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SUUNIS
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA VÄLJAASTUMISE KUUPÄEVAL
POOLELIOLEVA KAUPADE LIIKUMISEGA SEOTUD AKTSIISIKÜSIMUSED

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta EList välja astuda. See tähendab, et 30. märtsil 2019 kell 00.00
Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)1 saab Ühendkuningriigist „kolmas
riik“2.
Käesolevas suunises käsitletakse olukorda, kus Ühendkuningriigist saab väljaastumise
kuupäeval kolmas riik ilma väljaastumislepinguta ja seega ilma väljaastumislepingu
eelnõus ette nähtud üleminekuperioodita3.
Alates väljaastumise kuupäevast ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes enam liidu
aktsiisialaseid õigusnorme. Ühendkuningriiki hakatakse kohtlema nagu muid kolmandaid
riike ja alates sellest kuupäevast kohaldatakse vastavaid aktsiisialaseid õigusnorme.
Lisaks kaotab Ühendkuningriik juurdepääsu ELi aktsiisi infosüsteemidele.
Käesolevas suunises tutvustatakse selle tagajärgi Ühendkuningriigi ja EL 27 vahelisele
piiriülesele liidusisesele aktsiisikaupade liikumisele, mis algas enne ja lõppeb pärast
väljaastumise kuupäeva. Käesolevas dokumendis käsitletakse ka aktsiisikaupade
liikumisega seotud tegevusi (nt ettevõtjate registreerimine ja neile tegevusloa andmine,
halduskoostöö).
Käesolevat dokumenti tuleks lugeda koos tolliküsimuste suunisega.4 Aktsiisikauba
liidusisese piiriülese liikumise suhtes kohaldatakse direktiivis 2008/118/EÜ ja selle
rakendusmäärustes sätestatud tingimusi ja korda. Aktsiisikaupa võib vedada aktsiisi
peatamise korra alusel või kui see on juba vabasse ringlusesse lubatud („tollimaks
tasutud“). Esimesel juhul (aktsiisi peatamine) on eeltingimus ettevõtja registreerimine ja
talle tegevusloa andmine; lisaks on menetlused arvutipõhised ning sõltuvad

1

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 võib Euroopa Ülemkogu otsustada ühehäälselt
kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal kuupäeval.

2

Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

3

Vt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise lepingu neljas osa (ELT, C 66 I, 19.2.2019, lk 1).

4

Vt ka komisjoni talituste avaldatud „Teated sidusrühmadele“ ELi tolliõiguse valdkonnas
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_et#tradetaxud).

üleeuroopalistest infosüsteemidest, nimelt EMCSst5 liikumise kontrolliks ja SEEDist6
aktsiisiettevõtjate registreerimiseks.
Ühendkuningriigi väljaastumine võib mõjutada ettevõtjaid, kes on seotud aktsiisikaupade
liidusisese piiriülese liikumisega Ühendkuningriiki, Ühendkuningriigist ja läbi
Ühendkuningriigi. Eelkõige peaksid kaubasaatjad, kaubasaajad ja tagatise andjad
valmistuma Ühendkuningriigi väljaastumiseks ilma väljaastumislepinguta ning üle
vaatama, milliste uute kohustuste ja kohustistega nad peavad alates väljaastumise
kuupäevast arvestama.
1.

ÜLEVAADE

SELLEST, MILLIST MÕJU AVALDAB AKTSIISILE
VÄLJAASTUMINE KOKKULEPPETA STSENAARIUMI KORRAL

1.1.

ÜHENDKUNINGRIIGI

Üldpõhimõtted
Selliste aktsiisikaupade liikumist, mis tuuakse ELi aktsiisiterritooriumile
Ühendkuningriigist või lähetatakse või veetakse ELi aktsiisiterritooriumilt
Ühendkuningriiki, käsitatakse vastavalt aktsiisikaupade impordi või
ekspordina kooskõlas nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiviga
2008/118/EÜ,7 mis käsitleb aktsiisi üldist korda. Iirimaa ja ülejäänud Euroopa
Liidu vahel Ühendkuningriigi kaudu transporditavate transiidikaupade suhtes
kohaldatakse ka täiendavaid tolliformaalsusi.

1.2.

Üleeuroopaline infosüsteem EMCS
Aktsiisikauba liikumise ja kontrolli süsteemi („EMCS“) 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. Aktsiisikaupade liikumiseks Ühendkuningriiki on seega vaja
ekspordideklaratsiooni ja elektroonilist haldusdokumenti (e-HD). Kui
aktsiisikaubad liiguvad Ühendkuningriigist ELi, tuleb tolliformaalsused täita
enne EMCSi alusel liikumisega alustamist.

1.3.

Tolliformaalsused
Kui ettevõtjad soovivad jätkata aktsiisikaupade vedu Ühendkuningriiki
või Ühendkuningriigist kaupade saamist, peavad nad tolliformaalsustega
tutvuma ja olema valmis registreeruma oma asutamise kohaks oleva
liikmesriigi tollis, et saada EORI number juhul, kui neil seda veel ei ole.
Ettevõtjad võivad registreerimiseks nõutud andmeid (liidu tolliseadustiku

5

Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem.

6

Aktsiisikaupade andmete vahetamise süsteem.

7

ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.
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delegeeritud määruse lisa 12-01)8 esitada juba enne väljaastumise kuupäeva.
Täpsemat teavet vt komisjoni talituste avaldatud „Teated sidusrühmadele“9.
Aktsiisikaupade liikumise sidusrühmad peaksid samuti tutvuma dokumendiga
„Suunis – Ühendkuningriigi väljaastumine EList ja tolliküsimused leppeta
lahkumise korral“10 eelkõige liidu staatuse, impordi, ekspordi ja transiidi
kohta täpsema teabe saamiseks.
2.

POOLELIOLEVAD LIIDUSISESED PIIRIÜLESED LIIKUMISED
„Pooleliolev liikumine“ on aktsiisikaupade liidusisene piiriülene liikumine, mis
algas, kuid ei lõppenud enne väljaastumise kuupäeva.
2.1.

Üldpõhimõtted
Alates väljaastumise kuupäevast kehtib alljärgnev.


Kui käesolevas dokumendis ei ole sõnaselgelt märgitud teisiti, ei kehti
Ühendkuningriigi tegevusload ja otsused enam EL 27 riikides. Seega
ei ole e-HD,11 SAAD12 ega aktsiisi asendustoimingu dokument, mille
on enne väljaastumise kuupäeva heaks kiitnud Ühendkuningriigi
pädev asutus, enam kehtiv tõend kaupade liidu staatuse kohta.



Ühendkuningriik ja EL 27 liikmesriigid ei saa ELi hallatavate
sideplatvormide (nt CCN) kaudu elektroonilisi sõnumeid vahetada;
seetõttu ei või Ühendkuningriik ja EL 27 liikmesriigid vahetada
EMCSi sõnumeid ega CCNi kaudu saadetavaid kirju.



Alustada ei või uusi liidusiseseid aktsiisikaupade liikumisi
Ühendkuningriiki ega Ühendkuningriigist; sellest tuleneb, et sellistele
liikumistele ei või määrata uut e-HD ega SAADi.



Kui käesolevas dokumendis ei ole sõnaselgelt märgitud teisiti,
käsitatakse igasugust pooleliolevat aktsiisikaupade liikumist
Ühendkuningriigist või Ühendkuningriiki kui liikumist kolmandast
riigist või kolmandasse riiki kõigi kohaldatavate tagajärgedega (nt
liiduvälise
kauba
staatus,
kohaldatavad
tolliprotseduurid,
aktsiisinõuded või mittevastavuse korral kaupade konfiskeerimine).

8

Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid
täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

9

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en
preparedness/preparedness-notices_et#tradetaxud

10

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_et#tradetaxud

11

Elektrooniline haldusdokument.

12

Lihtsustatud haldus-saatedokument.
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ja

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et ettevõtjad, kes alustavad liidusisest
piiriülest aktsiisikaupade liigutamist Ühendkuningriiki/Ühendkuningriigist
vahetult enne väljaastumise kuupäeva, peavad arvestama oluliste riskidega,
sest liikumisi ei saa enam nõuetekohaselt lõpetada, nagu on osutatud
järgmistes punktides. See paneb kõikidele sidusrühmadele märkimisväärse
halduskoormuse ja tekib õigusnormide rikkumise oht. Lisaks peaksid
ettevõtjad juhul, kui aktsiisikaup saabub sihtkohta enne väljaastumise
kuupäeva, esitama vastuvõtmise kinnituse või SAADi 3. vormi (vajaduse
korral) võimalikult kiiresti, et aktsiisikaupade liikumise saaks enne
väljaastumise kuupäeva ka lõpetada.
Peale selle peaksid sidusrühmad, kes on seotud selliste aktsiisikaupade
liikumisega Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist, mille puhul on oht, et
liikumist ei lõpetata enne väljaastumise kuupäeva, võtma õigel ajal
eriolukorra meetmeid (nt vajaduse korral võtma ühendust eksportijate või
importijatega), võttes arvesse vahemaad Ühendkuningriigi ja EL 27
liikmesriigi vahel13.
2.2.

Aktsiisikaup, mille suhtes kohaldatakse aktsiisi peatamise korda
Kui pooleli on aktsiisikaupade liikumine aktsiisi peatamise korra alusel
Ühendkuningriiki, Ühendkuningriigist või läbi Ühendkuningriigi:


Kui käesolevas dokumendis ei ole sõnaselgelt märgitud teisiti, kehtib
alljärgnev.
o EL 27 ja Ühendkuningriik ei saa enam elektrooniliselt
vahetada vastuvõtmise kinnitusi ja ekspordi kinnitusi ning
asendustoimingu dokumentide vastastikune tunnustamine ei
toimu enam automaatselt.
o Pooleliolevad EMCS-liikumised tuleb lõpetada erimeetmetega
(nt käsitsi); selleks võib kasutada asendustõendeid EL 27
territooriumilt väljumise kohta. Vt “I lisa – Soovitatud
asendustõend väljumise kohta”
o Ühendkuningriigist
või
Ühendkuningriiki
veetava
aktsiisikauba liikumise kohta asendustoiminguga seotud
haldusdokumentides sisalduvaid andmeid ei tohi alates
väljaastumise kuupäevast enam EMCSi sisestada, sest
Ühendkuningriik ei ole siis enam selle infosüsteemi jaoks
kehtiv liikmesriik. Sellisel erandlikul juhul võib aktsiisikauba
liikumine jääda osaliselt või täielikult EMCSi kohaldamisalast
välja.



13

Alates väljaastumise kuupäevast ei kehti enam nõukogu direktiivi
2008/118/EÜ kohaselt Ühendkuningriigi poolt kaubasaatjale antud
luba. Ent kui Ühendkuningriigist saadetud aktsiisikaup on
väljaastumise kuupäeval EL 27 territooriumil, peaksid liikmesriigid

Näiteks Ühendkuningriigi ja Malta vahel võib liikumine kesta üle ühe kuu.
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selliseid liikumisi lugema kehtivaks ning lubama nende tavapärast
sulgemist14.


Kui Ühendkuningriigist saadetud aktsiisikaup ei ole enne
väljaastumise kuupäeva EL 27sse sisenenud, ei saa aktsiisikaupade
liikumist tavapäraselt lõpetada. Aktsiisikaubale kehtiks impordi suhtes
kohaldatavad tolliformaalsused ja importimisel nõutaks aktsiisi
tasumist või vastasel juhul tuleks selline kaup viia maksulattu või
alustada impordi kohta uut EMCS-liikumist, mis toimub impordiks
määratud liikmesriigis volitatud registreeritud kaubasaatja vastutusel.
Teise võimalusena võib alustada liidu transiidiprotseduuri kohast
välistransiiditoimingut sihtliikmesriiki, mis võiks aidata vähendada
viivitusi ja formaalsusi. Märkus: igal juhul on EL 27 sihtliikmesriigil
vaja enne väljaastumise kuupäeva Ühendkuningriigis alustatud
aktsiisikaupade liikumine EMCSis sulgeda erandkorras (nt
katkestamisega).



Kui Ühendkuningriiki liikuvad aktsiisikaubad on väljaastumise
kuupäeval veel EL 27s, ei ole aktsiisikaupade liikumisel enam kehtivat
kaubasaajat. Kaubasaatja peaks esitama sihtkoha muutmise
deklaratsiooni, milles ta teatab, et kaup
o saadetakse kaubasaatjale tagasi või
o saadetakse EL 27s asuvale uuele kaubasaajale, kellel on õigus
kaup vastu võtta, või
o eksporditakse;
selleks
ekspordideklaratsioon.

14

15

tuleks

loomulikult

esitada



Kui EL 27st Ühendkuningriiki liikuvad aktsiisikaubad on
Ühendkuningriiki sisenenud, kuid aktsiisikaupade liikumist ei ole enne
väljaastumise kuupäeva suletud, siis ei saa seda EMCSis tavapärasel
viisil sulgeda, sest liidusisesel liikumisel ei ole enam kehtivat
kaubasaajat. Liikmesriigid peaksid selliseid liikumisi siiski kehtivana
käsitama ja võimaldama nende käsitsi sulgemist EL 27st väljumise
kohta esitatud asendustõendite (vt eespool) alusel.



Väljaastumise kuupäeval läbi Ühendkuningriigi kahe EL 27
liikmesriigi vahel (näiteks Belgiast Iirimaale) liikuvate aktsiisikaupade
suhtes kohaldatakse vajaduse korral tolliformaalsusi, kuid
aktsiisikaupade liikumise saab sellegipoolest tavapäraselt lõpetada.15
Aktsiisikauba liikumise e-HD või asendustoimingu dokument on
piisav tõend liidu staatuse kohta, et vältida EL 27s
imporditollimaksude tasumist. Muud tolliformaalsused on samad nagu
muude kaupade puhul.

Nt EL 27s asuvalt kaubasaajalt saadud kinnitusega vastuvõtmise kohta või eksportinud EL 27
liikmesriigi kinnitusega ekspordi kohta; sellist vastuvõtmise/ekspordi kinnitust ei saa siiski edastada
Ühendkuningriigile, mis oli aktsiisikauba liikumise alguses veel lähteliikmesriik.
Nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõige 1.
5

Märkus: kuna Ühendkuningriik ühineb enne väljaastumise kuupäeva
ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga,16 peaks see hõlbustama
Ühendkuningriigi läbimist, sest see võimaldab kasutada EMCSi
paralleelselt NCTSiga,17 mis peaks vähendama viivitusi ja
formaalsusi.

16

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al11025

17
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Tabelis on kokkuvõtlikult esitatud aktsiisi peatamise korra alusel
pooleliolevate aktsiisikaupade liikumiste stsenaariumid.
Kauba asukoht väljaastumise kuupäeval
Ühendkuningriigis
EL 27s
Tolliformaalsused;
EMCS-liikumise
lõpetamine
(nt Lugeda aktsiisikaupade
Ühendkuningriigist
katkestamine)
EL
27 liikumine kehtivaks ja
EL 27sse
sihtliikmesriigi poolt + lõpetada see tavapäraselt
impordi kohast saadav
võimalik uus e-HD
Väljumise asendustõendid
(selle kohta, et kaup on
EL 27st
Ühendkuningriigis),
et Sihtkoha muutmine
Ühendkuningriiki
liikumise saaks EL 27
lähteliikmesriigis lõpetada
Sihtliikmesriigis:
tavapärane lõpetamine;
teistes
EL
27
EL
27
sihtliikmesriiki
liikmesriikides: vajaduse
sisenemise
korral
läbi
Läbi
tolliformaalsused ja liidu
Ühendkuningriigi
Ühendkuningriigi
staatuse tõendamiseks e-HD
liikumise
/
asendustoimingu
tolliformaalsused ja liidu
dokument
staatuse tõendamiseks eHD / asendustoimingu
dokument

Liikumine

2.3.

Juba vabasse ringlusesse lubatud aktsiisikaubad („tollimaks tasutud“)
Business to Business (ettevõtetevaheline)
Kui väljaastumise kuupäeval või pärast seda on pooleli juba
Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist vabasse ringlusesse lubatud
aktsiisikaupade ettevõtetevaheline liidusisene liikumine, mis algas enne
väljaastumise kuupäeva:


ELi aktsiisimenetlusi enam ei kohaldata, eelkõige ei tunnusta EL 27
riigid ja Ühendkuningriik enam vastastikku SAADi paberdokumente.



Kui Ühendkuningriigist saadetud aktsiisikaup on väljaastumise
kuupäeval EL 27 territooriumil, peaksid liikmesriigid selliseid
liikumisi käsitama kehtivana ja lubama kaubasaajal need sulgeda.
Kui kaubasaaja suudab „tollimaks tasutud“ põhimõttel toimuva
ettevõtetevahelise liikumise puhul tõendada, et kaubad sisenesid EL
27 territooriumile enne väljaastumise kuupäeva, kuid ta ei ole enne
seda kuupäeva esitanud sihtliikmesriigile liikumise lõpetamiseks
7

SAADi, peaks EL 27 sihtliikmesriigi pädev asutus SAADi
aktsepteerima.


Kui Ühendkuningriigist saadetud aktsiisikaup on väljaastumise
kuupäeval veel Ühendkuningriigis, kohaldatakse selle suhtes EL 27sse
saabumisel impordiformaalsusi, sealhulgas piiril aktsiisi tasumist,
välja arvatud juhul, kui kaup määratakse EL 27s aktsiisi peatamise
korra alla. Sellisel juhul tuleb alustada uut aktsiisikauba liikumist
importijaliikmesriigist sihtliikmesriiki; teise võimalusena võib
alustada liidu transiidiprotseduuri kohast välistransiiditoimingut
sihtliikmesriiki, mis võiks aidata vähendada viivitusi ja formaalsusi.



Kui Ühendkuningriiki liikuv aktsiisikaup on väljaastumise kuupäeval
EL 27 territooriumil, kuid mitte lähteliikmesriigis, peaksid
liikmesriigid kohaldama sellise liikumise suhtes samasugust
lähenemist nagu muudesse kolmandatesse riikidesse vabasse ringlusse
lubatud kaupade ekspordi erikorra puhul. Eelkõige juhul, kui SAADi
alla kuuluvad kaubad ületavad mõne muu liikmesriigi kui
lähteliikmesriigi territooriumi, soovitatakse sellel liikmesriigil jätkata
SAADi aktsepteerimist kehtiva aktsiisikaupade liikumise tõendina ja
mitte nõuda aktsiisimaksu, kui ekspordiformaalsused on täidetud ja
kaubad väljuvad Ühendkuningriiki. Selleks on vaja esitada
ekspordideklaratsioon. Samuti soovitab komisjon, et lähteliikmesriik
aktsiisist loobuks või juba tasutud aktsiisi tagastaks, kui kaubasaatja
esitab tõendi kauba väljumise kohta.
Kaubad võib SAADi raames ka tagasi lähtekohta saata.



Kui Ühendkuningriiki liikuv aktsiisikaup on väljaastumise kuupäeval
Ühendkuningriigi territooriumil, tuleks liikumise lõppemist
Ühendkuningriigis
ja
seal
tollimaksu tasumist tõendada
lähteliikmesriigi nõuete kohaselt. Liikmesriigil ei ole juriidilist
kohustust aktsiisi tagastada, kui kaup, mille eest on aktsiisimaks
tasutud, eksporditakse. Ent kui Ühendkuningriik18 andis enne
väljaastumise kuupäeva välja kinnitatud ärakirja SAADi 3. vormist,
tuleks seda käsitada tavapärase aktsiisikauba liikumisena ning
lähteliikmesriigis tuleks aktsiisi tagastamise taotlusi menetleda
tavapäraselt. Muud tagasimaksed jäävad lähteliikmesriigi otsustada.



Läbi Ühendkuningriigi kahe EL 27 liikmesriigi vahel (näiteks Belgiast
Iirimaale) liikuvate aktsiisikaupade suhtes võidakse kohaldada
tolliformaalsusi, kuigi imporditollimaksu ei tohiks nõuda, sest SAAD
on kehtiv tõend liidu staatuse kohta.
Märkus: kuna Ühendkuningriik ühineb enne väljaastumise kuupäeva
ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga, peaks see hõlbustama
Ühendkuningriigi läbimist, sest see võimaldab kasutada NCTSi,19 mis
peaks vähendama viivitusi ja formaalsusi.

18

Või muu Ühendkuningriigi välja antud ja lähteliikmesriigi poolt aktsepteeritud dokument, millega
tõendatakse, et kaup on kohaletoimetatud ja nõutav aktsiis Ühendkuningriigis tasutud.

19
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Märkus: aktsiisi tagasimaksed ei pruugi olla võimalikud, sest puuduvad
õiguslikult vastuvõetavad tõendid ja puudub ühine õiguslik alus aktsiisi
tagasimaksmiseks, kui kaup, millelt on aktsiisimaks tasutud, eksporditakse.
Sellises olukorras on aktsiisist loobumine või selle tagasimaksmine riigi
otsustada.

Ettevõtjalt tarbijale (kaugmüük)
Samu põhimõtteid nagu ettevõtetevahelises liikumises kohaldatakse mutatis
mutandis liidusisese piiriülese kaugmüügi puhul, kui see on seotud
aktsiisikaupade liikumisega Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist, mida
alustati enne väljaastumise kuupäeva, kuid mis on sel kuupäeval või pärast
seda veel pooleli.
Alates väljaastumise kuupäevast ei või algatada aktsiisikaupade kaugmüüki
Ühendkuningriigist või Ühendkuningriiki.
2.4.

EMCS-haldusviitenumbriga seotud kontroll
Veebisaidil europa.eu (aktiivne alates 2019. aasta veebruarist) on jätkuvalt
võimalik kasutada EMCS-haldusviitenumbriga seotud kontrolli funktsiooni
„EMCS
ARC
Follow
Up20“,
kui
vastavat
EMCS-liikumist
Ühendkuningriiki/Ühendkuningriigist alustati enne väljaastumise kuupäeva.
Kuid nagu eespool kirjeldatud, ei saa üleeuroopaliste infosüsteemide kaudu
Ühendkuningriigile/Ühendkuningriigist saadetava teabe vahetamiseks
algatada uut teabevahetust selliste liikumiste puhul, mis ei olnud enne
väljaastumise kuupäeva lõpule viidud. Seega ei ajakohastata alates
väljaastumise kuupäevast „EMCS ARC Follow Up“ all selliste liikumiste
staatust.
Näiteks kui EL 27 lähteliikmesriik lõpetab poolelioleva liikumise
Ühendkuningriiki pärast väljaastumise kuupäeva käsitsi, siis on käsitsi
lõpetamine nähtav ainult selle liikmesriigi riiklikus aktsiisirakenduses, mitte
EMCSi üldportaalis. Seetõttu ei ole käsitsi lõpetamine ja sellest tulenev
liikumise staatuse ajakohastamine „EMCS ARC Follow Up“ all nähtav.
Liikmesriikidel soovitatakse ettevõtjaid teavitada, et Ühendkuningriigi
väljaastumise perioodil tuleb sellega arvestada ja see teave ei pruugi seetõttu
olla usaldusväärne.

3.

AKTSIISIVÕLG, VABASTUSED JA TAGATISED
Alates väljaastumise kuupäevast

20

„EMCS ARC Follow Up“ on funktsioon, mis võimaldab kasutajal sisestada haldusviitenumbri ja saada
sellega seotud EMCS-liikumise kohta piiratud teavet (nt staatus, lähteliikmesriik, sihtliikmesriik,
peamiste vahetatud teadete loetelu); see on avalikult kättesaadav funktsioon, mille kasutamine ei eelda
identimist ega autentimist.
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4.



ei tunnusta Ühendkuningriik ja EL 27 liikmesriigid automaatselt vastastikku
mingeid tagatisi;



ei tunnusta Ühendkuningriik ja EL 27 liikmesriigid automaatselt vastastikku
mingeid vabastusi;



ei halda Ühendkuningriik ja EL 27 liikmesriigid ühiselt aktsiisivõlgu ning



puudub õiguslik alus Ühendkuningriigi kaubasaatjate ja/või -saajate hoitavate
tagatiste sissenõudmiseks.

ETTEVÕTJATE REGISTREERIMINE JA NEILE TEGEVUSLOA ANDMINE
4.1.

Ülevaade
Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes selliste ettevõtjate suhtes, kes on
registreeritud SEEDis, st kellel on lubatud aktsiisi peatamise korra alusel
liidusiseselt aktsiisikaupu piiriüleselt liigutada.

4.2.

Ühendkuningriigi tehtud registreeringute ja antud tegevuslubade
aegumine
Alates väljaastumise kuupäevast on Ühendkuningriigis asutatud ettevõtjate
registreeringud ja neile antud tegevusload kehtetud. Seega ei ole neil
võimalik uusi e-HDsid saata ega vastu võtta (vt ka 2. jagu ). Samuti
soovitatakse liikmesriikidel kontrollida, et enne Brexitit ei oleks
aktsepteeritud e-HDsid, milles väljasaatmise kuupäev on pandud
väljaastumise kuupäevast hilisemaks.21 Liikmesriigid peaksid nõudma, et
ettevõtjad ei esitaks e-HDsid, milles väljasaatmise kuupäev on pärast
väljaastumise kuupäeva.
Pärast väljaastumise kuupäeva ei ole Ühendkuningriigis asutatud ettevõtjate
registreeringuid ja tegevuslube võimalik luua, ajakohastada ega kehtetuks
tunnistada.
Selliste ettevõtjate ja tegevuslubade andmeid säilitatakse SEEDis neli aastat,
et pooleliolevad liikumised oleks võimalik käsitsi lõpetada ning EL 27
liikmesriikide audiitorid ja teised töötajad saaksid juurdepääsu
Ühendkuningriigi ettevõtjate andmetele.

4.3.

„Peremeheta“ maksulaod EL 27s
Nagu on kujutatud skeemil, võib juhtuda, et EL 27 territooriumil asuvad
maksulaod
on
seotud
üksnes
Ühendkuningriigis
asutatud
maksulaopidajatega. Sellisel juhul jäävad need maksulaod pärast
väljaastumise kuupäeva „peremeheta“ (st ilma EL 27s 22 asutatud volitatud
maksulaopidajata). Sellest järeldub, et sellised maksulaod ei saa tegelikult

21

e-HD võib esitada kuni seitse päeva enne kavandatud väljasaatmise kuupäeva.

22

Pärast väljaastumise kuupäeva näeb SEEDis Ühendkuningriigi maksulaopidajate andmeid, kuid nende
tegevusload on kehtetud.
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liidus tegeleda aktsiisikaupade EL 27-sisese piiriülese liigutamisega aktsiisi
peatamise korra alusel.
Liikmesriikide ametiasutustel ja ettevõtjatel soovitatakse võtta enne
väljaastumise kuupäeva kõik vajalikud meetmed, et selliseid olukordi vältida.
Näiteks võib määrata kehtiva laopidaja, kes on asutatud EL 27 liikmesriigis.
Enne väljaastumise kuupäeva

EL 27 ladu

4.4.

Pärast väljaastumise kuupäeva

Ainult
Ühendkuningriigi
tegevusloaga
laopidajad

EL 27 ladu

EL 27 tegevusloaga
laopidaja puudub

Ühendkuningriigi juurdepääs SEEDile
Alates väljaastumise kuupäevast ei jagata Ühendkuningriigiga SEEDi
andmeid. Eelkõige:


ei sünkroniseerita SEEDi andmeid enam Ühendkuningriigi riiklike
infosüsteemidega;



Ühendkuningriigi ametnikel ei ole enam WEBi (SEEDi kasutajaliides
SEEDi andmete lugemiseks ja muutmiseks) kaudu SEEDile
juurdepääsu.

Sellest järeldub, et alates väljaastumise kuupäevast näevad EL 27 riigid ja
Ühendkuningriik vastastikku ettevõtjate andmetest „momentvõtet“, mis
kajastab
andmeid
väljaastumise
kuupäeval
toimunud
viimase
sünkroniseerimise seisuga.
5.

VÕRDLUSANDMED
5.1.

Tolliasutuste loetelu ja aktsiisiülesanded
Alates väljaastumise kuupäevast jäävad kõik tolliasutuste loetellu kantud
Ühendkuningriigi tolliasutused aktsiisiülesanneteta.

5.2.

Koodide loetelud
Alates väljaastumise kuupäevast ei jagata Ühendkuningriigiga aktsiisi
infosüsteemide koodide loetelusid.
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6.

STATISTIKA
Alates väljaastumise kuupäevast ei ole Ühendkuningriigi ametnikel enam ei
kasutajaliidese ega koondaruannete kaudu juurdepääsu aktsiisivaldkonna
üleeuroopaliste infosüsteemide operatiivstatistikale, mida kogutakse keskse ITkomponendi CS/MISE kaudu.

7.

KÄIDELDAVUSE JUHTIMINE
Alates väljaastumise kuupäevast ei jagata Ühendkuningriigi ja EL 27 vahel teavet
aktsiisivaldkonna infosüsteemide käideldamatuse kohta.

8.

HALDUSKOOSTÖÖ
Alates väljaastumise kuupäevast ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes enam
halduskoostöö määrust23 ega tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooni.
Kõik ELi õiguse alusel EL 27 liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahel väljaastumise
kuupäeval pooleliolevad halduskoostöö menetlused lõpetatakse väljaastumise
kuupäeval.
Alates väljaastumise kuupäevast ei saa Ühendkuningriik ja EL 27 liikmesriigid
vahetada teavet aktsiisivaldkonna üleeuroopaliste infosüsteemide (nt EMCS või CCN
Mail) kaudu. Enam ei ole võimalik esitada uusi halduskoostöö taotlusi ega saada või
saata vastuseid avatud halduskoostöö taotlustele.
OECD ja Euroopa Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta konventsiooni (vastastikuse
haldusabi kohta maksuküsimustes)24 kohaselt võib teatavate liikmesriikide ja
Ühendkuningriigi vahel olla endiselt võimalik esitada vastastikuse abi taotlusi
aktsiisiküsimustes.

Euroopa Komisjon
Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat

23

24

Nõukogu määrus (EL) nr 389/2012.
Halduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas OECD ja Euroopa Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta
konventsioon vastastikuse haldusabi kohta maksuküsimustes Ühendkuningriigi (v.a Gibraltar) ja
järgmiste EL 27 liikmesriikide vahel: BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FR, EL, HU, LV, NL, PL, PT, RO, FI,
SI ja SE. Liikmesriikidel soovitatakse täpsemalt uurida oma ühinemisakti, et kontrollida võimalike
reservatsioonide olemasolu.
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I LISA – SOOVITATUD ASENDUSTÕEND VÄLJUMISE KOHTA
EL 27 liikmesriigid võivad sobivaks asendustõendiks lugeda dokumenti, milles
Ühendkuningriigi pädev asutus kinnitab kauba kohale toimetamist25 või
Ühendkuningriigi territooriumile sisenemist kooskõlas selle sertifikaadi suhtes
kehtestatud eeskirjade ja menetlustega.
Lisaks võivad EL 27 liikmesriigid võtta arvesse ka kõiki järgmisi tõendeid või nende
kombinatsiooni:
i)

saateleht;

ii) dokument, mille on allkirjastanud ja autentinud kauba liidu tolliterritooriumilt
välja viinud ettevõtja ja millega kinnitatakse kauba väljaviimist;
iii) dokument, millega liikmesriigi või kolmanda riigi tolliasutus kinnitab kauba
vastuvõtmist kooskõlas eeskirjade ja protseduuridega, mida kohaldatakse
asjaomases riigis kõnealuse kinnituse suhtes;
iv) ettevõtja peetav arvepidamine laevadele, õhusõidukitele või avamererajatistele
tarnitud kauba kohta;
v) muud võimalikud tõendid, mida lähteliikmesriigi asutused aktsepteerivad.

Igas EL 27 liikmesriigis hindavad pädevad asutused ise selliste tõendite kehtivust.

25

Kuigi Ühendkuningriik ja EL 27 liikmesriigid enam asendusdokumente automaatselt vastastikku ei
tunnustata, võib EL 27 liikmesriigi pädev asutus pidada Ühendkuningriigi pädeva asutuse kinnitatud
asendusaruannet kohaletoimetamise kohta piisavaks tõendiks.
13

