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102.

tolli
Määrus
tagasimaksmise
tünnimaterjali eest, mis tarvitatud
eksporteeritud võitünnide valmistamiseks.

kohta

telefoni-keskjaamade

Tallinna

eksponeeritud

valmistamiseks.

kuldfrangi

poolt

16.

seadus.

kohta tünnimaterjali eest, mis tarvitatud

ja minimaaltollitariifide käsitamise

üld-

Nr.

1930.

laiendamise seadus.
Alus:

§ 1. Tallinna telefoni-keskjaamade laiendamiseks ja induktorisüsteemiliste kommutaatorite asendamiseks ehitatakse Tallinna tele-

fonivõrgus olevaile automaat-keskjaamadele li5000-numbrilise mahuga automaat-keskjaamad ja uus kaugejaam.

saks

§

2.

Eelmises

paragrahvis nimetatud kesk-

jaamade ehitamine teostatakse
jooksul, alates 1930 aastal.

kolme

aasta

§ 3. Tallinna telefonivõrgus 5000-numbmahuga automaat-keskjaamade ning kauehitamiseks
määratakse
krediiti
gejaama
üks
tuhat
krooni
miljon kuuskümmend
(Kr. 1.060.000.—), missugune summa kaetakse Teedeministeeriumi posti-telegraafi-televalitsuse

erakorraliste kulude

eelarvest

alljärgneval neljal aastal järgmiselt:
1931/32

a.

1932/33

a.

1933/34
1934/35

a.
a.

eelarve

järgi Kr. 200.000.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

250.000.
250.000.

360.000.

Algkirjale alla kirjutanud:
Riigikogu Esimees

K.

Sekretär A.

Asjadevalitseja

E.

Einbund.

Schulbach.
Maddison.

§ 235.

Ettevõte, kes soovib kasutada

käes-

oleva määruse

järgi kergendust oma võisaaduse
väljamaale veo korral, peab seda eksponeerides üles andma läbilaskvale tolliasutusele revideerimiseks Tolliseadustikus

ette

nähtud üldi-

ja avaldama sealjuures palvet ülesandekirjas, et temale tagasi makstaks toll võisaaduse pakkimisesemete-tünnide valmistamiseks tarvitatud materjali eest.
ses

korras

§ 2. Tolliasutus revideerib eksporteeritava

rilise

foni

1.

§

Tolliseadustiku

võisaaduse Tolliseadustikus

ette

korras, tehes täpselt kindlaks ja

nähtud üldises
ära tähendades

revideerimisaktis tünnide arvu, brutto ja netto
kaalu ning missugusest puust tünnid valmistatud.
3.

Sisseveotoll maksetakse tagasi, kui
eksponeeritud pöögipuust tünnides ja
esitatakse tollikviitung, et ettevõte on väljamaalt sisse vedanud vastavat tünnimaterjali,
kusjuures iga võiga eksponeeritud tünni peale
arvatakse hööveldatud pöögipuust: sisselõige3,7 kg ja põhilaudu
tega küljelaudu
1,2 kg ning pajuvitsu
—l% kg. Need tollikviitungid võetakse arvesse, kui nendes tähendatud tünnimaterjali sissevedamisest kuni või
eksponeerimiseni ei ole möödunud üks aasta.

§

või

on

§ 4. Iga eksponeeritud võitünni eest, mille
kg, maksetakse tagasi
0,28 k.-fr. Eesti rahas kursi järgi, mis Majan-

brutto kaal ei ole alla 56

Art. 102—103

—

178

duseministri

poolt kindlaks määratud tollija mis maksev on tolli
tagasimaksmise päeval.
§ 5. Tolliasutus arvab välja ettevõttele
tagasimaksmisele kuuluva tollisumma (§ 4)
ja annab selle ettevõttele välja üldiste määruste
järgi, mis on ette nähtud summade tagasimaksmise asjus.
Kokkuleppel tehasega võib
tolli tagasimaksmine sündida ka perioodiliselt
mitme eksporteeritud partii eest koos.
§ 6. Tolli tagasimaksmise kohta teeb tolliamet märkused esitatud tollikviitungitel, neid
ära võttes, kui nad lõpetatud on.
§ 7. Käesoleva määruse maksmahakkamisega kaotab maksvuse Määrus tünnimaterjali
maksude

võtmiseks

tollita sisseveo kohta, mis tarvitatakse tünnide
valmistamiseks
eksporteeritavate võisaaduste
140

jaoks (RT

ja

146

Nr.

6787.

Majanduseministri k.t.'Osk. Köster.

103.

Sisseveo

Alus:

üld-

ja minimaaltollitariifide käsitamise määrus.

§ 1, Sisseveo üld- ja
seadus, Kaubanduselepingud välisriikidega.

Tolliseadustiku

minimaaltollitariifide

Sisseveo üldtamise kohta

§

1.

ja minimaaltollitariifide käsipannakse maksma järgmine kord:

Üldtariif võetakse tarvitusele kõikide

nende

kaupade kohta, mis pärit mittelepinguosalistest riikidest või mille päritolu ei ole
kindlaks tehtud.

4

§2. Minimaaltollitariifid (lepingutariifid
ja põhitariif) võetakse tarvitusele kaupade
kohta, mis pärit lepinguosalistest riikidest,
järgmistel tingimustel:
1) kauba päritolu kindlakstegemiseks nõutakse päritolutunnistust:
a) kaupade kohta, mis tollitariifi §§ 1
jaanileib, 11, 15, 18,
p. 2,2, 6,7, 10-st
19, 20, 21, 27 p.p. 1 ja 2, 28, 51, 54, 62,
87
1 ja 3,
180 p.p. 1 ja
p. 2, 124, 179 p.p.
4, 195, 196 ja 197 nimetatud, välja arvatud
käesoleva määruse § 2 p. 2 a, b, c, d, e ja g
tähendatud juhused;
b) kaupade kohta, mis Eesti-Soome kaubanduselepingu art. V
juurde kuuluvates
nimekirjades A ja C loetletud, neile selle
lepingu põhjal erisoodustuste andmisel;
2) päritolutunnistust
a) kui

on

tähendatud

kaubalepingu

ei

kaupade
nõuetele

tõendab kauba

kohta
vastav

b) kui kaubad sisse veetakse lepinguosalisriikidest postisaadetisena otsekohe;

test

c) kui kaubad reisijate poolt sisse veetakse
lepinguosalistest riikidest oma isiklikuks tarviduseks ja mitte kauplemise sihiga;
d) kui kaubareisijate poolt sisse veetakse
kaubaproovid;
e) kui kauba päritolu lepinguosalistest riikidest tõendust leiab kindlate vabrikumärki-

dega kaubal või selle originaal firma pakendil
(mitte aga välispakendil, mis veoks määratud).
Sarnaste tunnusmärkide kohta

peavad tolli-

asutused revideerimisaktides sellekohased märkused tegema;

f) kui üldisel teel sisseveetud kaupade peale
§ 189 või selle märkus 1 järgi
kaubakäsutaja poolt on esitatud kaubafaktuurad või spetsifikatsioonid täpsete andmetega
kauba päritolu kohta.
See hõlbustus ei käi
käesoleva määruse § 2 p. la nimetatud kaupade kohta;

§§

g) kui tubak välja veetakse lepinguosalise
riigi või Eesti kaubamaja poolt, mis asub
lepinguosalises riigis ja sisse kantud lepinguosalise riigi kaubanduseregistrisse ning sisse
veetakse Eesti või lepinguosalise riigi kaubamaja poolt, mis asub Eestis ja sisse kantud
Eesti kaubanduseregistrisse. Selleks tuleb esitada : a) üldised (ühe kalendriaasta peale)
dokumendid tubaka väljavedaja ja sissevedaja
firmade kohta, kusjuures väljavedaja firma
dokumendid peavad olema vastavalt tõestatud
välisriikide võimude poolt ja legaliseeritud Eesti
diplomaatilise või konsulaaresinduse poolt,
ja b) allakirjutatud originaalfaktuurad iga saadetise kohta eraldi.

Kui viimased välisriikide

poolt tõestatud on, ei nõuta nende
legaliseerimist Eesti diplomaatilise või konsulaaresinduse poolt.
võimude

3.

põhjendatud andmete varal kahtpäritolu kohta, siis võib tolliasutus nõuda igal juhul kaupade kohta päritolutunnistusi, missugused esitatud peavad olema hiljemalt kolme kuu
jooksul, arvates tolliasutuse nõudmise päevast.
§

Kui

lus tekib kauba

§

4.

Päritolutunnistus

sisseveetav kaup
või seal ümber
võetakse
duslikult

on

peab tõendama, et
lepinguosalise maalt pärit

töötatud.

Ümbertöötamist

ainult siis, kui

see on majanpõhjendatud, missugust asjaolu kaht-

arvesse

luse korral otsustatakse harilikus Tolliseadus-

nõuta:

esitatud tollitariifi

16

Tolliseaduse

1923).

17. veebruaril 1930.

Nr.

—

27

ja 28

Eesti-Prantsuse

tunnistus, mis

puhtust ning õigust regionaalpäritolu nimetusele;

tikus
tatud

nähtud korras, Soomes ümber töökaupade kohta § 2 p. lb tähendatud

ette

juhtudel aga ainult siis, kui tooresaine väärtus
ja ümbertöötamise kulud vastavad vähemalt
kauba poolele väärtusele.

Nr.

16

—

179

§ 5. Päritolutunnistuses peab ära tähendaolema: kollide pakkimise viis, nende arv,
märgid ja numbrid; kauba liik ja sort (kaubandusliku nimetuse kohaselt) ning kauba
täpne hulk, brutto- ja nettokaalu järgi, või
kui kaup läheb
tüki, arvu või mõõdu järgi
sel viisil müügile.
tud

6.

otsekohe päritpäritolutunnistus, mis
välja antud sama riigi vastava võimu poolt
(kaubakambrid, tolliametid j.n.e.), Euroopas
asuvate riikide suhtes mitte hiljem kui 20 päeva
kolme kuu
jooksul ja väljaspool Euroopat
jooksul pärast kauba väljasaatmist.

§

Kauba sissetoomisel

olumaalt tuleb esitada

See

tähtaeg

ei käi

§

3 tähendatud

päritolu-

tunnistuste kohta.

§
gist

7.

Kauba

tuleb

sissetoomisel kolmandast rii-

esitada, kas:

a) päritolutunnistus, mis § 6 tähendatud,
riigi tolliasutuse või vabasadama juhatuse täiendava tunnistusega selle
tõenduseks, et kaup oli vahetpidamata tollivalve all ja et tema juures ei ole toime pandud
mingisuguseid manipulatsioone, või
ühes selle kolmanda

b) päritolutunnistus, mis välja antud päritdiplomaatilise või konsulaaresinduse
poolt selles kolmandas riigis, või
olumaa

c) päritolutunnistus, mis välja antud kolriigi vastava võimu poolt tunnistuse
väljaandmise kohal kogutud andmete põhjal,
ära tähendades päritolumaa nime, kui sellele
kolmandale riigile on samasugused soodustused
Eesti poolt lubatud, nagu kauba päritolumaale,
manda

või

Art. 103—104

—

10. Tolliasutustele

§

dokumendid võimalikult

rimist, igatahes

esitatakse
enne

aga mitte

hiljem kauba välja-

võtmist tolliasutuste korraldusest.

Pärast seda

päritolutunnistusi arvesse ei võeta, välja arvatud
need juhused, kus kaubakäsutaja enne kauba
äratollimist palvet on avaldanud kaubast proove
jätta (või tolliasutust palunud seda revideerimisaktides täpselt kirjeldada) ja tolli vaheSee hõlbustus päritoluraha deposiiti võtta.
dokumentide

esitamise

kohta

pärast kauba

väljavõtmist tolliasutustest käib ainult juhtumuste kohta, kus kaupade päritolu selge on,
päritoludokumendid aga milgi põhjusel veel
kohale

toimetamata.

Kauba

attesteerimine

ja äratollimine sünnib sarnasel korral lepingutariifi järgi ja tolli vaheraha võetakse deposiiti ainult kindlustuseks.
Kui kuu aja jooksul pärast kauba äratollimist
ja väljavõtmist tolliasutusest ei esitata päritoludokumente, arvatakse deposiiti võetud kindlustussumma tolli katteks.
Mõjuvatel põhjustel võib tolliasutus seda tähtaega pikendada
revideerimisaktides

2

kuu võrra.

Sarnased täiendavalt

esitatud

päritoludokumendid peavad välja antud olema
ka § 6 nimetatud tähtaja piirides.
§ll. Käesoleva määruse maksmahakkamisega kaotavad maksvuse Rahaministeeriumi
teadaanded 21. aprillist 1927 nr. 646-M ja
3. juulist 1928 nr. 3004-M, 10. septembrist
ja 16. oktoobrist 1928 nr. 4918-M ja 22. jaa1927 ja
nuarist 1929 nr. 7522-M (RT 47
RT 58
1928 ja RT 8
1928, RT 75 ja 85
1929).
§ 12. Määrus hakkab maksma

d) päritolutunnistus, mis Eesti diplomaatilise või konsulaaresinduse poolt välja antud
nendele antud õiguste piirides, tunnistuse
väljaandmise kohal kogutud andmete alusel.

päritolu-

kauba revidee-

kuu

aega

pärast avaldamist Riigi Teatajas.
18.

veebruaril 1930.

Nr. 8564.
Osk.

Majanduseministri k.t.

Köster.

Kõik § 7 loetletud tunnispeavad välja antud olema § 6 tähendatud tähtaegadel.
Märkus.

tused

§ 8. Kõik

päritoludokumendid (päritoluja täiendavad tunnistused), mis välja antud
lepinguosaliste riikide ametiasutuste poolt,
tuleb
legaliseerida Eesti diplomaatilise või
konsulaaresinduse poolt, mis asub selles riigis,
kus

päritoludokument välja antud. Kui selles
lepinguosalises riigis Eesti diplomaatiline või
konsulaaresindus puudub, võib ette panna
päritoludokumente, mis legaliseeritud selle
riigi esinduse poolt Eestis.
§9. Päritoludokumentide

legaliseerimist
ei nõuta nende välisriikide
kaupade kohta,
kellega vastastikususe alusel sellekohane kokkulepe sõlmitud.
Hind

5

senti.

104. Määrus kuldfrangi kursi kohta

tol i- jasadamamaksude võtmisel.

A 1 us: Tollitariifide maksmapanemise seaduse § 2 (RT 81/82
1924), Sadamamaksude
seaduse §§ 14 ja 15 (RT 83/84
1924) ja
Eesti-Läti
vahelise
2
konventsiooni
§
(RT 20/21
1924).
Määrusega 31. detsembrist 1927 nr. 8398/M
(RT 2
1928) maksma pandud kuldfrangi
kurss
0,73 kroonile)
(1 k.-fr.
jäetakse
maksvaks ka 1930 a. märtsikuu peale.
=

20.

veebruaril

1930.

Majanduseministri

Nr.

k.t.

1944.

Osk. Köster.

Riigi trükikoja trükk.

