
EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_ET  

Ühendkuningriigis asuva tarnijana leidsime suurepärase lahenduse, et meilt ostmine oleks ka pärast Brexitit 
väga lihtne. 

Meie veoettevõtja Europa Road on välja töötanud tõeliselt tõhusa tolliprotsessi, mis peaks vähendama 
lisakulusid ja välistama veoviivitused. Nad panid sellele nimeks 

  

Käesolevas dokumendis selgitatakse, kuidas see toimib ja mida meie ettevõtted peavad selle lahenduse 
kasutamiseks ühiselt tegema. 

Mida Europa teisiti teeb? 

Nad on asutanud ekspordi- ja impordideklaratsioonide vormistamiseks kaks tollimaaklerlusettevõtet 
strateegilistes asukohtades: üks Prantsusmaal ja teine Belgias (lisaks nende tollimaaklerlusettevõttele 
Ühendkuningriigis). 

• Igal ettevõttel on oma tollimaksu viiviskonto. 

• Prantsusmaal ja Belgias asuvad ettevõtted on registreeritud rahvusvaheliste käibemaksuagentidena.  

Selline struktuur koos nende protsessiga võimaldab meie ettevõttel kasutada Ühendkuningriigist ELi 
eksportimisel tarneklauslit DDP, et lihtsustada ELi klientide varustamist pärast 1. jaanuari 2021. Protsessi 
nõuetekohasust on kinnitanud Deloitte. 

  

Europa Flow abil saab meie väljaspool ELi asuv ettevõte kasutada klientidele 
eksportimiseks tarneklauslit DDP. See toimib järgmiselt. 

Protsess on väga lihtne ja läbitavate etappide arv on väike.  

1. Meie ettevõte Ühendkuningriigis taotleb endale ELi EORI numbri – see võtab vaid mõned päevad 
ja Europa aitab meil seda teha. 

2. Anname Europale volituse tegutseda meie rahvusvahelise käibemaksuagendina, et teostada 
ekspordi ja impordi tollivormistust.  

3. Kasutame ELi sisenemisel tollimaksu tasumiseks nende Prantsusmaa viiviskontot.  
4. Kui ekspordime teile kaupu, koostavad nemad Ühendkuningriigis ekspordideklaratsiooni ja 

Prantsusmaal impordideklaratsiooni ning tollimaksu arveldamiseks kasutatakse neid 
viiviskontosid. 

  

…Aga mis saab impordikäibemaksust? 

Protsess põhineb ühendusesisesel käibemaksurežiimil, mis loob käibemaksuerandi ELi riigis vabasse ringlusse 
imporditud kaupadele, kui see riik ei ole ELis asuv lõppsihtkoha riik – aga üksnes juhul, kui kasutatakse 
rahvusvahelist käibemaksuagenti. Tegemist on ELi käibemaksudirektiivi artikli 138 kohase käibemaksuerandiga 
(tuntud ka kui režiim 42-00).  

Seda protsessi kasutades ei pea teie ettevõte impordikäibemaksu tasuma. Piisab sellest, kui deklareerite ostu 
käibedeklaratsioonil täpselt samuti nagu praegu Ühendkuningriigist kaupu ostes. 

Seda käibemaksurežiimi kasutavad iga päev ELi-välised ettevõtted, kes importivad kaupu Euroopa 
meresadamatesse, mis asuvad lõppsihtkoha riigist erinevas riigis. 



Näiteks kui Kaug-Idast saadetakse kaupu Rotterdami kaudu Saksamaale, siis samamoodi saaks 
Ühendkuningriigist saadetud kaupu importida Prantsusmaale, et saata neid sealt edasi soovitud ELi liikmesriiki. 
Deloitte’i käibemaksu- ja tollispetsialistide meeskond on Europa protsessi kontrollinud ja selle heaks kiitnud.  

  

Mida peab teie ettevõte teisiti tegema? 

Lühidalt: mitte midagi! Piisab andmete esitamisest käibedeklaratsioonil nagu praegugi. Midagi ei muutu. 

  

Mida peab meie ettevõte teisiti tegema? 

Meile tekib natuke lisatööd, aga sellest pole midagi, sest me mõistame selle vajalikkust meie ELi klientide 
jaoks. 

Kui kasutame eksportimisel tarneklauslit DDP, lisame oma arvele viite käibemaksurežiimile (režiim 42-00). 

Lihtsalt öeldes: meie hoolitseme ekspordi- ja impordideklaratsiooni eest ning korraldame tollimaksu tasumise. 

  

See kõlab keeruliselt, aga pole põhjust muretseda. 

Pärast põhjalikku Deloitte’iga konsulteerimist on Europa meile kinnitanud, et selles protsessis kasutatav 
käibemaksuhaldus vastab igas osas täielikult nõuetele. 

Protsess põhineb lihtsalt Euroopas kaupade tarnimise ja soetamise suhtes kehtestatud käibemaksurežiimidel, 
mida kasutatakse iga päev. 

Lihtsalt öeldes säilitab ettevõtete struktuuri, käibemaksurežiimide ja protsessi kombinatsioon ELi ettevõtjatele 
praegused kauplemistingimused, mis tähendab, et teil tuleb lihtsalt deklareerida oma ost käibedeklaratsioonil 
täpselt samuti nagu seni. 

Lisaks on protsess kasulik teie ettevõtte rahavoogudele, sest te ei pea tasuma impordikäibemaksu. 

Kui teil on veel kahtlusi, paluge seda protsessi hinnata oma ettevõtte käibemaksujärelevalve meeskonnal, 
raamatupidajal, käibemaksuspetsialistil või muul sarnasel eksperdil.  

  

Kokkuvõtteks esitame ülevaate eelistest. 

• Seda režiimi kasutades ei pea teie ettevõte... 

• määrama tollimaaklerit (mõistame, et Ühendkuningriigist saabuvad tarned võivad moodustada ainult 
osa teie tegevusest, ja soovime teha need võimalikult lihtsaks); 

• tasuma tollivormistuse tasu; 

• tasuma käibe- ja tollimaksu ettemaksuna enne kaupade kohaletoimetamist. 

• Teil tuleb lihtsalt esitada andmed käibedeklaratsioonil nagu praegugi. 

Protsess säilitab senised käibemaksuga seotud kauplemistingimused ka pärast seda, kui õigusraamistik 1. 
jaanuaril muutub. 

Nii saate oma kaubad kätte ilma viivitusteta. 


