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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING TOLLI JA KAUDSET MAKSUSTAMIST
KÄSITLEVAD ELI EESKIRJAD

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta EList välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 kell 00.00
Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumiskuupäev“)2. Sel hetkel saab Ühendkuningriigist
„kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks liidu ja liikmesriikide ametiasutustele oluline ka
eraõiguslikele isikutele.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse ettevõtjatele meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad peavad
arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik4.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumiskuupäevast tolli (vt allpool, 1) ja kaudset
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Väljaastumislepingu sõlmimise läbirääkimised on Ühendkuningriigiga praegu käimas.
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Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.
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EL püüab leppida Ühendkuningriigiga väljaastumislepingus kokku sellise kaupade liikumise suhtes
kohaldatavates lahendustes, mis on alanud enne väljaastumiskuupäeva ja lõpeb sel kuupäeval või
pärast seda, võttes aluseks ELi seisukoha tolliküsimustes, mille lahendamine on vajalik
Ühendkuningriigi
õigeaegseks
väljaastumiseks
liidust
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en ). Kõnealuses seisukohavõtus käsitletakse ka ELi 27 liikmesriigi ja
Ühendkuningriigi vahelise halduskoostöö menetlusi väljaastumise kuupäeval või pärast seda seoses
enne väljaastumise kuupäeva aset leidnud asjaoludega (nt vastastikune abi päritolutõendite
kontrollimisel).

maksustamist (käibemaks ja aktsiis – vt allpool, 2) käsitlevaid ELi eeskirju enam
Ühendkuningriigi suhtes5.
Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed, mis jõustuvad alates väljaastumiskuupäevast6.
1.

TOLL

 Kaupade suhtes, mis tuuakse ELi tolliterritooriumile Ühendkuningriigist või viiakse
ELi tolliterritooriumilt Ühendkuningriiki, kohaldatakse tollijärelevalvet ja nende
suhtes võidakse kohaldada tollikontrolle kooskõlas 9. oktoobri 2013. aasta määrusega
(EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik7. See tähendab muu
hulgas, et kohaldatakse tolliformaalsusi, tuleb esitada deklaratsioonid ja toll võib
nõuda tagatisi tekkida võivate või olemasolevate tollivõlgade katteks.
 Kaupade suhtes, mis tuuakse ELi tolliterritooriumile Ühendkuningriigist,
kohaldatakse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja
statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta8. See tähendab, et
kohaldatakse asjakohaseid tollimakse.
 Teatavate kaupade suhtes, mis tuuakse ELi tolliterritooriumile Ühendkuningriigist või
viiakse ELi tolliterritooriumilt Ühendkuningriiki, kohaldatakse keelde ja piiranguid
avaliku poliitika ja avaliku julgeoleku, inimeste, loomade ja taimede elu ja tervise
ning rahvuslike kultuuriväärtuste kaitse kaalutlustel9.
 Volitatud ettevõtja staatust andvad load ja muid tollilihtsustusi hõlmavad load, mille
on välja andnud Ühendkuningriigi toll, kaotavad liidu tolliterritooriumil kehtivuse.
 Ühendkuningriigist pärit kaubad, mis kuuluvad EList kolmandatesse riikidesse
eksporditud kaupade hulka, ei kvalifitseeru Euroopa Liidu ühise kaubanduspoliitika
kohaldamisel enam „EList pärit kaubaks“. See mõjutab ELi eksportijate võimalust
kasutada kumulatsiooni Ühendkuningriigist pärit toodete suhtes ja võib mõjutada
selliste soodustariifide kohaldamist, mille liit on kokku leppinud kolmandate
riikidega.
2.

KAUDNE MAKSUSTAMINE (KÄIBEMAKS JA AKTSIIS)

 Kaupu, mis tuuakse ELi käibemaksuterritooriumile Ühendkuningriigist või
lähetatakse või veetakse ELi käibemaksuterritooriumilt Ühendkuningriiki, käsitletakse
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Käesolevas teates ei käsitleta üldisi tolli- ja maksusoodustusi, mida kohaldatakse ELi sisenevate
reisijate isiklikus pagasis olevate kaupade suhtes.

6

Loetelus esitatakse teatavad olulised tolli ja kaudse maksustamise valdkonna tagajärjed, mis tulenevad
Ühendkuningriigi liidust väljaastumisest, kuid see loetelu ei ole ammendav.
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ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.
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EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.
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Kõnealuste keeldude ja piirangute nimekiri on avaldatud maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi
veebilehel järgmisel aadressil:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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kaupade impordi või ekspordina kooskõlas nõukogu 28. novembri 2006. aasta
direktiiviga 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (edaspidi
„käibemaksudirektiiv“)10. See tähendab käibemaksuga maksustamist importimisel,
samas kui eksport on käibemaksust vabastatud.
 Maksukohustuslased, kes soovivad rakendada käibemaksudirektiivi XII jaotise 6.
peatükis sätestatud erikorda (nn käibemaksu väikese kontaktpunkti erikord) ning kes
osutavad telekommunikatsiooniteenuseid, ringhäälinguteenuseid ja elektroonilisi
teenuseid mittemaksukohustuslastele ELis, peavad olema registreerunud käibemaksu
väikeste kontaktpunktide erikorra jaoks ELi liikmesriigis.
 Ühendkuningriigis asuvad maksukohustuslased, kes ostavad kaupu ja teenuseid või
impordivad kaupu, mille suhtes kohaldatakse ELi liikmesriigis käibemaksu, ning kes
soovivad taotleda selle käibemaksu tagastamist, ei või enam esitada taotlust
elektrooniliselt vastavalt nõukogu direktiivile 2008/9/EÜ,11 vaid peavad seda tegema
nõukogu direktiivi 86/560/EMÜ12 kohaselt. Liikmesriigid võivad teha viimati
nimetatud direktiivi kohaseid tagasimakseid, kohaldades vastastikkuse põhimõtet.
 Kui Ühendkuningriigis asuv ettevõtja teeb maksustatavaid tehinguid ELi liikmesriigis,
võib kõnealune liikmesriik nõuda, et ettevõtja nimetaks maksuesindaja, kes vastutab
käibemaksu tasumise eest käibemaksudirektiivi kohaselt.
 Selliste kaupade liikumist, mis tuuakse ELi aktsiisiterritooriumile Ühendkuningriigist
või lähetatakse või veetakse ELi aktsiisiterritooriumilt Ühendkuningriiki, käsitletakse
vastavalt aktsiisikaupade impordi või ekspordina kooskõlas nõukogu 16. detsembri
2008. aasta direktiiviga 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda13. See
tähendab muu hulgas, et aktsiisikauba liikumise ja kontrolli süsteemi ei kohaldata
enam iseseisvalt sellise EList Ühendkuningriiki liikuva aktsiisikauba suhtes, mille
aktsiisi maksukohustus on peatatud, vaid sellist liikumist käsitletakse ekspordina,
mille puhul aktsiisijärelevalve lõpeb kohas, kus kaubad EList väljuvad. Aktsiisikauba
liikumine Ühendkuningriiki eeldab seega ekspordideklaratsiooni ja elektroonilist
haldusdokumenti (e-AD). Aktsiisikauba Ühendkuningriigist ELi liikumise
tolliformaalsused peavad olema sooritatud enne, kui kaup saab liikuda aktsiisikauba
liikumise ja kontrolli süsteemi raames.
Maksundust ja tolliliitu (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) ning
väliskaubandust
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/)
käsitlevatel
komisjoni veebilehtedel antakse üldist teavet eeskirjade kohta, nagu neid praegu kaupade
impordi ja ekspordi suhtes kohaldatakse. Asjaomaseid veebilehti ajakohastatakse kohe,
kui täiendav teave on kättesaadav.
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ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
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Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad
käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei
ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT L 44, 20.2.2008, lk 23).
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Nõukogu 17. novembri 1986. aasta kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ kumuleeruvate
käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühenduse territooriumil
registreerimata maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40).
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ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.
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