Riigi Teataja
Nr.

84.

Art.

562.

8.

Täiendav

määrus

oktoobril

automobiilide

ja

1929

Nr.

a.

mototsüklettide

563.

Piiritusevabrikutes

564.

Napsi- ja likööriseaduse

565.

Piirituse

566.

Õlle valmistamise ja müügi seaduse
§ 31

567.

Marja-

568.

Tuletikkude

569.

Piiritust

kontrollaparaatide

ülepiiri

ülesseadmise

ja

laskmise

nende

korra

järelevalve

84.

kohta.
määruse

muutmine.

valmistamise

põhjal

muutmine.

antud määruste muutmine.

antud

ja müügi seaduse §

Sisemaal

määruse

määruste

41 põhjal

muutmine.

antud

määruse

muutmine.

muutmine.

valmistatavate

bensiinimaksu

Täiendav määrus

automobiilide

kohta.

Määrus 13. juulist 1922 a. automobiilide
ja mototsüklettide ülepiiri laskmise korra kohta
1922, mis maksma jäetud uue Tolli(RT 86
seadustiku jõusseastumise puhul Rahaministri

määrusega 12. detsembrist 1923
RT 146
1923 ja täiendatud

a.

nr.

tema

4499
määrus-

RT 68
septembrist 1926 a. nr. 1699
22.
märtsist
1928
12428-M
a.
nr.
ja
RT 29
1928) muudetakse ja täiendatakse
§§ 7 ja 12 osas ning need paragrahvid pannakse
maksma järgmises redaktsioonis:
§ 7. Triptiku tähtaeg automobiili või mototsükleti Eestist väljaviimisel nende tollita
tagasitoomiseks on kuus kuud, arvates esimesest
väljasõidupäevast (seda päeva ka arvesse võttega : 3.
1926

tes) ja automobiili või mototsükleti sissetoomisel Eestisse tagasiviimiseks väljamaale on
kolm kuud, arvates esimesest sissesõidupäevast (seda päeva ka arvesse võttes).
Tarvilistel ja põhjendatud kordadel võib
tollidirektor neid tähtaegu pikendada: Eestist
sissetoomisel

kolme

kuuluvate

ainete

maksustamise

korra

kuu

Automobiles Clubs
mobiilid

reconnus“) liikmete autoja mototsükletid lastakse läbi, Eesti

Auto-Klubi vastutusel, ka eriliste rahvusvahe-

§ 347.

Alus: Tolliseadustiku

väljaviimisel

alla

muutmine.

ja mototsüklettide ülepiiri laskmise korra

võrra,

Eestisse

poolteise kuu võrra.

§ 12. Rahvusvaheliste autoklubide koonliidu („Association Internationaldes

duste

määruste

ja piiritusejätiseid ümbertöötajate ja piiritust sisaldavaid aineid valmistajate
tööstusettevõtete avamise ja tehnilisteks otstarveteks piirituse müügi ja tarvita-

määruse

562.

antud

müügi määruse muutmine.

ja puuviljaveinide seaduse § 8 põhjal

mise
570.

45 põhjal

§

ja alkoholiste jookide

liste, vastava klubi poolt välja antud tollipassikaustikute järgi („Carnet de Passages en
Douanes“), nendes kaustikutes lähemalt tähendatud alustel ja tingimustel.
Tähtaeg Eestisse sisse toodud automobiili
mototsükleti tagasiviimiseks väljamaale
on iga sissesõidu kohta kolm kuud, kuna Eestist
välja veetud automobiili tagasitoomiseks Eeskuus kuud,
tisse, samuti iga väljasõidu kohta,
mõlemal korral aga tollipassikaustiku üldise
maksvuse
tähtaja piirides.
või

Tarvilistel

ja põhjendatud kordadel võib
tähtaegu pikendada tellipassikaustiku üldise maksvuse tähtaja piirikolme kuu võrra.
des: Eestist väljaviimisel
Eestisse sissetoomisel
poolteise kuu võrra.
tollidirektor neid

Märkus. Nimetatud liidu autoklubide

nimekirja ja tollipassikaustiku blankett
vormulaar esitab
tarvilise

Eesti

Auto-Klubi ühes

vastutuskirjaga Majandüseminis-

teeriumile heakskiitmiseks

ja korraldami-

seks.
2. oktoobril 1929

a.

Nr.

594.

Majanduseminister J. Zimmermann.

Art. 563—565

563.
1874

Rahaministri

a.

poolt

6.

märtsil

antud määruse muutmise määrus

piiritusevabrikutes
kontrollaparaatide
ülesseadmise ja nende järelevalve kohta.
Alus: Aktsiisimaksu seaduse
1901

a.

§ 115 (VSK Vk.
väljaanne).

Rahaministri määruse

6. märtsist

1874

a.

§ 26 (Akts. seaduse § 148 juurde VSK V k.
1901 a. väljaanne) muudetakse ja pannakse
maksma järgmises redaktsioonis:
§ 26. Kontrollaparaadi ülesseadmine vabrikus, selle esialgne ülevaatus, kordaseadmine
'piirituse arvestamiseks, võrdlemine, avamine
ja lahutamine destilleerimise aparaadist sünnib selleks määratud ametniku poolt.
Tallinnas,

Nr. 84

1076

1. oktoobril 1929

ametniku

21. Joogid
saadetakse
aktsiisiametniku
plommide või pitserite all tolliametisse ühes
aktiga kahes eksemplaris.
23. Vabrikute

a.

eeloleva

iga
15.

veebruariks

kinnitamiseks
Vabriku

k.t. H. Kukk.

omanik

6.

septembril 1921 a. vastu võetud Napsi
ja
§ 45 põhjal Rahaministeeriumi poolt 15. septembril 1921 a. antud määruste (RT 81
1921) p.p. 6,7, 11, 13, 21 ja
23 muudetakse ja pannakse maksma järgmises
redaktsioonis:
viina
ruumid

ja panderollimata jooaktsiisivalitsuse

ära-

nägemisel tarbekorral peetakse aktsiisiametniku plommi või pitseri all.
7. Napsi- ja liköörivabrikutes peetakse järgmisi kuuraamatuid:

a) keldriraamat piirituse, viina, konjaki,
rummi, essentsi ja puuvilja või juurte peale
valatud piirituse sissetuleku ja väljamineku
kohta (nr. 1);
b) raamat napside ja likööride valmistamise, panderollimise ja väljamineku kohta
(nr. 2);
c) raamat aktsiisimaksu tasumise, panderollide sissetuleku ja väljamineku kohta (nr. 3);
d) raamat panderollide ostmiseks (nr. 4);
e) inventariraamat (nr. 5).
11. Töökavas peab olema tähendatud:
a) töökava kestvus;
b) jookide valmistamiseks tarvitatavate alkohölsete vahendite (piirituse, viina, konjaki,
rummi j.n.e.) hulk liitrites ja kraadides;
c) iga valmistatava joogi nimetus*, hulk ja
kangus.
13. Aktsiisiametniku poolt tehakse kindlaks iga töökava järele valmistatud jookide
hulk ja kantakse

on

kohustatud

saatma

dokumentidega hiljemalt aruande-kuule järg35 päeva jooksul.

neva

Tallinnas, 1. oktoobril 1929

a.

Majanduseminister J. Zimmermann.
Aktsiisivalitsuse direktori

565.

vastavasse raamatusse

a.

k.t.

H.

Kukk.

Rahaministri määruse muutmise

määrus

piirituse ja alkoholiste

jookide

müügi kohta.

likööri seaduse

alalhoiu

ette.

kohalikule aktsiisivalitsusele kuuraamatud ühes

muutmise määrus.

6. Piirituse,

ja kulul ja pannakse
hiljemalt
jaoks
kohalikule aktsiisivalitsusele

eelarve-aasta

a.

564.
6. septembril 1921 a. vastu võetud
Napsi ja likööri seaduse § 45 põhjal Rahaministeeriumi poolt antud määruste

kide

kuuraamatud valmistatakse

vabriku omaniku ülesandel

Majanduseminister J. Zimmermann.
Aktsiisivalitsuse direktori

ja vabriku valdaja või valitseja all-

kirjadega.

aktsiisi-

Alus:

Riigikogu poolt 10. mail 1927 a. vastu
jookide müügi
seaduse § 41.

võetud Piirituse ja alkoholiste

Rahaministri

poolt 20. juulil 1927 a. Piija alkoholiste jookide müügi kohta välja
antud määruse (RT 74
1927) §§ 9 ja 13
muudetakse ja pannakse maksma järgmises

rituse

redaktsioonis:

§ 9. Tagavaraladude ja kaupluste
on

pidajad

kohustatud saatma kohalikule aktsiisivalitsu-

sele möödunud kuu raamatud ühes dokumen-

tidega

hiljemalt

aruande-kuule

järgneva 35

päeva jooksul. Lõpetavad nimetatud ettevõtted
oma

tegevuse, peab raamatud ühes kõigi dokukohalikule aktsiisivalitsusele
ära

mentidega
antama

kahe nädala

jooksul tegevuse lõpeta-

mise päevast arvates.

§ 13. Veiniladudes, kus veini täidetakse
pudelitesse, peetakse aktsiisivalitsuse poolt
antud vormi järgi raamatuid. Möödunud kuu
raamatud ühes nende juurde kuuluvate dokumentidega esitatakse kohalikule aktsiisivalitsusele hiljemalt aruande-kuule järgneva 35 päeva
jooksul, lao tegevuse lõpetamise puhul aga kahe
nädala jooksul tegevuse lõpetamise päevast
arvates.

Tallinnas,

1. oktoobril 1929

a.

Majanduseminister J. Zimmermann.
Aktsiisivalitsuse direktori

a.

k.t. H.

Kukk.

Nr. 84

Art. 566—568

1077

566.

Õlle valmistamise ja müügi

14.

seaduse §31 põhjaRl ahaminstri po lt

Väljaveoks määratud

panderollimata

veinide hulk tehakse kindlaks aktsiisiametniku
antud määruste muutmise määrus.

Õlle valmistamise ja müügi seaduse § 31
põhjal Rahaministeeriumi poolt antud määruste
(RT 60
1921) p. 9 muudetakse ja pannakse
maksma järgmises redaktsioonis:
9. Vabrikutes

peetavad kuuraamatud val-

mistatakse vabriku omaniku ülesandel ja kulul
ja pannakse iga eeloleva eelarve-aasta jaoks

juuresolekul, mille üle vastav akt kolmes
eksemplaris kokku seatakse. Aktis tähendatakse kuhu, kellele
ja missuguse tolliameti
kaudu veinid väljamaale saadetakse.
15. Veinid

kinnitamiseks

Vabriku
kohalikule

omanik

on

II.

aktsiisivalitsusele

kuuraamatud

dokumentidega hiljemalt aruande-kuule
järgneva 35 päeva jooksul. Lõpetab vabrik
oma
tegevuse, peab raamatud ühes kõigi
dokumentidega kohalikule aktsiisivalitsusele
ära antama kahe nädala jooksul
tegevuse lõpe-

tamise päevast arvates.
1929

Aktsiisivalitsuse direktori

568.

a.

a.

a.

k.t. H. Kukk.

Rahaministri
27.
poolt
juulil
kokkuleppel Kaubanduse-tööstuseministriga Tuletikkude valmistamise ja

a.

Majanduseminister J. Zimmermann.
Aktsiisivalitsuse direktori

a.

Majanduseminister J. Zimmermann.

1928

1. oktoobril

1929

Tallinnas, 1. oktoobril
saatma

ühes

Tallinnas,

Samade määruste p. 6 kaotab maksvuse.

ette.

kohustatud

aktsiisiametniku

aktiga kahes eksemplaris

tolliametisse.

hiljemalt 15. veebruariks kohalikule aktsiisivalitsusele

saadetakse

kindlustuse all ühes

müügi seaduse § 41 põhjal antud määruse muutmise määrus.

k.t. H. Kukk.
I.
Rahaministri

567.

seaduse 8põhjaRl ahaminste riumi po lt

antud määruste

muutmise

§

Marja- ja puuviljaveinide

määrus.

I.

poolt 25. septembril
seaduse
1920 a. Marjapuuviljaveinide
ja
§ 8 põhjal antud määruste (RT 161/162
1920) p.p. 4,5, 14 ja 15 muudetakse ja pannakse maksma
järgmises redaktsioonis:
Rahaministeeriumi

4. Tehastes

välja antud

peetakse aktsiisivalitsuse poolt
järgi järgmised kuuraa-

vormi

matud:

a) veinide

valmistamise kohta

(nr.

1),

b) veinide panderollimise ja väljamineku
(nr. 2),

kohta

c) aktsiisimaksu tasumise ja panderollide
kohta (nr. 3).

ostu

5. Raamatud
ülesandel

valmistatakse

vabriku

oma-

saadetakse

iga
jaoks hiljemalt 15. veeb-

ruariks

aktsiisivalitsusele

kohalikule

nitamiseks.
saatma

ja

kulul

eeloleva eelarve-aasta

niku

Tehaste omanikud

kohalikule

matud ühes

ja

on

§ 21. Raamatud valmistatakse iga kuu kohta
ülesandel ja kulul aktsiisivalitsuse
poolt antud vormil. Arve- ja kaaskirjaraamatud
esitatakse iga eelarve-aasta jaoks hiljemalt

vabrikute

15.

veebruariks aktsiisivalitsusele

kuuraa-

dokumentidega hiljemalt aruandekuule järgneva 35 päeva jooksul. Lõpetavad
ettevõtted oma tegevuse, peavad raamatud
ühes kõigi dokumentidega kohalikule aktsiisivalitsusele ära antama kahe nädala jooksul
päevast arvates.
tegevuse lõpetamise

kinnitami-

seks.
Inventariraamatut
tumisel

vahetatakse

tema

täi-

ja ei kuulu kinnitamisele.

§ 22. Möödunud kuu arve- ja kaaskirjaväljaveo tõendusdokumentidega
esitatakse vabrikute valitsuste poolt kohalikule
aktsiisivalitsusele hiljemalt aruande-kuule järgneva 35 päeva jooksul. Lõpetavad vabrikud oma
tegevuse, peab raamatud ühes kõigi dokumentidega kohalikule aktsiisivalitsusele ära
kahe nädala jooksul tegevuse lõpeantama
raamatud ühes

tamise

päevast

arvates.

kin-

kohustatud

aktsiisivalitsusele

poolt 27. juulil 1928 a.
kokkuleppel
Kaubanduse-tööstuseministriga
Tuletikkude valmistamise ja müügi seaduse
§ 41 põhjal antud määruse (RT 65
1928)
§§ 21 ja 22 muudetakse ja pannakse maksma
järgmises redaktsioonis:

II.
Sama määruse

§ 23 kaotab maksvuse.

Tallinnas, 1. oktoobril 1929

a.

Majanduseminister J. Zimmermann.
Aktsiisivalitsuse direktori

a.

k.t. H. Kukk.

1078

Art. 569—570

569.

Rahaministri määruse muutmise

jaoks hiljemalt 15. veebaktsiisivalitsusele

kohalikule

kinni-

ja

ja

eeloleva eelarve-aasta
ruariks

ja

piiritust ja piirituse jätiseidümbertöpitrajutse isaldvaid neid valmistaj e töstuet võteavmisethnilstek otsarvetkspirtumseü gi tarvitkaomhise.

määrus

Nr. 84

tamiseks ette.
14. Ettevõtte omanik

kohustatud

on

saatma

kohalikule aktsiisivalitsusele kuuraamatud ühes

Alus:

Tehnilisteks

otstarveteks
seaduse

müügi ja tarvitamise
(RT 54

piirituse
9
ja 14

§§

1927).

Rahaministri määrus 7. septembrist 1928 a.
(RT 79
1928) piiritust ja piirituse jätiseid
ümbertöötajate ja piiritust sisaldavaid aineid
valmistajate tööstusettevõtete avamise ja tehnilisteks otstarveteks piirituse müügi ja tarvitamise kohta p.p. 8,9,
11, 12, 14 ja 17 muudetakse ja
pannakse maksma järgmises redaktsioonis
.

:

8. Eelnäidatud tööstusettevõtetele

või

lao

sünnib

Tallinnas, 1. oktoobril

Dena-

viinatehase

või

aktsiisi

17. Lakki ja polituuri on lubatud tehastest
välja lasta, müügikohtades alal hoida ja müüa
ainult tehase originaal-nõudes, mis kindlustatud tehase pitseri, plommi, panderolli või
muu märgiga.
Nende ainete müük kauplustes
lahtisel kujul võib sündida ainult kohaliku
aktsiisivalitsuse loaga.

antakse

piiritust välja denatureeritud kujul.
tureerimine

dokumentidega hiljemalt aruande-kuule järg35 päeva jooksul. Lõpetavad ettevõtted
oma
tegevuse, peab raamatud ühes kõigi
dokumentidega kohalikule aktsiisivalitsusele
ära
kahe nädala
antama
jooksul tegevuse
lõpetamise päevast arvates.
neva

a.

Majanduseminister J. Zimmermann.

ametniku

juuresolekul viinatehastes,
ladudes, piirituse puhastamise vabrikutes või

1929

Aktsiisivalitsuse direktori

a

. k.t. H. Kukk.

aktsiisivalitsuse eriloal tööstüsettevõtetes aktsiisivalitsuse

poolt kÕlvuliseks tunnistatud ai-

netega, mida piiritusele juurde lisatakse sama
valitsuse poolt määratud hulgal.
Denatureerimise
niku

Aktsiisivalitsusel

tarbekorral

aineid

riiklikus

ettevõtte

ained muretsetakse

poolt.

katsekojas

ettevõtte

on

oma-

omaniku

vastav

ained

denatureerimiseks.
korral alal väikene

Samuti
osa

hoitakse

tööstuse

tarbe-

tarvis dena-

piiritusest.

11. Piiritust

ümber-

ja piirituse jätiseid
ja piiritust sisaldavaid aineid valmistajad tööstusettevõtted on kohustatud pidama
järgmisi kuuraamatuid aktsiisivalitsuse poolt
antud vormi järgi:

töötavad

1) sissetulnud ja äratarvitatud piirituse ja
ainete üle
(nr. 1);

valmistatud

sissetuleku

2) denatureerimise ainete
väljamineku üle (nr. 2).
Tarbekorral
võtteid

lubatud

on

ja

näidatud

üksikuid

selt või täiesti vabastada.

omaniku ülesandel ja
Hind

5

senti.

3,7,

Majanduseministri poolt 2. juulil 1929
antud
alla

8

a.

Sisemaal valmistatavate bensiinimaksu

kuuluvate

maksustamise

ainete

(RT 62 1929) §§ 12,
muudetakse ja pannakse maksma
määruse

korra

14

ja 15
järgmises

redaktsioonis:

§ 12. Arve- ja kaaskirjaraamatud iga eeleelarve-aasta jaoks esitatakse hiljemalt

oleva

15. veebruariks

aktsiisivalitsusele

kinnitami-

seks.

§ 14. Ettevõte on kohustatud saatma kuudokumentidega kohalikule aktsiisivalitsusele hiljemalt aruande-kuule järg35 päeva jooksul.
neva

raamatud ühes

§ 15. Ettevõtte lõpetamise puhul peab
kõigi dokumentidega kohalikule

aktsiisivalitsusele
ette-

äranägemisel selles
raamatupidamisest osali-

12. Kuuraamatud

§§

raamatud ühes

aktsiisivalitsuse

punktis

1929).

denatureeri-

aktsiisivalitsuse

äranägemisel
tarbekorral hoitakse alal aktsiisiametniku pitseri all ja antakse viimase poolt välja piirituse

tureeritud

seaduse

3

(RT

tunnistatud

ainete maksustamiskeor a mä ruse muutmise mä rus.
valmistatavate bensialiankuimluvateaksu

Alus: Bensiinimaksu

akt.

9. KÕlvuliseks
mise

Sisemaal

kulul

järele proovida lasta. De-

natureerimise üle tehakse aktsiisivalitsuse ära-

nägemisel

570.

õigus neid

antama

kahe

Tallinnas

1. oktoobril

1929

nädala
arvates.

a.

Majanduseminister J. Zimmermann.

valmistatakse
kulul ja

ära

jooksul tegevuse lõpetamise päevast

ettevõtte

pannakse iga

Aktsiisivalitsuse direktori

a.

k.t.

H. Kukk.

Riigi trükikoja trükk.

