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Ühendkuningriigi veebipoodidest ostes kohalduvad 
kaupadele samad tasud kui ostes ELi-välistelt 
kauplejatelt. Et vältida ebameeldivaid üllatusi 
Ühendkuningriigi veebipoodidest tellides, lugege 
hoolikalt tingimusi ja tarneteavet.

Kõik veebikohad, mis müüvad kaupu Euroopa Liitu, 
peavad teatama tarbijatele kaupade ja teenuste 
koguhinna koos maksude ja muude tasudega. Kui 
makse ja tasusid ei saa ette arvutada, peavad nad 
tarbijatele teatama, et need võivad lisanduda hinnale. 
Küsige veebikohast hinnangulist koguhinda ja võrrelge 
seda muude pakkumistega.

KAS OSTATE ÜHENDKUNINGRIIGI  
VEEBIPOODIDEST?

EESKIRJAD ON MUUTUNUD

Mis tasusid pean maksma?

Kaupade tarnimisel ELi-
välisest riigist Euroopa Liitu 
peate tasuma käibemaksu 

samamoodi nagu ELis ostetud 
kaupadelt.*

Ühendkuningriigist 
tubakatooteid või alkoholi 
ostes lisandub ka aktsiis.

Kui tellitud kaupade koguväärtus 
ületab 150 € ja need ei ole 

toodetud Ühendkuningriigis, peate 
tasuma kaupade saabumisel 

Euroopa Liitu  tollimaksu.

* Kontrollige oma liikmesriigi ametiasutustelt, kas veebiostudele kehtib väärtuskünnis, alla mille ei pea tasuma käibemaksu. Alates 1. juulist 2021 kaotatakse
ELis kõik sellised künnised ja käibemaks tuleb tasuda kõigilt ELi-välistelt veebiostudelt.

Maksundus ja 
tolliliit

%
Käibemaks



Iirimaal elav Peter tellib Ühendkuningriigi veebipoest 
Hiinas toodetud elektroonikaseadmeid. Seadmete väärtus 
on 160 € (käibemaksuta) ja selle summa võtab Peterilt 
Ühendkuningriigi ettevõte. 

Ühendkuningriigi ettevõte palub kulleril 
võtta ettevõtte nimel saadetise ELi 

imporditasud.

Peter maksab veebipoele 
160 €. 

Et elektroonikaseadmed ei 
pärine Ühendkuningriigist, 
peab Peter tasuma enne 

saadetise kättesaamist ka 
tollimaksu.

Ta saab Iiri tolliasutuselt, 
postiettevõtjalt või tarnijalt 

imporditollimaksu ja käibemaksu arve. 

Hispaanias elav Ana tellib 
Ühendkuningriigi veebikohast 

Ühendkuningriigis toodetud 
piiritusjooke väärtuses 30 € 
(käibemaksuta). 

Ühendkuningriigi ettevõte 
palub kulleril võtta 

ettevõtte nimel saadetise ELi 
imporditasud.

Tollimaksu ei kohaldata, sest kaubad 
toodeti Ühendkuningriigis. Ana saab 

Hispaania tollilt või postiettevõtjalt enne piiritusjookide 
kättesaamist siiski impordi käibemaksu ja aktsiisi arve.

Kuidas maksan oma tellimuselt lisatasud?
Impordi käibemaks

Ühendkuningriigi veebipoest ostes tuleb tasuda käibemaks samamoodi nagu enne Brexitit. 
Käibemaks tuleb tasuda kas veebipoes või müüja võib paluda postiettevõtjal või kulleril võtta 
käibemaks tema nimel saadetise jõudmisel tarbijani. See teave peab olema veebikohas selgelt 
esitatud. 

Aktsiis ja tollimaks

Olenevalt tellitud kaupadest võite saada aktsiisi ja/või tollimaksu arve tollilt, postiettevõtjalt või 
kullerilt. See arve tuleb tasuda enne kaupade kättesaamist.  

ELi-välisest veebipoest ostmise  üksikasjalik teave on siin:

https://europa.eu/!WM73dj

1. näide. 2. näide.

NB!
Euroopa Liitu müüv ELi-väline ettevõte peab aru-
saadavalt selgitama kõiki kauba ostmisega kaas-
nevaid makse ja tasusid, enne kui klõpsate ostu-

nuppu.

Tollivormistustasu 

Postiettevõtjad ja kullerid võivad võtta ka tollivormistustasu. Selle lisatasu võib postiettevõtja või 
kuller võtta saadetise kätteandmisel või see võib sisalduda makstud kauba lõpphinnas. Tollimaksust 
vabastatud kaupadelt (nt koguväärtusega alla 150 €) tuleb maksta tollivormistustasu.
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