS 

 
 
§ 1. Tolliseaduses (RT I, 21.03.2011, 24) tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 
„(4) Toll võib riski hindamiseks vajaliku teabe saamiseks kasutada kauba, transpordivahendi, 
pagasi ja postisaadetise läbivalgustamiseks tehnilist seadet. Läbivalgustamist ei käsitata 
käesoleva seaduse §-des 39–41 ja 43 nimetatud läbivaatusena.”; 
 
2) seadust täiendatakse §-ga 18¹ järgmises sõnastuses: 
„§ 18¹. Tolli automaatne tuvastussüsteem 
(1) Toll võib käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ülesannete täitmiseks kasutada 
transpordivahendi ja kaubakonteineri jäädvustamiseks automaatset foto- või 
videosalvestusvahendit. 
(2) Automaatse foto- või videosalvestusvahendiga saadud isikustamata andmeid töödeldakse 
tolli automaatse tuvastussüsteemi andmekogus, mille vastutav töötleja on Maksu- ja 
Tolliamet. 
(3)  Tolli automaatse tuvastussüsteemi andmekogu eesmärk on riiklike maksude kogumise 
tagamiseks ning maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamiseks teabe kogumine ja töötlemine 
Eesti Vabariigi territooriumile sisenevate ning sealt lahkuvate transpordivahendite ja 
kaubakonteinerite kohta. 
(4)  Tolli automaatse tuvastussüsteemi andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on 
juurdepääs Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil ning Kaitsepolitseiametil. 
(5) Tolli automaatse tuvastussüsteemi andmekogu asutab ja põhimääruse kehtestab 
rahandusminister määrusega.”; 
 
3) seaduse § 30 lõikes 4, § 30 lõike 5 punktis 1 ja § 62 lõikes 2 asendatakse sõnad „kuue kuu“ 
sõnaga “aasta“; 
 
4) seaduse § 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„Deklarant, tema esindaja ning kaudse esindamise korral ka isik, kelle eest tollideklaratsioon 
esitati, vastutavad deklareeritud andmete täielikkuse ja õigsuse ning esitatud dokumentide 
autentsuse eest, samuti kauba tollideklaratsioonile vastavuse eest.“; 
 
5) paragrahvi 54 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Ühenduse tolliseadustiku artiklis 166 nimetatud vabatsoon luuakse ja vabaladu 
asutatakse sadama, lennu- või raudteejaama või muu ühenduse tolliterritooriumi piiril asuva 
transpordisõlme vahetusse lähedusse. 
(2) Vabatsoon luuakse ja vabaladu asutatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega, mille eelnõu 
valmistab ette Rahandusministeerium Maksu- ja Tolliameti ettepaneku alusel. 
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(3) Vabariigi Valitsuse korralduses märgitakse vabatsooni tüüp, tähtaeg, milleks vabatsoon 
on loodud ja vabaladu asutatud, vabatsooni piiripunktide koordinaadid, vabalaona 
määratletud ehitised ning vabatsooni ja vabalao sisse- ja väljapääsud.“; 
 
6) seadust täiendatakse §-dega 541–545 järgmises sõnastuses: 
„§ 541. Vabatsooni loomine ja vabalao asutamine 
(1) Vabatsooni loomiseks ja vabalao asutamiseks esitab isik tollile kirjaliku taotluse.  
(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) loa taotleja nimi, isiku- või registrikood ja aadress; 
2) vabatsooni loomise ja vabalao asutamise majanduslik põhjendus ja kavandatava tegevuse 
kirjeldus. 
(3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: 
1) vabatsooni territooriumi ja vabalao asukoha asendiplaan; 
2) vabatsooni territooriumi ja vabalao ehitise omaniku või seadusliku valdaja kirjalik 
nõusolek. Mitme omaniku ja valdaja korral on vajalik nende kõigi kirjalik nõusolek. 
(4) Toll hindab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemise käigus 
vabatsooni ja vabalao vastavust järgmistele nõuetele: 
1) vabatsooni loomine ja vabalao asutamine on majanduslikult põhjendatud; 
2) taotletaval territooriumil tegutsevate või tegutsema hakkavate isikute tegevuse tulemusel 
tollikontrolli teostamine ei raskene; 
3) taotletaval vabatsooni ja vabalao territooriumil tegutsevatele või tegutsema hakkavatele 
isikutele on võimalik väljastada käesoleva seaduse § 544 lõikes 1 nimetatud vabatsoonis ja 
vabalaos tegutsemise luba. 
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele vastava taotluse alusel esitab toll 
vabatsooni loomise ja vabalao asutamise ettepaneku Rahandusministeeriumile 60 päeva 
jooksul taotluse saamise päevast arvates.  
(6) Täiendavad nõuded vabatsoonile ja vabalaole, seal tegutsemisele ning tegutsemisloa 
väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta kehtestab rahandusminister 
määrusega. 
 
§ 542. Vabatsooni ja vabalao valdaja kohustused 
Vabatsooni ja vabalao valdaja: 
1) koostab ja kooskõlastab tolliga vabatsooni ja vabalao töökorralduse; 
2) informeerib vabatsoonis tegutsevaid isikuid vabatsooni töökorraldusest ja muudest 
vabatsooni territooriumil kehtivatest eeskirjadest; 
3) korraldab vabalao ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 799 punktis a 
nimetatud I kontrollitüüpi vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude valve. 
 
§ 543. Vabatsooni ja vabalao tegevuse lõpetamine 
Vabatsooni ja vabalao tegevus lõpeb tähtaja lõppemisel või lõpetatakse Vabariigi Valitsuse 
korraldusega enne tähtaega, kui: 
1) vabatsoon ja vabaladu ei vasta enam tollieeskirjades ette nähtud nõuetele; 
2) seda taotleb vabatsooni ja vabalao valdaja. 
 
§ 544. Vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa taotlemine 
(1) Tööstus-, kaubandus- või teenindustegevuseks vabatsoonis ja vabalaos tuleb tollilt luba 
taotleda.  
(2) Loa saamiseks esitab isik taotluse sellele maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonnas 
vabatsoon või vabaladu asub. Taotluses märgitakse: 
1) loa taotleja nimi, isiku- või registrikood ja aadress; 
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2) majanduslik põhjendus ja kavandatavate toimingute loetelu; 
3) taotlusele lisatavate dokumentide loetelu. 
(3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: 
1) vabatsooni asendiplaan, kuhu on märgitud ka loa taotleja valduses oleva territooriumi ja 
ehitiste pindalad ning juurdepääsuteed; 
2) vedelike hoiustamiseks ette nähtud mahutipargi ja torustike skeemid koos tehnoloogilise 
protsessi kirjeldusega, loetelu mõõtmiseks sobivatest mõõtevahenditest ning Tehnilise 
Järelevalve Inspektsiooni teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutite 
ja neid laadimissõlmedega ühendatavate torustike kohta; 
3) mõõtevahendite taatlustunnistused, vastavusdeklaratsioonid või kalibreerimistunnistused; 
4) laoarvestuse sise-eeskirjad ja aruande vormi näidised; 
5) töökorralduse eeskirja projekt; 
6) mõõtmisi teostava mõõtja pädevust tõendav dokument. 
 
§ 545. Vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa väljastamine, kehtivuse peatamine ja 
kehtetuks tunnistamine 
(1) Toll keeldub vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa väljastamisest, kui: 
1) taotletava tegevuse tagajärjel raskeneb tollikontrolli teostamine; 
2) taotlus ei ole tolli rahuldavalt põhjendatud; 
3) isiku raamatupidamine ei võimalda tollil taotleja tegevust kontrollida; 
4) isikul ei ole ühenduse tolliseadustiku artiklile 168a vastavas vabatsoonis tegutsemiseks 
tolli rahuldavat tagatist; 
5) isikul ei ole täpset arvepidamist kauba liikumise kohta; 
6) isiku ärialane reputatsioon ei ole laitmatu; 
7) isikul on kauba importimisel ja eksportimisel kogutavate maksude osas maksuvõlg. 
(2) Toll võib keelduda vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa väljastamisest, kui taotlejat on 
taotluse esitamise päevale eelnenud aasta jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses 
sätestatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 
100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro, või ta on toime pannud 
karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole 
karistusregistrist kustutatud. 
(3) Toll võib peatada vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa kehtivuse kuni kaheks kuuks 
ning määrata peatamise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamiseks tähtaja, kui: 
1) isik rikub vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise tingimusi; 
2) esinevad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–7 loetletud asjaolud. 
(4) Vabatsoonis tegutsemise luba tunnistatakse kehtetuks isiku kirjaliku taotluse alusel või 
tolli algatusel. Toll võib vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa kehtetuks tunnistada, kui:  
1) isikut on eelnenud aasta jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud 
väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 
trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro, või ta on toime pannud 
karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole 
karistusregistrist kustutatud; 
2) luba on peatatud käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel ja isik ei ole tähtpäevaks kõrvaldanud 
asjaolusid, mis olid loa kehtivuse peatamise aluseks. 
(5) Loa kehtetuks tunnistamisel määrab toll tähtaja kauba isiku valdustest 
väljatoimetamiseks.“; 
 
7) paragrahvi 98 lõikes 3 asendatakse sõna „muuseumile“ sõnaga „asutusele“; 
 
8)  seadust täiendatakse §-ga 1062 järgmises sõnastuses: 
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„§ 1062. Erisused tegutsevale vabatsoonile 
„Vabatsoonidele, mis on loodud enne 2012. aasta 1. jaanuari, samuti kui need luuakse uueks 
tähtajaks vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõikele 3, ei kohaldata sama paragrahvi lõikes 1 
nimetatud tingimust.". 
 
 
 
§ 2. Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril. 
 
 
 
 
Riigikogu esimees     Ene Ergma  
Tallinn, .................................2011  
 
 
Algatanud Vabariigi Valitsus 
12. september 2011 nr 2-6/11-01507 
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Lisa 6.  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 450/2008 (Ajakohastatud 
tolliseadustik) 
 
 


